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SLUTSATSER 

av undersökningen av utsläppsmätningar i bilindustrin 

(2016/2215(INI)) 

 Undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin har antagit följande 

slutsatser 

 

– med beaktande av artikel 226 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(EUF-fördraget), 

– med beaktande av Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut 95/167/EG, 

Euratom, EKSG av den 19 april 1995 om närmare föreskrifter för utövandet av 

Europaparlamentets undersökningsrätt1, 

– med beaktande av Europaparlamentets beslut (EU) 2016/34 av den 17 december 2015 

om tillsättning av en undersökningskommitté beträffande utsläppsmätningar i 

bilindustrin och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och 

mandatperiod2,  

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av 

den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från 

lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till 

information om reparation och underhåll av fordon3, 

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av 

den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och 

släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter 

som är avsedda för sådana fordon4, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 

21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa5, 

– med beaktande av sin resolution av den 27 oktober 2015 om utsläppsmätningar 

i bilindustrin6, 

– med beaktande av sin resolution av den 13 september 2016 om undersökningen av 

utsläppsmätningar i bilindustrin (interimsrapport)7, 

– med beaktande av artikel 198.11 i Europaparlamentets arbetsordning, och av följande 

skäl: 

                                                 
1 EGT L 113, 19.5.1995, s.1. 
2 EUT L 10, 15.1.2016, s.1. 
3 EUT L 171, 29.6.2007, s.1. 
4 EUT L 263, 9.10.2007, s.1. 
5  EUT L 152, 11.6.2008, s.1. 
6 Antagna texter, P8_TA(2015)0375. 
7 Antagna texter, P8_TA(2016)0322. 
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A. På grundval av ett förslag från talmanskonferensen beslutade parlamentet den 

17 december 2015 att tillsätta en undersökningskommitté för att utreda påstådda 

överträdelser eller administrativa missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten 

med avseende på utsläppsmätningar i bilindustrin och undersöka om kommissionen har 

underlåtit att snabbt införa provningar som speglar verkliga körförhållanden och att 

vidta åtgärder för att ta itu med användningen av manipulationsanordningar, vilket 

föreskrivs i artikel 5.3 i förordning (EG) nr 715/2007. 

B. En överträdelse innebär att olagligt handlande förekommit, närmare bestämt i form av 

en handling eller försummelse i strid med lagen, vid EU:s institutioner eller organ eller 

från medlemsstaternas sida vid genomförande av unionsrätten. 

C. Med administrativa missförhållanden avses dålig förvaltning eller brister inom 

förvaltningen som exempelvis uppstår om en institution underlåter att följa god 

förvaltningssed, och exempel på missförhållanden inbegriper administrativa oriktigheter 

eller administrativ underlåtenhet, maktmissbruk, oskälighet, felaktigt eller inkompetent 

handlande, diskriminering, onödig fördröjning, vägran att delge information, 

försummelse och andra brister som återspeglar felaktigt handlande vid tillämpningen av 

unionsrätten på ett område som omfattas av denna rätt. 

D. Marknadsandelen för dieseldrivna personbilar har under de senaste årtiondena ökat i 

Europeiska unionen till en nivå som innebär att dessa fordon nu utgör mer än hälften av 

alla nya bilar som säljs i nästan varje medlemsstat. Den kontinuerliga tillväxten av 

marknadsandelar för dieselfordonen är även ett resultat av EU:s klimatpolitik, eftersom 

dieseltekniken har fördelar framför bensinmotorer i fråga om koldioxidutsläpp. Vid 

förbränningsstadiet producerar dieselmotorer jämfört med bensinmotorer många fler 

förorenande ämnen utöver koldioxid som är mycket och direkt skadliga för folkhälsan, 

t.ex. kväveoxid, svaveloxid och atmosfäriska partiklar. Teknik för att reducera dessa 

förorenande ämnen existerar och tillämpas på marknaden. 

Laboratorieprovningar och utsläpp vid verklig körning 

1. De tekniker för utsläppskontroll som fanns tillgängliga vid tiden för antagandet av 

Euro 5 och 6-gränsvärdena för kväveoxidutsläpp lät redan, vid korrekt tillämpning, 

dieselbilar hålla sig inom Euro 5-gränsvärdena för kväveoxidutsläpp på 180 mg/km och 

Euro 6-gränsvärdena för kväveoxidutsläpp på 80 mg/km senast på dagen för respektive 

ikraftträdande vid verkliga körförhållanden och inte enbart vid laboratorieprovningar. 

Det finns bevis för att Euro 6-gränsvärdena för utsläpp kan respekteras under verkliga 

körförhållanden oavsett bränsletyp, om lämplig allmänt tillgänglig teknik 

används. Detta betyder att vissa biltillverkare har valt en teknik som säkerställer 

efterlevnad av utsläppsgränser enbart vid laboratorieprovningar, och inte av tekniska 

utan av ekonomiska skäl. 

2. Det förekommer stora skillnader i kväveoxidutsläpp mellan de flesta 

Euro 3−6-dieselbilar som mätts under typgodkännandeförfarandet med 

laboratorieprovning med den nya europeiska körcykeln (NEDC-körcykeln), där den 

lagliga utsläppsgränsen respekteras, och deras kväveoxidutsläpp som uppmätts vid 

verkliga körförhållanden, där gränsvärdena kraftigt överskrids. Dessa skillnader 

påverkar den stora majoriteten av dieselbilar och är inte begränsade till de 
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Volkswagen-fordon som utrustats med förbjudna manipulationsanordningar. Dessa 

skillnader bidrar i stor utsträckning till att flera medlemsstater gör sig skyldiga till 

överträdelser av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 

21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa. 

3. Förekomsten av dessa skillnader, och dessas kraftigt negativa inverkan på uppnående av 

luftkvalitetsmålen, särskilt med avseende på stadsområden, var känd av kommissionen, 

medlemsstaternas ansvariga myndigheter och många andra berörda parter sedan 

åtminstone 2004–2005, när förordning (EG) nr 715/2007 utarbetades. Skillnaderna har 

sedan 2010–2011 bekräftats av ett stort antal studier som genomförts av gemensamma 

forskningscentrumet (JRC) och sedan 2004 av andra forskare. 

4. Det finns även avsevärda skillnader i mätvärdena för koldioxidutsläpp och 

bränsleförbrukning från provningar i laboratorium och på väg, även om de inte är lika 

stora som de för kväveoxidutsläpp. 

5. Före september 2015 tillskrevs skillnaderna i allmänhet otillräckligheten hos 

laboratorieprovningen med NEDC-körcykeln, som inte är representativ för utsläpp vid 

verkliga körförhållanden, samt de optimeringsstrategier som inrättats av biltillverkare 

för att klara laboratorieprovningen genom att kalibrera tekniker för utsläppskontroll så 

att effektiviteten säkerställs endast inom randvillkoren för NEDC-provningen. 

Skillnaderna tillskrevs i allmänhet inte eventuell användning av förbjudna 

manipulationsanordningar. 

6. I stället för att invänta ett nytt, mera realistiskt och certifierat provningsförfarande, 

beslöt medlagstiftarna att fortsätta att utveckla Euro 5/Euro 6-lagstiftningen under 2007 

och samtidigt ge kommissionen i uppdrag att granska provningscyklerna, och om så 

krävs ändra dem så att de på ett adekvat sätt speglar de utsläpp som genereras vid 

verklig körning på väg, som inkluderades av lagstiftarna 2007. Detta ledde till 

utveckling och införande av provning av utsläpp vid verklig körning (RDE-provning) 

med ombordsystem för utsläppsmätning (Pems) i EU-typgodkännandeförfarandet från 

och med 2017, samtidigt med införande av en överensstämmelsefaktor, som i praktiken 

försvagar de utsläppsnormer som för närvarande är i kraft. 

7. Utvecklingen av ett nytt, mer realistiskt förfarande för laboratorieprovning, det s.k. 

harmoniserade världsomfattande provningsförfarandet för lätta nyttofordon (WLTP), 

som ska ersätta den förlegade NEDC-körcykeln, har samtidigt tagit extremt lång tid. 

Testet kommer att bli en obligatorisk del av typgodkännandeprocessen för samtliga nya 

fordonstyper från och med den 1 september 2017 och för samtliga nya fordon ett år 

senare. Kommissionen och medlemsstaterna har valt WLTP som förfarande för 

provning av koldioxidutsläpp och andra förorenande utsläpp och vid mätningar av 

bränsleförbrukning för typgodkännande. 

8. Den orimligt långa process som ledde till införandet av reglerande RDE-provningar kan 

inte förklaras på ett tillfredsställande sätt endast med hur komplicerad utvecklingen av 

ett nytt provningsförfarande var, den tid som krävdes för teknisk utveckling av Pems 

och varaktigheten för beslutsfattande och administrativa förfaranden på EU-nivå. 

Förseningarna berodde även på valet av politiska prioriteringar, lobbypåverkan och 

konstanta påtryckningar från branschen, som inriktade kommissionens och 

medlemsstaternas fokus på att undvika bördor för näringslivet efter finanskrisen 2008. 
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9. Genom RDE-provningen, som den 28 oktober 2015 godkändes av tekniska kommittén 

för motorfordon, infördes en tillfällig överensstämmelsefaktor på 2,1 som innebär att 

fordon får släppa ut 168 mg kvävedioxid/km i RDE-provningen. Faktorn ska tillämpas 

på alla fordon från september 2019 (och på nya fordonstyper från september 2017), dvs. 

fyra år efter det att Euro 6-gränsvärdet på 80 mg/km trädde i kraft. En slutgiltig 

överensstämmelsefaktor på 1,5, som innebär att fordon får släppa ut 120 mg 

kvävedioxid/km i RDE-provningen, ska tillämpas på alla fordon från 2021 (och på nya 

fordonstyper från 2020). 

10. Enligt flera experter är det diskutabelt om det finns behov att låta någon form av 

överensstämmelsefaktor ingå i RDE-provningen, eftersom dessa fortfarande klart 

motsäger resultaten i flera oberoende provningar som utförts på Euro 6-fordon. Dessa 

provningar visade att kvävedioxidöverensstämmelsefaktorer under värdet 1,5 eller 

t.o.m. värden mycket lägre än 1 redan kan uppnås. Dessutom kan 

överensstämmelsefaktorer inte berättigas ur ett tekniskt perspektiv, och de återspeglar 

inte något uppenbart behov att utveckla ny teknik. Snarare tillåter de fortsatt användning 

av teknik som är mindre effektiv, samtidigt som det på marknaden av i dag finns 

effektivare teknik, som dock fått dåligt genomslag på grund av den rådande ekonomiska 

situationen. 

11. Att introducera och tillämpa överensstämmelsefaktorer på de överenskomna nivåerna 

kan ses som ett i praktiken tillämpat allmänt undantag från tillämpliga utsläppsgränser 

under avsevärd tid, vilket därmed står i motsättning till syftena och målen med den 

grundläggande förordningen (EG) nr 715/2007, eftersom de fastställda 

överensstämmelsefaktorerna inte bara återspeglade mätosäkerheten med Pems, utan 

även har anpassats till kraven från medlemsstaterna och biltillverkarna på en mindre 

strikt tillämpning, utan någon teknisk motivering. Följaktligen rekommenderade 

parlamentets utskott för rättsliga frågor att RDE-provningen ska betraktas som 

ultra vires eftersom den överskrider befogenheten enligt artikel 5.3 i förordning (EG) 

nr 715/2007 och därmed strider mot unionsrätten. 

12. Trots de skäl som nämnts hade kommissionen inte den politiska viljan och 

beslutsamheten att handla med anledning av den allvarliga situationen med de höga 

kvävedioxidutsläppen och prioritera skyddet av folkhälsan, som stod på spel. 

13. Det är berättigat att föreslå lägre gränsvärden för kvävedioxidutsläpp för dieselbilar 

eftersom vissa globala normer är mycket strängare än nuvarande EU-normer och 

eftersom det redan finns en teknik som minskar kvävedioxidutsläppen med tanke på att 

EU:s biltillverkare redan säljer dieselbilar till Förenta staternas marknad vilka måste 

vara förenliga med mycket lägre gränsvärden för kvävedioxidutsläpp. 

Medlemsstaternas skyldigheter 

14. Medlemsstaternas underlåtenhet att ta en aktiv roll i arbetsgruppen för lätta fordons 

utsläpp vid verklig körning utgör ett administrativt missförhållande. Av de protokoll 

som tillhandahållits kan slutsatsen dras att det stora flertalet länder – med undantag för 

ett fåtal medlemsstater, t.ex. Förenade kungariket, Nederländerna, Tyskland, Frankrike, 

Danmark och Spanien – inte deltog i arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid verklig 

körning, trots att de riktat kritik mot kommissionens förslag. Med tanke på den ledande 

roll som medlemsstaterna spelar för efterlevnaden av förordningen, och med tanke på de 
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kända skillnaderna i kväveoxidutsläpp från dieselbilar och deras betydande negativa 

inverkan på luftkvalitetsmålen, borde medlemsstaterna ha deltagit i gruppens 

verksamhet. Detta skulle även ha bidragit till att skapa en bättre balans med de övriga 

deltagarna i arbetsgruppen. 

15. Analysen av protokollen från arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid verklig körning 

och från den tekniska kommittén för motorfordon visar att vissa medlemsstater vid ett 

flertal tillfällen agerade för att fördröja antagningsförfarandet för RDE-provningarna 

och för att gynna mindre stränga provningsmetoder. Dessutom förhindrade flera 

medlemsstater (Italien, Spanien, Frankrike, Slovakien, Rumänien och Ungern) en 

kvalificerad majoritet i den tekniska kommittén för motorfordon, vilket ledde till att 

omröstningen om det första RDE-paketet sköts upp och således till en försening av hela 

RDE-processen, som än i dag inte slutförts, trots att man ursprungligen räknade med att 

den skulle komma att vara tillämplig för överensstämmelseändamål samtidigt som 

Euro 6-gränsvärdena för utsläpp infördes (2014 för nya typgodkännanden och 2015 för 

alla nya fordon). Som ett resultat av att vissa medlemsstater förespråkade en högre nivå 

för överensstämmelsefaktorn kommer nya bilmodeller först 2020 att vara tvungna att 

följa Euro 6-standarderna för utsläpp, som medlagstiftarna fattade beslut om 2007. 

Detta är sex år senare än den ursprungliga planen och tre år senare än den tidsplan som 

kommissionen föreslog i sitt meddelande Cars 2020 av den 8 november 2012 

(COM(2012)0636). 

16. Analysen av protokollen från mötena i den tekniska kommittén för motorfordon visar 

att ett antal medlemsstater (Italien, Spanien, Slovakien, Rumänien, Ungern, Tjeckien, 

Bulgarien, Polen, Förenade kungariket och Österrike) vid ett flertal tillfällen motsatte 

sig kommissionens mer ambitiösa förslag om överenstämmelsefaktorer för gränsvärden 

för kvävedioxid och i stället valde överensstämmelsefaktorer på en högre nivå, vilket 

motsvarar svagare miljömål. Vissa medlemsstater framförde andra ståndpunkter till 

allmänheten än till deltagarna i den tekniska kommittén för motorfordon. 

Kommissionens ansvar 

17. Kommissionen underlät att utnyttja alla till buds stående medel, på nivån för den 

tekniska kommittén för motorfordon och arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid 

verklig körning, för att beslutsprocessen skulle gå framåt och för att säkerställa ett 

skyndsamt antagande av typgodkännandeprovningarna så att de avspeglar verkliga 

körförhållanden, i enlighet med artikel 14.3 i förordning (EG) nr 715/2007. 

18. Trots att problemet med förorenande utsläpp från fordon inte bara är en ytterst känslig 

och politisk fråga utan även en mycket viktig angelägenhet för unionsmedborgarna, 

gjorde kommissionen inte några försök att driva på beslutsprocessen genom att utnyttja 

den möjlighet som erbjuds genom det föreskrivande förfarandet med kontroll för att 

föra förslaget vidare till rådets nivå, i syfte att öka den politiska medvetenheten och 

utöva starkare påtryckningar på medlemsstater som ställer hinder i vägen. 

Kommissionens underlåtelse att agera i tid och ta sitt ansvar att fortlöpande granska 

provningsförfarandet och ändra det så att det avspeglar verkliga körförhållanden, utgör 

ett administrativt missförhållande. 

19. Kommissionen borde, i egenskap av ansvarig för processen och dagordningen i 

arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid verklig körning, ha styrt arbetsgruppen mot 
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ett tidigare val av det alternativ som Pems-provning innebär, eftersom det alternativet 

föreslogs i skäl 15 i förordning (EG) nr 715/2007 och hade brett stöd inom 

arbetsgruppen och eftersom JRC redan i november 2010 fastslagit att Pems-

provningsmetoderna var tillräckligt robusta. Detta utgör ett administrativt 

missförhållande. 

20. Bättre samordning mellan de olika avdelningar som var involverade, däribland JRC, 

skulle ha kunnat vara drivande för att påskynda processen med att anpassa 

provningarna. Bättre samordning mellan generaldirektörerna i arbetet med att utveckla 

lagstiftning om utsläpp och övervaka dess genomförande skulle ha kunnat ge bättre 

resultat i fråga om luftkvalitet och skydd av folkhälsan i EU. Underlåtelsen att ta itu 

med den allvarliga bristen på respekt för normerna på EU:s inre marknad och för de 

politiska instrument som tillämpas på källor till luftföroreningar utgör ett administrativt 

missförhållande. 

21. Över hälften av deltagarna i arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid verklig körning 

var experter från biltillverkare och andra bilindustrier. Detta kan bland annat tillskrivas 

avsaknaden av tillräcklig teknisk expertis vid kommissionens avdelningar. Även om 

kommissionen samrådde med en mängd olika berörda parter och säkerställde öppen 

tillgång till arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid verklig körning, borde den ha 

vidtagit ytterligare åtgärder för att i så stor utsträckning som möjligt säkerställa en 

balanserad representation av relevanta berörda parter, med beaktande av expertgruppens 

specifika uppgifter och den typ av expertis som krävs, i enlighet med de övergripande 

bestämmelserna om kommissionens expertgrupper av den 10 november 2010. 

22. Kommissionen borde ha agerat för att balansera den centrala roll som spelades av 

företrädare för den överrepresenterade industrin i arbetsgruppen för lätta fordons 

utsläpp vid verklig körning, vilka konstant försenade gruppens arbete genom att på nytt 

ta upp punkter som ansågs vara klargjorda eller där beslut till och med redan fattats. 

23. Kommissionen borde på ett konsekvent sätt ha fört meningsfulla och fullständiga 

protokoll vid sammanträdena med arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid verklig 

körning. Detta utgör ett administrativt missförhållande. Dessutom är det beklagligt att 

inga protokoll fördes vid sammanträdena i arbetsgruppen för utsläpp från motorfordon. 

Manipulationsanordningar 

24. Manipulationsanordningar, så som de definieras i artikel 3.10 i förordning (EG) 

nr 715/2007, ansågs generellt inte ingå bland de möjliga anledningarna till skillnaderna 

mellan kväveoxidutsläpp i laboratorium och på väg. Sådana anordningar misstänktes i 

allmänhet inte vara i bruk i personbilar som tillverkats i EU trots att de i Förenta 

staterna påträffades i lätta fordon 1995 och i tunga fordon 1998 och trots att man i 2013 

års rapport från JRC med titeln A complementary emissions test for light-duty vehicles 

diskuterade den eventuella användningen av manipulationsanordningar. 

25. Ingen har någonsin bestridit omfattningen av och bestämmelserna i förbudet mot 

manipulationsanordningar. Ingen medlemsstat eller biltillverkare har någonsin ifrågasatt 

eller bett om förtydliganden kring bestämmelserna om manipulationsanordningar, 

inklusive genomförandet av förbudet, fram till Volkswagen-fallet. 
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26. Vissa strategier för utsläppskontroll som tillämpas av biltillverkare visar på eventuell 

användning av förbjudna manipulationsanordningar. Exempelvis försämrar vissa 

tillverkare effekten hos tekniker för utsläppskontroll utanför specifika 

”temperaturfönster” som ligger nära det temperaturintervall som föreskrivs genom 

provningen med den nya europeiska körcykeln, och hävdar att en sådan minskning är 

nödvändig för att skydda motorn mot skador, i enlighet med undantagen från det förbud 

mot manipulationsanordningar som föreskrivs i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 

715/2007. Dessa temperaturfönster kan sällan rättfärdigas mot bakgrund av de tekniska 

begränsningarna hos tekniker för utsläppskontroll. Andra tillverkare ändrar teknikerna 

för utsläppskontroll för att försämra deras effekt efter en viss tid – nära provningstiden – 

efter det att motorn startats. Vidare är i många fall de utsläpp som uppmätts vid en 

provningscykel en viss tid efter det att motorn startats omotiverat högre, beroende på 

tekniska funktioner i teknikerna för utsläppskontroll, än vid samma cykel där 

mätningarna gjorts omedelbart efter det att motorn startats. 

27. Efter Volkswagen-skandalen har vissa biltillverkare anpassat sina temperaturfönster så 

att befintliga tekniker för utsläppskontroll kan tillämpas inom ett mycket bredare 

temperaturintervall.  

28. Optimeringsstrategier som försämrar utsläppskontrollteknikens effekt kan ofta förklaras 

med affärsmässiga val från biltillverkarnas sida för att uppnå olika mål, t.ex. minskad 

bränsleförbrukning, större bekvämlighet för användaren, minskade kostnader tack vare 

billigare delar eller lösningar på problem med begränsningar i konstruktionen. Dessa 

mål omfattas inte av undantagen från förbudet mot användning av 

manipulationsanordningar. 

29. Före september 2015 sökte ingen EU-myndighet och ingen myndighet i en medlemsstat 

efter manipulationsanordningar, och ingen sådan myndighet bevisade heller att 

manipulationsanordningar använts olagligen. Ingen myndighet eller teknisk tjänst i en 

medlemsstat utförde några andra provningar än den nya europeiska körcykeln inom 

ramen för typgodkännandena, vilken i sig inte kan visa att en manipulationsanordning 

använts. Även om alternativa provningar inte nödvändigtvis kan identifiera 

manipulationsanordningar, skulle provningar med andra metoder än den nya europeiska 

körcykeln ha kunnat påvisa misstänkta utsläpp och ge en indikation om att ytterligare 

undersökningar krävs. Den 26 januari 2017 offentliggjorde kommissionen ett 

meddelande med vägledning för utvärdering av hjälputsläppsstrategier och förekomsten 

av manipulationsanordningar (Notice on Guidance on the evaluation of Auxiliary 

Emission Strategies and the presence of Defeat Devices). Där föreslås det ett 

provningsprotokoll för manipulationsanordningar som stöd för medlemsstaterna i 

arbetet med att upptäcka potentiella manipulationsanordningar genom att prova fordon 

inom ramen för icke förutsebara variationer av standardförhållandena vid provningar. 

30. Det stora flertalet biltillverkare som är verksamma på marknaden i EU har förklarat att 

de utnyttjar de undantag till förbudet mot manipulationsanordningar som föreskrivs i 

artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2007. Utredningar och domstolsmål som pågår på 

nationell nivå kommer att fastställa huruvida utsläppskontrollstrategier som används av 

biltillverkare utgör olaglig användning av manipulationsanordningar eller en laglig 

tillämpning av undantagen. I kommissionens vägledning föreslås även en metod för 
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teknisk utvärdering av hjälputsläppsstrategier från de nationella 

typgodkännandemyndigheternas sida. 

31. Till skillnad från när det gällde tunga fordon var biltillverkarna inte skyldiga att uppge 

eller motivera sina utsläppsstrategier. En sådan skyldighet skulle underlätta kontrollen 

av manipulationsanordningar. Även med RDE-provningar kan risken att 

manipulationsstrategier används, inte helt uteslutas i framtiden. 

32. Experter har noterat att det finns en enig uppfattning om att förebyggande kontroll och 

eventuella avslöjanden av bedrägliga manipulationsanordningar i utsläppssystem via 

obegränsad åtkomst till proprietär programvara i fordonet inte är en framkomlig metod, 

på grund av att programvaran är extremt komplex. 

Medlemsstaternas skyldigheter 

33. EU-rätten i fråga om manipulationsanordningar och undantag tillämpas inte konsekvent 

i de 28 medlemsstaterna, och därmed uppstår osäkerhet i tolkningen av de rättsliga 

bestämmelserna samtidigt som den inre marknaden undergrävs. 

34. Medlemsstaterna underlät att fullgöra sin rättsliga skyldighet att övervaka och 

upprätthålla det förbud mot manipulationsanordningar som föreskrivs i artikel 5.2 i 

förordning (EG) nr 715/2007. Ingen av dem – i synnerhet inte de medlemsstater vars 

myndigheter typgodkände Volkswagen-fordonen – hittade de manipulationsanordningar 

som installerats i fordonen i fråga. Vidare hade de flesta medlemsstater enligt våra 

undersökningar, åtminstone Tyskland, Frankrike, Italien och Luxemburg, bevis för att 

strategier för utsläppskontroll inte inriktades på användning av bilen under verkliga 

körförhållanden utan i stället var anpassade till förhållanden liknande förhållandena 

under NEDC-provningscykeln (temperatur, varaktighet, hastighet) för att klara 

typgodkännandeprovningscykeln. 

35. Medlemsstaterna verkar inte tillämpa jämförbara strategier för att bedöma och utvärdera 

överensstämmelsen med unionsrätten om manipulationsanordningar, särskilt vad gäller 

artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2007. 

36. De flesta medlemsstater vidtog inga åtgärder för att bättre förstå de stora skillnaderna 

mellan utsläppsnivåer som uppmätts i laboratorium och på väg genom att utföra 

ytterligare provningar utanför NEDC-förhållandena. Detta utgör ett administrativt 

missförhållande. 

Kommissionens ansvar 

37. Kommissionen hade ingen rättslig skyldighet att själv söka efter 

manipulationsanordningar men väl att utöva tillsyn över medlemsstaternas 

upprätthållande av förbudet mot manipulationsanordningar. Trots kännedom, och 

kommunikation mellan kommissionens berörda avdelningar, om eventuellt olagligt 

agerande från tillverkarnas sida, i strid med förordning (EG) nr 715/2007, bedrev inte 

kommissionen vare sig några ytterligare tekniska eller rättsliga efterforskningar eller 

några motsvarande undersökningar, vare sig själv eller genom att uppdra åt JRC att göra 

det, och begärde heller inte upplysningar eller ytterligare åtgärder från 
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medlemsstaternas sida för att kontrollera huruvida gällande lagstiftning eventuellt 

överträtts. Detta utgör ett administrativt missförhållande och en underlåtelse att handla. 

38. Utsläppslagstiftningen för tunga fordon har alltid varit strängare avseende 

manipulationsanordningar än för lättare fordon. Det är fortsatt oklart varför 

kommissionen inte införlivade dessa strängare bestämmelser från lagstiftningen för 

tunga fordon i lagstiftningen för lätta fordon. 

39. Vetenskapliga rön från kommissionens eget forskningsorgan, JRC, tydde dessutom på 

att manipulationsanordningar möjligen användes, vilket av kommissionens tjänstemän 

betraktades som ett klart fall av fusk för att kringgå körcykelns krav. Uppgifterna om de 

berörda Euro 5a-dieselfordonen ingick också i JRC-rapporten om miljöinnovation, som 

publicerades 2013 och i princip fanns tillgänglig för samtliga tjänstemän vid 

kommissionen. 

40. Trots att det fanns tydliga indikationer på eventuell olaglig användning av 

manipulationsanordningar avstod kommissionen från att utnyttja bestämmelserna i 

förordning (EG) nr 692/2008, som ger kommissionen rätt att uppmana 

medlemsstaternas typgodkännandemyndigheter att lämna upplysningar om 

utsläppsteknikens funktion vid låga temperaturer. 

41. Kommissionen borde ha följt upp korrespondensen mellan JRC och GD Näringsliv, 

GD Miljö och GD Klimatpolitik, i vilken man diskuterade eventuella besynnerliga 

utsläpp under 2008 och 2010. Förklaringen till att inga åtgärder vidtogs – det saknades 

indikationer eller klara bevis på att biltillverkarna eventuellt använde 

manipulationsanordningar – är felaktig, eftersom sådana indikationer förekom i 

korrespondensen, vilket i sig utgör ett administrativt missförhållande, med tanke på att 

bevis inte kan påträffas om man inte söker efter dem. 

42. Kommissionen borde ha säkerställt att JRC:s forskningsresultat och farhågor, som 

diskuterades inom kommissionens avdelningar med avseende på eventuellt olagliga 

metoder hos tillverkarna, nådde de högre nivåerna i hierarkin – vilket enligt uppgifter 

aldrig inträffade – så att adekvata åtgärder kunde vidtas. Detta utgör ett administrativt 

missförhållande. 

Typgodkännande och överensstämmelse för fordon i drift 

43. Typgodkännande i EU är en komplex process där fordonstillverkarna ges flera olika 

alternativ när det gäller att tillhandahålla någon av de 28 nationella 

typgodkännandemyndigheterna uppgifter för att med avseende på ett fordon erhålla ett 

typgodkännandeintyg som erkänns i hela EU. 

44. Ingen specifik EU-tillsyn över typgodkännande av fordon föreskrivs inom den 

nuvarande ramen, och bestämmelserna är föremål för en mängd olika tolkningar i 

medlemsstaterna, delvis på grund av avsaknaden av ett effektivt system för utbyte av 

information mellan typgodkännandemyndigheterna och de tekniska tjänsterna. 

45. Graden av teknisk expertis samt de mänskliga och ekonomiska resurserna kan variera 

betydligt mellan typgodkännandemyndigheter och tekniska tjänster, och avsaknaden av 

en harmoniserad tolkning av bestämmelserna kan leda till konkurrens mellan dem. Det 
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står biltillverkare i princip fritt att vända sig till den typgodkännandemyndighet och 

tekniska tjänst som gör den mest flexibla och minst stränga tolkningen av 

bestämmelserna samt har de lägsta avgifterna. 

46. I direktiv 2007/46/EG anges att typgodkännandemyndigheten ska meddela 

kommissionen när den beslutar att avslå en ansökan om typgodkännande. Det står dock 

inte klart vilka åtgärder kommissionen bör vidta efter ett sådant meddelande, och hur 

sådana uppföljningsåtgärder ska samordnas med medlemsstaterna. Inget tydligt och 

effektivt system är inrättat för att hindra en biltillverkare att ansöka om ett 

typgodkännande i en medlemsstat efter att en ansökan om typgodkännande har fått 

avslag av en annan medlemsstat, eller för att hindra att en provning genomförs vid en 

annan teknisk tjänst efter att en modell har underkänts vid en första teknisk tjänst. För 

att förhindra en eventuell omlokalisering genom ”teknisk dumpning” skulle man kunna 

införa ett krav på att tillverkarna ska motivera valet av teknisk tjänst för kommissionen. 

47. Det finns en uppenbar brist på kontroll efter typgodkännandet, vilket delvis beror på de 

nuvarande bestämmelserna och delvis på osäkerhet avseende vilken myndighet som 

ansvarar för marknadstillsynen. Effektiva kontroller av produktionsöverensstämmelse, 

kontroller av överensstämmelse hos fordon i drift samt kontroller av överensstämmelse 

hos uttjänta fordon för att avslöja fall där serietillverkade fordon och fordon i drift inte 

överensstämmer med det typgodkända fordonet förekommer i många fall inte, eller 

kontrolleras enbart genom dokument i stället för genom fysiska provningar som utförs i 

myndigheternas närvaro. 

48. Utsläppsprovning för fordon i drift utförs mestadels i biltillverkarnas laboratorier och är 

för närvarande begränsad till de NEDC-laboratorieprovningar som krävs för 

typgodkännande. 

Medlemsstaternas skyldigheter 

49. Medlemsstaterna borde ha säkerställt att deras typgodkännandemyndigheter har 

tillräckliga mänskliga och ekonomiska resurser för att utföra interna provningar. De 

borde inte ha förlitat sig på provningar som utförts i biltillverkarnas certifierade 

laboratorier under överinseende av de tekniska tjänsterna. Den potentiella 

intressekonflikt som uppstår när biltillverkare anlitar tekniska tjänster för att utföra 

provningar är ett direkt resultat av det nuvarande system som fastställts i EU:s 

ramdirektiv för typgodkännande och kan därför inte anses vara ett administrativt 

missförhållande. Kommissionens förslag till en ny förordning om marknadskontroll och 

typgodkännande åtgärdar denna svaghet genom att föreslå en avgiftsstruktur för 

finansiering av typgodkännandeprovningar. 

50. En potentiell intressekonflikt uppstår dock när tekniska tjänster även erbjuder 

biltillverkarna rådgivningstjänster avseende att erhålla typgodkännande, vilket är fallet i 

vissa medlemsstater, på grund av förekomsten av ytterligare en finansiell koppling 

mellan tekniska tjänster och biltillverkare med anknytning till tillhandahållandet av 

rådgivning om hur man med framgång erhåller typgodkännande. Medlemsstaterna 

borde ha utrett sådana potentiella intressekonflikter. Detta utgör ett administrativt 

missförhållande. 
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51. Medlemsstaterna borde ha säkerställt att typgodkännandemyndigheterna på ett adekvat 

sätt utför revisioner av de tekniska tjänsterna. Detta utgör ett administrativt 

missförhållande. Valet av teknisk tjänst är främst biltillverkarens, och 

typgodkännandemyndighetens roll är i många fall enbart att i slutändan validera 

förfarandet. Den möjlighet som finns tillgänglig för typgodkännandemyndigheter att 

utföra revision av de tekniska tjänsterna och invända mot valet av teknisk tjänst 

utnyttjas väldigt sällan. 

52. Medlemsstaternas underlåtenhet att organisera ett effektivt och tillförlitligt 

marknadskontrollsystem utgör en överträdelse av unionsrätten, särskilt i de 

medlemsstater vars myndigheter beviljat typgodkännande för fordon. Kontrollen av 

produktionsöverensstämmelse hos lätta fordon och överensstämmelse hos lätta fordon i 

drift baseras i många fall enbart på laboratorieprovningar som utförts i biltillverkarens 

lokaler, även om befintlig lagstiftning inte hindrar att en annan typ av provning eller 

ytterligare provningar görs. 

53. Medlemsstaterna borde ha meddelat kommissionen, och hållit kommissionen 

uppdaterad, om namnet på deras organ med ansvar för marknadskontroll samt dessas 

befogenheter. Detta utgör ett administrativt missförhållande. Det föreligger en 

omotiverad osäkerhet avseende vilka organ i medlemsstaterna som ansvarar för 

marknadskontroll. 

Kommissionens ansvar 

54. Kommissionen borde ha intagit en mer framträdande samordnande roll för att 

säkerställa en enhetlig tillämpning av EU:s lagstiftning om typgodkännande, eftersom 

EU:s typgodkännandeprocess är mycket komplex och till stor del är beroende av utbyte 

av information mellan medlemsstaterna. 

55. Dessutom borde kommissionen, i ljuset av sina interna överläggningar och externa 

förfrågningar, ha begärt upplysningar från medlemsstaterna om hur de hanterade de 

fordon i den befintliga fordonsflottan som inte nådde de lagliga utsläppsgränserna under 

verkliga körförhållanden. 

Verkställighet och sanktioner 

56. Den förvaltningsstruktur som är inrättad i bilindustrin – där EU enbart har föreskrivande 

befogenhet och där primärt medlemsstaterna ansvarar för att genomföra unionsrätten 

om mätning av utsläpp från bilar – förhindrar att EU:s lagstiftning upprätthålls på ett 

effektivt sätt. Kommissionens verkställighetsbefogenheter är begränsade till inledande 

av överträdelseförfaranden mot medlemsstater i fall där en medlemsstat har underlåtit 

att tillämpa unionsrätten på ett korrekt sätt. 

57. En av de strukturella svagheterna i den befintliga rättsliga ramen för typgodkännanden i 

Europa är att det endast är den typgodkännandemyndighet som utfärdade 

typgodkännandet för ett visst fordon som i praktiken kan dra tillbaka det intyg om 

överensstämmelse som fordonet i fråga tilldelats. 

58. Det finns ingen gemensam praxis i EU för insynsvänlig tillgång för konsumenter till 

information om återkallelser, och det finns inte heller någon enhetlig rättslig EU-ram för 
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ersättning till konsumenter i händelse av återkallelser som inverkar negativt på 

fordonens prestanda. 

Medlemsstaternas skyldigheter 

59. Vissa medlemsstater som gjorde nationella utredningar var allmänt motvilliga att dela 

med sig av resultaten av sina utredningar och tekniska provningsdata till kommissionen 

och denna undersökningskommitté, eller offentliggjorde de endast delar av resultaten. 

60. Medlemsstaterna började verkställa unionsrätten om utsläpp från lätta fordon enligt 

gällande krav först efter det att fallet med Volkswagens utsläpp uppkom i 

september 2015, genom att utföra ytterligare provningar i laboratorium och på väg, samt 

genom att inleda flera nationella utredningar om förorenande utsläpp från personbilar. 

Efter dessa insatser kommer de pågående rättsliga förfarandena att antingen bekräfta 

eller dementera den eventuellt olagliga användningen av manipulationsanordningar. 

61. Medlemsstaterna har inte tillämpat vare sig ekonomiska eller rättsliga sanktioner för 

biltillverkare efter detta utsläppsfall. Inga obligatoriska initiativ för att återkalla eller 

eftermontera fordon som inte uppfyller kraven har tagits, och inga typgodkännanden har 

dragits tillbaka. I fall där återkallelser eller eftermontering ägde rum gjordes detta i form 

av ett frivilligt initiativ från biltillverkarnas sida efter offentliga och politiska 

påtryckningar. 

62. Offentliggjorda resultat från nationella utredningar visar, tillsammans med de 

manipulationsanordningar som amerikanska myndigheter upptäckt i 

Volkswagen-motorer, att manipulationsstrategier tycks tillämpas i de flesta 

dieselfordon. Underlåtelse vid myndigheter i medlemsstaterna att av tillverkarna kräva 

att dessa avlägsnar samtliga tillfälliga anpassningar i enheter för utsläppskontroll, 

temperaturanpassning som går utöver det som är strikt nödvändigt för att skydda motorn 

och andra strategier som resulterar i bl.a. ökade utsläpp vid varmstart under 

laboratorieförhållanden, utgör överträdelse av unionsrätten. 

63. Medlemsstaterna övervakade och verkställde inte på adekvat sätt tillämpningen av 

förordning (EG) nr 715/2007, i synnerhet genom att överträda artikel 5.1 om 

tillverkarnas skyldighet att utforma, konstruera och montera fordon så att de vid normal 

användning – på Europas vägar och inte bara under laboratorieförhållanden – 

överensstämmer med förordningen. Ändå har en tidigare föredragande på området för 

utsläpp och lagstiftning om typgodkännanden mycket tydligt klargjort att parlamentet 

aldrig haft för avsikt att begränsa ”normal användning” till de snäva förhållanden som 

råder då bilar testas i laboratorier för typgodkännande. Han påpekade att de 

körförhållanden som vanligen råder vid körning på europeiska vägar (t.ex. 

temperaturskillnader, höjdförhållanden, motorbelastning, fordonets hastighet osv.) bör 

betraktas som ”normal användning”. 

64. De flesta medlemsstater antog inte något effektivt, proportionerligt och avskräckande 

sanktionssystem, i synnerhet med anknytning till den olagliga användningen av 

manipulationsanordningar, i strid med artikel 13 i förordning (EG) nr 715/2007. 

65. Flera medlemsstater anmälde inte i tid (senast den 2 januari 2009 och den 29 april 2009) 

till kommissionen det sanktionssystem som inrättats för att verkställa förbudet mot 
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manipulationsanordningar, i strid med artikel 13 i förordning (EG) nr 715/2007, och 

sanktionssystemet enligt artikel 46 i ramdirektiv 2007/46/EG. 

66. Av ovannämnda anledningar har medlemsstaterna överträtt sina skyldigheter att 

genomföra unionsrätten om fordonsutsläpp inom ramen för det nuvarande systemet. 

Kommissionens ansvar 

67. Efter en strikt tolkning av förordning (EG) nr 715/2007 ansåg kommissionen att det är 

medlemsstaternas exklusiva skyldighet att utreda eventuell olaglig användning av 

manipulationsanordningar, och att det inte ingår i kommissionens ansvarsområde i 

egenskap av fördragens väktare. Trots att JRC i sin rapport från 2013 varnade för att 

manipulationsanordningar eventuellt användes genomförde kommissionen inga 

ytterligare tekniska undersökningar, begärde inte ytterligare information från 

medlemsstaterna och uppmanade inte de ansvariga nationella 

typgodkännandemyndigheterna att vidta ytterligare utredande och korrigerande 

åtgärder. 

68. Kommissionen tog inte initiativ för att driva frågan om ett samordnat och obligatoriskt 

program på EU-nivå för återkallande av bilar från Volkswagen-gruppen som var 

utrustade med olaglig manipulationsprogramvara. 

69. Kommissionen väntade i flera år innan den inledde överträdelseförfaranden mot de 

medlemsstater som inte infört effektiv marknadskontroll av utsläpp av förorenande 

utsläpp från fordon samt nationella system för sanktioner vid överträdelser av 

unionsrätten i enlighet med kraven i gällande lagstiftning. 

70. Kommissionen övervakade inte i tillräcklig utsträckning de tidsfrister inom vilka 

medlemsstaterna var skyldiga att rapportera om de sanktioner som införts enligt 

artikel 13 i förordning (EG) nr 715/2007 och artikel 46 i direktiv 2007/46/EG. Detta 

utgör ett administrativt missförhållande. 

71. Som fördragens väktare bör kommissionen vidta åtgärder mot överträdelser om 

medlemsstaterna inte agerar med anledning av resultaten från de senaste 

undersökningarna och inte kräver av tillverkarna att de avlägsnar samtliga tillfälliga 

anpassningar i enheter för utsläppskontroll, onödig temperaturanpassning och övriga 

manipulationsstrategier som resulterar i bl.a. ökade utsläpp vid varmstart under 

laboratorieförhållanden. 

Undersökningskommitténs befogenheter och begränsningar 

72. Det nu gällande regelverket för undersökningskommitténs verksamhet är föråldrat och 

innehåller brister i tillhandahållandet av de nödvändiga förutsättningar inom ramen för 

vilka parlamentets undersökningsrätt kan utövas på ett effektivt sätt. 

73. Trots avsaknaden av befogenhet att kalla in personer lyckades kommittén till slut höra 

de flesta vittnen som den ansåg nödvändiga att kalla in i syfte att fullgöra sitt uppdrag 

på ändamålsenligt sätt. Denna brist på befogenheter har dock kraftigt hämmat och 

försenat undersökningsarbetet mot bakgrund av utredningens tillfälliga karaktär. 



 

PE595.427v02-00 16/106 RR\1119003SV.docx 

SV 

Institutionella aktörer, särskilt från medlemsstaterna, har generellt varit mindre villiga 

att tillmötesgå inbjudan än privata aktörer. 

74. I frånvaron av tydliga krav och specifika tidsfrister för att tillmötesgå en inbjudan, eller 

lämna den begärda informationen, har förberedelserna inför de offentliga utfrågningarna 

varit mycket tidskrävande. Utöver den princip om lojalt samarbete mellan institutioner 

som fastställs i artikel 4.3 i EUF-fördraget har politiska påtryckningar och 

påtryckningar från medierna utgjort undersökningskommitténs främsta verktyg för att 

lösa dessa problem. 

Samarbete med kommissionen 

75. Deltagandet av vissa före detta kommissionsledamöter har komplicerats ytterligare av 

frånvaron av en tydlig skyldighet i den gällande uppförandekoden för 

kommissionsledamöter för före detta kommissionsledamöter att samarbeta med 

pågående undersökningar och i allmänhet förbli ansvarsskyldiga för åtgärder som 

vidtagits under deras ämbetsperiod. 

76. Förseningar i tillhandahållandet av begärd dokumentation har utgjort ett stort hinder i 

kommitténs arbete. Dokumenten var av varierande kvalitet, och vissa var mycket svåra 

att läsa och därmed även svåra att använda. Det utdragna interna förfarandet vid 

kommissionen, där kommissionskollegiets godkännande krävs för att kunna reagera på 

förfrågningar från kommittén, kombinerat med brister i dess arkiveringssystem 

fördröjde insamlingen av bevis under den tid som fanns att tillgå. Vidare strukturerades 

överföringen av den begärda informationen inte på ett användarvänligt sätt, vilket 

gjorde det mer komplicerat att ta fram informationen. 

77. Kommissionen försvårade och försenade avsiktligt tillhandahållandet av dokument och 

information till kommittén för att förhindra att informationen skulle kunna användas vid 

utfrågningar av före detta kommissionsledamöter och tjänstemän. Detta bryter mot 

principen om lojalt samarbete mellan institutionerna. 

78. Det förfarande som följdes för att bevilja åtkomst till protokollen från den föreskrivande 

kommittén (baserat på de 28 medlemsstaternas uttryckliga samtycke) var onödigt 

ohanterligt och långdraget och baserades på en mycket snäv tolkning av gällande 

lagstiftning. Det bör inte tillämpas igen framöver. 

Samarbete med medlemsstaterna 

79. Samarbetet med de flesta nationella ministerier var mycket otillfredsställande, särskilt 

vad gäller svårigheterna med att få deras bekräftelser på att företrädare skulle inställa 

sig inför kommittén. Sådana bekräftelser erhölls först efter många månader av politiska 

påtryckningar och påtryckningar från medierna. 

80. Dessutom upplevde medlemsstaterna inte att de hade någon skyldighet att samarbeta 

med kommittén genom överföring av specifika bevis, särskilt med avseende på 

kommitténs begäran att översända fullständiga dataset från de nationella utredningar 

och provningsprogram som genomförts efter Volkswagen-fallet. 
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81. Skyldigheten enligt artikel 5 i beslut 95/167/EG att kontakta medlemsstaterna genom de 

fasta representationerna utgjorde ett onödigt ytterligare steg, och gjorde i vissa fall 

kommunikationsförfarandet mer komplicerat och långsammare. 

Samarbete med andra parter 

82. Insamlingen av skriftliga bevis via frågeformulär från icke-institutionella parter var i 

allmänhet tillfredsställande. Förfarandet med att skicka skriftliga frågor inför 

utfrågningarna, samt skicka påföljande uppföljningsfrågor, visade sig vara avgörande 

för att maximera den information som erhölls vid utfrågningarna och förtydliga frågor 

som inte kunde besvaras vid utfrågningen på grund av tids- eller informationsbrist. 

Intern arbetsordning 

83. Kravet att utarbeta en interimsrapport sex månader efter det att kommitténs arbete 

inletts, i enlighet med dess mandat, var överflödigt, eftersom denna tidsram inte var 

tillräcklig för att samla in bevis som skulle kunna utgöra en gedigen grund för slutsatser. 

84. Med tanke på undersökningskommittéers tillfälliga karaktär är det av yttersta vikt att 

insamlingen av bevis sker på ett effektivt sätt och utan fördröjningar. Kommitténs 

strategi att ägna de inledande månaderna av sitt mandat åt att höra tekniska experter 

innan man gick vidare till den politiska nivån visade sig vara framgångsrik. Helst bör 

utfrågningarna inledas först efter det att den första etappen med insamling av bevis 

slutförts. 

85. För att underlätta arbetet i parlamentets undersökningskommittéer är det – med tanke på 

att de under avsevärd tidspress arbetar med att granska en mycket stor mängd dokument 

– av avgörande betydelse att det görs en översyn av bestämmelserna om hur 

sekretessbelagda uppgifter behandlas i Europaparlament, i synnerhet vilka rättigheter 

ledamöternas ackrediterade assistenter har i fråga om att få tillgång till ”andra 

sekretessbelagda uppgifter”. 
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FULLSTÄNDIG UNDERSÖKNINGSRAPPORT  

 

KAPITEL 1: INLEDNING  

1.1. Undersökningskommittén och dess uppdrag 

 

Den 17 december 2015 beslutade Europaparlamentet att tillsätta en undersökningskommitté 

för att undersöka påstådda överträdelser av eller administrativa missförhållanden vid 

tillämpningen av unionsrätten beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin, utan att detta 

skulle få inkräkta på nationella eller unionens domstolars jurisdiktion. 

 

De farhågor som ledde till inrättandet av undersökningskommittén har sin grund i 

meddelandet om överträdelse av lagen om ren luft (Notice of Violation of the Clean Air Act), 

som utfärdades den 18 september 2015 av Förenta staternas miljövårdsmyndighet 

(Environmental Protection Agency, EPA) till Volkswagen Group. I meddelandet påstods det 

att gruppen hade installerat programvara på vissa dieselfordon för att upptäcka när fordonet 

genomgår utsläppsprovning och att programvaran startar utsläppsbegränsningen till fullo 

enbart under provningen, samtidigt som effekten försämras under normal körning. Resultatet 

av detta är att bilar som uppfyller utsläppsnormer i laboratorium släpper ut nivåer av 

kväveoxid på upp till 40 gånger normen under normal drift. Enligt miljövårdsmyndigheten är 

denna programvara en ”manipulationsanordning” och förbjuden enligt Förenta staternas lag 

om ren luft. 

 

I EU fastställs utsläppsnormer för lätta fordon i förordning (EG) nr 715/2007 om 

typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta 

nyttofordon (Euro 5 och Euro 6). Den allmänna bakgrunden anges i 

ramdirektiv 2007/46/EG om typgodkännande, i vilket säkerhets- och miljökrav som 

motorfordon måste uppfylla innan de släpps ut på EU:s marknad fastställs.  

 

I förordning (EG) nr 715/2007 krävs det att ”komponenter som kan påverka utsläppen är 

utformade, konstruerade och monterade så att fordonet vid normal användning 

överensstämmer” med utsläppsnormer och föreskrivs att det ska vara förbjudet ”att använda 

manipulationsanordningar som försämrar effekten hos system för kontroll av utsläpp” (med 

undantag för om anordningen är nödvändig för att skydda motorn eller av säkerhetsskäl). 

 

Förenta staternas miljövårdsmyndighets slutsatser gav upphov till flera utredningar i 

Europeiska unionen om den eventuella användningen av förbjudna manipulationsanordningar 

och i allmänhet om avvikelserna mellan de förorenande utsläpp som uppmätts i laboratorium 

under typgodkännandeförfarandet och samma utsläpp som uppmätts under verkliga 

förhållanden.  

 

Sedan 2010–2011 har flera studier, däribland rapporter som publicerats av kommissionens 

gemensamma forskningscentrum, visat på stora avvikelser hos kväveoxidutsläpp från 

dieselbilar som säljs på EU:s marknad. 
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Den 27 oktober 2015 antog Europaparlamentet en resolution om utsläppsmätningar i 

bilindustrin, och begärde bland annat ”en grundlig utredning av kommissionens och 

medlemsstaternas myndigheters roll och ansvar, mot bakgrund av bland annat de problem 

som påtalats i rapporten [från 2011] från kommissionens gemensamma forskningscentrum”. 

 

Vid uppföljningen av sin resolution inrättade parlamentet den 17 december 2015 en 

undersökningskommitté som bestod av 45 ledamöter, med uppdraget att genomföra en sådan 

utredning. Sammanfattningsvis kräver det uppdrag som parlamentet antog – som bifogas i sin 

helhet i bilaga A – att undersökningskommittén  

 

 undersöker huruvida kommissionen fullgjorde den skyldighet som fastställs i 

förordning (EG) nr 715/2007 att se över de testcykler som används för att mäta utsläpp, och 

anpassa dessa så att de avspeglar verkliga utsläpp i rätt tid, när den hade bevis på befintliga 

avvikelser mellan de utsläpp som uppmätts i laboratoriet och de som uppmätts vid körning på 

väg, 

 undersöker huruvida förbudet mot manipulationsanordningar upprätthölls 

ordentligt av medlemsstaterna och övervakades ordentligt av kommissionen, huruvida 

åtgärder som rör användningen av manipulationsanordningar vidtogs av kommissionen, och 

huruvida det fanns bevis på användning av förbjudna manipulationsanordningar före 

meddelandet om överträdelse från Förenta staternas miljövårdsmyndighet (även när det gäller 

koldioxidutsläpp),  

 undersöker huruvida medlemsstaterna hade fastställt erfordrade sanktioner för 

tillverkare vid överträdelser av förordning (EG) nr 715/2007 och hade vidtagit alla 

nödvändiga åtgärder för genomförandet av dessa, 

 analyserar genomförandet av bestämmelserna i direktiv 2007/46/EG för att säkerställa 

att serietillverkade fordon samt system överensstämmer med den godkända typen. 

Kommittén skulle lämna in slutrapporten med resultat och slutsatser från undersökningen 

till parlamentet inom tolv månader från det att arbetet inletts. 

 

Undersökningskommittén fick även i uppdrag att lägga fram alla rekommendationer som 

den ansåg vara nödvändiga på detta område inom ramen för dess mandat. Dessa 

rekommendationer lämnas in till parlamentet för behandling i ett separat förslag. 

 

1.2. Arbetssätt 

 

Europaparlamentets undersökningskommitté beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin 

inrättades den 2 mars 2016 och sammanträdde 27 gånger. Kathleen Van Brempt (S&D, BE) 

var ordförande i kommittén. Kommittén utsåg Pablo Zalba Bidegain (EPP, ES) och 

Gerben Jan Gerbrandy (ALDE, NL) till föredragande. Den 24 november 2016 lämnade 

Pablo Zalba Bidegain parlamentet, och ersattes av Jens Gieseke (EPP, DE) som föredragande. 

Den fullständiga förteckningen över kommitténs ledamöter och deras uppgifter inbegrips 

i bilaga B. 
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Den arbetsplan som antogs av kommittén för att samla in de muntliga och skriftliga bevis 

som krävs för att fullgöra dess ettåriga uppdrag inbegrep flera verksamhetsområden, som 

sammanfattas nedan. 

 

 Ett program för utfrågningar av experter och vittnen anordnades i syfte att samla in 

relevanta muntliga bevis. Kommittén hörde 64 vittnen under 47 utfrågningar. Ordagranna 

redogörelser för alla utfrågningar finns tillgängliga på webbplatsen. Som förberedelse för 

varje utfrågning bad kommittén alla inbjudna experter och vittnen att besvara ett antal 

skriftliga frågor i förväg, och vid behov ställdes följdfrågor efter utfrågningen. 

 Kommittén skickade skriftliga frågeformulär till kommissionen, medlemsstaternas 

myndigheter, biltillverkare, underleverantörer till bilindustrin och 

Europeiska investeringsbanken (EIB). 

 Kommittén begärde handlingar från kommissionen och medlemsstaterna i syfte att 

samla in relevanta skriftliga bevis. De mottagna bevishandlingarna uppgick totalt till 

tusentals sidor. 

 Två informationsuppdrag anordnades för att samla in information på plats: ett vid 

kommissionens gemensamma forskningscentrum och ett i Luxemburg, Frankrike och 

Tyskland. 

 Kommittén beställde två studier och flera genomgångar. 

 En offentlig uppmaning att inkomma med bevis öppnades på kommitténs 

webbplats, och genom denna kunde information översändas till kommittén. 

 Ytterligare presentationer och diskussioner med relevanta aktörer inbegreps likaså på 

dagordningen för kommitténs sammanträden. 

Andra åtgärder vidtogs till stöd för ovannämnda verksamhet, däribland begäran om ett 

formellt skriftligt yttrande från parlamentets rättstjänst med avseende på inbjudningar av 

gäster som vittnen, om de skulle kunna ställas inför rätta. 

 

En fullständig och detaljerad förteckning över kommitténs samtliga verksamheter inom ramen 

för dess arbetsplan presenteras i bilaga C, och alla offentliga bevis som samlats in under 

undersökningen finns tillgängliga på kommitténs webbplats: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/emis/publications.html?tab=Evidence. 

 

Kommitténs alla officiella meddelanden, samt underlagsforskning och annan relevant 

dokumentation, finns likaså tillgängliga på webbplatsen: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/emis/publications.html.  

 

Den 13 juli 2016, i enlighet med sitt uppdrag inom sex månader från det att arbetet inletts, 

antog kommittén enhälligt sin interimsrapport. Interimsrapporten antogs av parlamentet den 

13 september 2016. 

 

Den 28 februari 2017 antogs denna slutrapport av undersökningskommittén och lades fram 

för parlamentet. Kommitténs rekommendationer antogs samma dag. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/emis/publications.html?tab=Evidence
http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/emis/publications.html
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1.3. Rapportens utformning 

 

Denna rapport är uppdelad i tematiska kapitel, för att åstadkomma en strukturerad 

presentation av all den information som krävs för att undersökningskommittén ska fullfölja 

sitt uppdrag. 

 

Kapitel 2 inleder med viss bakgrundsinformation om de förorenande ämnen som släpps ut i 

atmosfären av vägfordon och om den teknik som finns tillgänglig för att minska dessa 

utsläpp. 

 

I kapitel 3 inleds analysen av de bevis som samlats in av undersökningskommittén, med 

fokus på de konstaterade avvikelserna mellan de utsläpp av kväveoxid från dieselbilar som 

uppmätts i laboratoriet och de som uppmätts vid verklig användning, samt på närmare 

uppgifter om och tidsplanen för anpassning av de provningar som används för att bedöma 

överensstämmelse med de föreskrivna utsläppsgränserna på ett sätt som speglar verkliga 

förhållanden. Kapitlet avslutas med en analys av det planerade införandet av 

provningsmetoder för utsläpp vid verklig körning och dessas effektivitet. 

 

I kapitel 4 presenteras de bevis som samlats in om den eventuella användningen av 

manipulationsanordningar. I detta kapitel beskrivs olika strategier som utnyttjas i fordon 

och som skulle kunna tyda på användning av förbjudna manipulationsanordningar. I kapitlet 

behandlas även de problem som fastställts av undersökningskommittén när det gäller 

upprätthållandet av det förbud mot manipulationsanordningar som fastslås i unionsrätten. 

 

Analysen av hur systemet för typgodkännande av lätta fordon fungerar – och i synnerhet 

dess brister – när det gäller förorenande utsläpp, i enlighet med gällande unionsrätt, samt 

bestämmelserna om överensstämmelse hos fordon i drift och marknadskontroll, behandlas 

i kapitel 5. 

 

I kapitel 6 avslutas presentationen av de bevis som samlats in av undersökningskommittén 

med framhållandet av problem med upprätthållandet av EU:s lagstiftningsram för utsläpp 

från lätta fordon, samt de sanktioner som fastställts av medlemsstaterna.  

 

Varje tematiskt kapitel (3–6) innehåller ett kort inledningsavsnitt med väsentliga inslag för 

att ange temat, följt av ett avsnitt med en objektiv analys av de bevis som samlats in av 

undersökningskommittén, med hänvisningar till de källor som tillhandahållit bevisen1. De 

slutsatser som antas av undersökningskommittén om eventuella överträdelser av unionsrätten 

och fall av missförhållanden vid genomförandet av unionsrätten utgör det sista avsnittet i 

varje kapitel. 

 

I kapitel 7 avslutas rapporten med en analys av de rättsliga och praktiska begränsningar 

som påverkade kommitténs arbete under undersökningen. 

 

                                                 
1 Faktadelen av varje kapitel innehåller hänvisningar inom hakparenteser (t.ex. [COM]). Dessa anger de 

huvudsakliga källor som kommittén har beaktat för att komma fram till slutsatserna. Det är dock underförstått 

att kommitténs slutsatser eventuellt inte är en exakt motsvarighet till det som någon specifik källa inkommit 

med, och kommittén ansvarar för dem till fullo. 
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Flera bilagor har bifogats som komplement till den huvudsakliga texten. Bilaga A innehåller 

Europaparlamentets beslut av den 17 december 2015 om tillsättning av en 

undersökningskommitté beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin och fastställande av dess 

ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod (kommitténs uppdrag).  

 

I bilaga B förtecknas de ledamöter av Europaparlamentet som deltar i 

undersökningskommitténs arbete och dessas uppgifter. 

 

I bilaga C specificeras de utfrågningar, begäranden om handlingar, studier, 

informationsuppdrag och andra verksamheter som genomförts av kommittén för att samla in 

de bevis som krävs för att fullgöra undersökningsuppdraget. Denna bilaga utgör även 

bibliografi, och innehåller nyckeln till de hänvisningar som använts i de tematiska kapitlen. 

 

Slutligen presenteras en tidslinje över händelser med anknytning till kommitténs uppdrag 

i bilaga D, och bilaga E innehåller en ordlista med de termer och förkortningar som används 

i rapporten.
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KAPITEL 2: BAKGRUND  

2.1. Analys av de insamlade bevisen 

 

Utsläpp av föroreningar från fordon 

 

Bland de huvudsakliga luftföroreningar som släpps ut av vägfordon, och särskilt av fordon 

med dieselmotorer, finns följande: 

 

 Koldioxid (CO2), som inte utgör något direkt hot mot människors hälsa, men är en 

växthusgas. 

 

 Atmosfäriska partiklar, exempelvis sot, ett karcinogent ämne. 

 

 Kväveoxider (kväveoxid och kvävedioxid [NO och NO2] – kallas kollektivt kväveoxider 

[NOx]), gaser som framkallar irritation i luftvägarna och orsakar surt regn samt är 

ozonbildande ämnen. 

 

Det är å ena sidan grundläggande för bevarandet av ekosystem och för människors hälsa att 

minska utsläppen av dessa föroreningar i atmosfären (atmosfäriska partiklar och 

kväveoxider), och minskningen är å andra sidan en viktig faktor för att begränsa 

klimatförändringarna (koldioxid), samt krävs enligt EU-lagstiftningen. 

 

Luftföroreningar är den enskilt största miljörelaterade hälsorisken i Europa och leder till en 

betydande belastning på folkhälsan och dödsfall i förtid. Transportsektorn i synnerhet är den 

största bidragande orsaken till kväveoxidutsläpp, och stod för 46 % av de totala 

kväveoxidutsläppen i EU år 2014. 

 

På nivån för den förbränning som sker i en motor är samtidig minskning av utsläpp av 

koldioxid, atmosfäriska partiklar och kväveoxider motstridiga mål [AECC, TNO, Borgeest]. 

Utsläpp av koldioxid korrelerar med motorns drivmedelseffektivitet – ju effektivare 

förbränningsprocess, och framdrivning som helhet, desto mindre drivmedel förbrukas och 

desto mindre koldioxid släpps ut. Medan utsläppen av partiklar är relativt högre vid kall eller 

ofullständig förbränning är kväveoxidutsläppen relativt högre vid höga 

förbränningstemperaturer. Sammanfattningsvis finns det i allmänhet en invers korrelation 

mellan å ena sidan utsläpp av koldioxid och atmosfäriska partiklar, och å andra sidan 

kväveoxidutsläpp. 

 

Tekniker för utsläppskontroll 

 

Det finns tekniker som kan stoppa eller minska den inversa korrelationen mellan utsläpp av 

koldioxid och atmosfäriska partiklar å ena sidan och kväveoxidutsläpp å andra sidan och som 

vid korrekt tillämpning även beaktar utformningen av fordonet [JRC, AECC, TNO, 

Borgeest]. Dessa tekniker för utsläppskontroll omfattar följande: 
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 Avgasåterföring i motorn, varvid en del av avgaserna blandas med frisk luft innan de 

sprutas in i förbränningskammaren, vilket hjälper till att hålla nere topptemperaturerna. En 

ventil kontrollerar återföringstakten. Om man betraktar avgasåterföringen isolerat innebär en 

lägre takt ökade utsläpp av kväveoxider medan en högre takt innebär ökad produktion av 

atmosfäriska partiklar. Högtryckssystem, lågtryckssystem samt 

hybridavgasåterföringssystem används för närvarande och medför specifika för- och 

nackdelar [Borgeest, Faurecia]. Avgasåterföring kombineras vanligtvis med en eller flera av 

de efterbehandlingstekniker som nämns nedan. 

 

 Selektiv katalytisk reduktion (SCR), en särskild fälla där ammoniak reagerar med 

kväveoxider och framställer oskadligt kväve och oskadlig vattenånga. SCR kräver en 

ammoniakkälla, oftast i form av en ureablandning som förvaras i en särskild behållare som 

behöver fyllas på regelbundet. Detta har använts med gott resultat under många år i tunga 

fordon, men är mindre effektivt under körförhållanden med mindre last [EA, Borgeest]. 

 

 NOx-fälla, består av en särskild keramik som binder kväveoxider till fällan, som därefter 

genomgår cykliskt återflöde. NOx-fällor är mindre effektiva under körförhållande med större 

last. 

 

 Kombinerad SCR och NOx-fälla, en SCR-enhet som är placerad längre fram i kedjan från 

NOx-fällan, vilket medför högre omvandlingsverkningsgrader för kväveoxider och inte 

kräver reduktionsvätska i många körsituationer. 

 

 Dieselpartikelfilter, utformat för att avlägsna dieselpartiklar (sot) från avgaserna från en 

dieselmotor, som också genomgår cykliskt återflöde. 

 

Kontrollen över teknikerna för utsläppskontroll är vanligtvis kopplad till en särskild 

elektronisk kontrollenhet. Systemen körs av programvara som kalibreras genom att värden 

tilldelas ett stort antal märken [Borgeest, Lange, Bosch, Domke]. 

 

Den inversa korrelationen mellan utsläpp av koldioxid och av kväveoxider kan hindras eller 

minskas genom att optimera motorn för låg bränsleförbrukning och låga utsläpp av koldioxid 

samtidigt som minskningen av de resulterande högre utsläppen av kväveoxider hanteras i 

efterbehandlingsetappen [JRC, AECC, TNO, Borgeest]. 

 

Konsensus bland experter och leverantörer av tekniker för utsläppskontroll är att sådana 

tekniker, genom en kombination av avgasåterföring med antingen NOx-fällor eller SCR, eller 

med kombinerad SCR- och NOx-fälla, har gjort det möjligt för dieselbilar att uppnå 

Euro 6-gränsvärdena för kväveoxidutsläpp på 80 mg/km senast på dagen för ikraftträdandet 

vid verkliga körförhållanden och inte bara i laboratorieförhållanden. Vissa experter har även 

nämnt att Euro 5-gränsvärdena var uppnåbara vid tidpunkten för deras ikraftträdande [JRC, 

AECC, TNO, Borgeest, EA, Bosch, Faurecia, Q:Suppliers, LUX mission]. 

 

En lägre utsläppsgräns för kväveoxider på 44 mg/km fanns redan i Förenta staterna vid 

tidpunkten för införandet av Euro 5-gränsvärdena [EPA, US study], och dieselbilar som 

släpptes ut på marknaden i Förenta staterna var redan tvungna att nå denna gräns. Vad gäller 

koldioxidutsläpp är EU:s fordonsflottas genomsnittsmål mer ambitiösa än de som är inrättade 

för koldioxidutsläpp i Förenta staterna. 
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Biltillverkarnas utveckling av tekniker för utsläppskontroll finansierades även via lån från 

Europeiska investeringsbanken (EIB). Mellan 2005 och 2015 beviljade EIB lån till en summa 

av 13,6 miljarder euro till bilindustrin i EU som skulle investeras i forskning och utveckling 

[Q:EIB]. En Olaf-utredning av frågan pågår fortfarande.
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KAPITEL 3: LABORATORIEPROVNINGAR OCH UTSLÄPP VID 
VERKLIG KÖRNING  

3.1. Inledning 

 

I regleringssyfte mäts utsläpp från lätta fordon enbart genom en laboratorieprovning på en 

chassidynanometer med hjälp av den nya europeiska körcykeln (NEDC).  

 

NEDC, som utförs på ett kallt fordon vid 20–30 °C, består av fyra upprepade 

ECE-15-stadskörcykler vilka utmärks av låg fordonshastighet, låg motorbelastning, låg 

avgastemperatur och en körcykel i landsvägstrafik för att kompensera för körförhållanden 

med högre belastning. Den uppdaterades senast 1997. NEDC-provningen kan per definition 

inte upptäcka olaglig användning av en manipulationsanordning. 

 

Enligt Euro 5/6-förordningen (EG) nr 715/2007 ska biltillverkare ”utrusta fordonet på ett 

sådant sätt att komponenter som kan påverka utsläppen är utformade, konstruerade och 

monterade så att fordonet vid normal användning överensstämmer med denna förordning och 

dess genomförandeåtgärder”. Kommissionen ges befogenhet att anta ”de specifika 

förfarandena, provningarna och kraven för typgodkännande”. 

 

I artikel 14.3 i förordningen krävs av kommissionen att den ”skall se över de förfaranden, 

tester och krav [...] liksom de testcykler som används för att mäta utsläpp”, och det slås fast 

att ”om man vid översynen finner att dessa inte längre är adekvata eller inte längre avspeglar 

de verkliga utsläppen skall de anpassas så att de avspeglar utsläppen vid verklig körning på 

väg”. 

 

Om förfaranden, provningar och krav behöver anpassas, ska ”de åtgärder som är nödvändiga 

[...] antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll”. Det föreskrivande 

förfarandet med kontroll kräver att kommissionen lämnar ett förslag till åtgärder till tekniska 

kommittén för motorfordon (den primära föreskrivande kommitté som hanterar 

typgodkännanden för fordon). Om tekniska kommittén för motorfordon utfärdar ett positivt 

yttrande med kvalificerad majoritet antas åtgärden såvida inte Europaparlamentet och rådet 

har invändningar. Om tekniska kommittén för motorfordon utfärdar ett negativt yttrande, eller 

inget yttrande alls, lämnar kommissionen ett förslag direkt till rådet, som fattar beslut om det 

med kvalificerad majoritet. 

 

3.2.  Analys av de insamlade bevisen 

 

Utsläppsförhållanden i laboratorium kontra vid verklig körning 

 

Enligt de experter och vittnen som hörts finns indikationer från åtminstone 2004–2005 – då 

förslaget till Euro 5/6-förordningen utarbetades – om att medan dieselbilar respekterade de 

successiva lagliga Euro-gränsvärdena för kväveoxidutsläpp när de testades i laboratorium 

under typgodkännandeförfarandet med NEDC-körcykeln, var dessa fordons utsläpp vid 
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verklig användning de facto mycket högre [JRC, ICCT, Lambrecht, TNO, EEA, DUH, 

Borgeest, ADAC, T&E, Dimas, Verheugen, RDW, Q:MS].  

 

Sedan 2010–2011 har ett stort antal studier bekräftat de stora skillnaderna mellan 

kväveoxidutsläpp som uppmätts i laboratorium och kväveoxidutsläpp som uppmätts vid 

verkliga körförhållanden med dieseldrivna bilar enligt Euro 3, Euro 4, Euro 5 och Euro 6 

[JRC, ICCT, TNO, ADAC]. Sedan dess har resultaten av dessa studier gjorts tillgängliga för 

allmänheten och översänts till kommissionen, parlamentet, myndigheter i medlemsstaterna 

samt berörda parter [JRC, ICCT, TNO, ADAC, DUH, T&E], så att det var allmänt känt på 

området att dessa skillnader förelåg [Lambrecht, Borgeest, Potočnik, KBA, RDW, Q:MS]. 

 

Uppgifterna visar även att dieselbilarnas kväveoxidutsläpp vid verkliga körförhållanden inte 

minskade i enlighet med vad som väntades efter ikraftträdandet av de successiva 

Euro-normerna.  

 

Av ett stort antal skäl har diesel historiskt sett haft en stark ställning i Europa och har blivit en 

viktig beståndsdel i EU:s bilpark [Royal, Zourek]. Den ökade andelen dieselbilar i bilparken 

berodde även på den generellt sett lägre kostnaden för dieselbränsle och de incitament som 

ges inom ramen för EU:s klimatpolitik till dieselteknik som anses vara bränslesnålare och 

släppa ut mindre koldioxid än bensin [COM, Dings, ACEA, Renault, VW, FCA, Mitsubishi, 

Dimas, Verheugen, Potočnik, Falkenberg, Stromček].  

 

Bilindustrins konstanta överskridanden av kväveoxidutsläpp, tillsammans med den ökade 

andelen dieselbilar i EU:s bilpark, har hindrat en snabb minskning av koncentrationen av 

kväveoxider (särskilt kvävedioxid) i städer, trots en total minskning med 58 % av 

kväveoxidutsläpp i EU sedan 1990 [Lambrecht, EEA, TNO, DUH]. Fortfarande kvarstår 

ihållande, omfattande överskridanden av EU:s luftkvalitetsnormer för kvävedioxid, vilka 

bidrog till totalt cirka 72 000 dödsfall i förtid år 2012 [EEA, Vella]. Det uppskattas att i de 

stadsområden där vi ser dessa överskridanden kommer cirka 60 % av den uppmätta 

kvävedioxiden från vägtransport [EEA]. Uppgifterna om luftkvaliteten översändes till berörda 

parter och beslutsfattare [Lambrecht, EEA, TNO, DUH, Potočnik]. 

 

Införandet av Euro 6-normerna, med vilka avsikten bland annat var att ta itu med frågan om 

kväveoxidutsläpp, medförde ingen förbättring av situationen för de flesta bilar. Ikraftträdandet 

av de strängare gränsvärdena för kväveoxidutsläpp på 80 mg/km ökade den relativa storleken 

på skillnaderna mellan laboratorieutsläpp och utsläpp vid verkliga körförhållanden, eftersom 

de sistnämnda varit praktiskt taget konstanta under de senaste 15 åren [JRC, ICCT, TNO, 

DUH, ADAC]. 

 

Innan fallet med Volkswagens utsläpp avslöjades i september 2015 tillskrevs skillnaderna 

mellan kväveoxidutsläpp från dieselbilar som uppmättes i laboratorium och på väg i 

allmänhet följande orsaker [JRC, ICCT, TNO, Borgeest, DUH, ADAC, T&E, EA, EPA, 

Verheugen, Potočnik, Tajani, Millbrook, EU study]: 

 

– Otillräckligheten hos NEDC som användes vid provning med chassidynanometer för 

att mäta utsläpp i laboratorium. Det var sedan länge känt att cykeln var omodern och inte 

representativ för utsläpp av luftföroreningar vid normalt fordonsbruk på väg, särskilt 

eftersom den använder sig av låga hastigheter och låg motorbelastning och inbjuder till 

optimeringsstrategier.  
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– De optimeringsstrategier som införts av biltillverkarna specifikt för att nå 

utsläppsgränserna under NEDC. 

 

Den allmänna uppfattningen var att skillnaderna kunde tillskrivas otillräckligheten hos 

provningscykeln och inte utnyttjande av manipulationsanordningar, vilka förbjudits genom 

förordning (EG) nr 715/2007, trots att dessa anordningar påträffats i Förenta staterna på 

1990-talet [JRC, ICCT, TNO, DUH, Borgeest, ADAC, T&E, COM, ACEA, Verheugen, 

Potočnik, Tajani, Vella, MIT, Millbrook, KBA, SCNH, Dobrindt, Q:MS, Q:Suppliers]. 

 

Skillnader påvisades även i koldioxidutsläpp och bränsleekonomi, där koldioxidutsläppen på 

väg var upp till 40 % större än vad som uppmätts vid typgodkännandeprovningar [ICCT, 

EEA, DUH, EA]. Skillnaderna i kväveoxidutsläpp varierade mellan en faktor på 2–4 gånger 

det lagstadgade gränsvärdet för genomsnittliga kväveoxidutsläpp och en faktor på 14 för 

enskilda provningstillfällen [JRC, ICCT, TNO, ADAC]. 

 

Vad gäller responsen på de skillnader som noterats krävs enligt artikel 5.1 i förordning (EG) 

nr 715/2007 av biltillverkare att de ska ”utrusta fordonet på ett sådant sätt att komponenter 

som kan påverka utsläppen är utformade, konstruerade och monterade så att fordonet vid 

normal användning överensstämmer med denna förordning och dess genomförandeåtgärder”. 

Fordon ska således överensstämma med förordningen ”vid normal användning” och inte 

enbart i laboratorieprovningar [DUH, Dimas, Verheugen, Stromček]. Flera vittnen påpekade 

att ”normal användning” i sig självt är ett begrepp som används i annan lagstiftning i 

bilbranschen, men inte definieras i lagstiftningen, och särskilt att inga specifika 

provningsmetoder ombesörjdes för att återskapa ”normal användning” under 

typgodkännandeförfarandet eller vid bedömning av överensstämmelse med unionsrätten 

[Renault, VW, ACEA, Mitsubishi, MIT, KBA, UTAC, Millbrook, Verheugen, Q:OEM]. 

 

I syfte att ta itu med frågan rörande skillnader i kväveoxid fokuserade kommissionen på 

utarbetande av ett nytt provningsförfarande som skulle kunna säkerställa att utsläppsgränserna 

nåddes under verkliga körförhållanden, såsom föreskrivs i artikel 14.3 i Euro 5/6-

förordningen [COM, Potočnik, Tajani, Vella, JRC mission]. 

 

Anpassning av provningarna 

 

Vid tidpunkten för utarbetandet av lagförslaget för Euro 5/6-förordningen var kommissionen 

redan medveten om problemet med skillnader mellan utsläpp i laboratorium och utsläpp vid 

verkliga körförhållanden när det gällde fordon enligt Euro 3/4, särskilt för kväveoxidutsläpp 

från dieseldrivna personbilar, och befintliga laboratorieprovningars otillräcklighet [Dimas, 

Verheugen]. Andra cykler fanns, som t.ex. Common Artemis Driving Cycle, som baserades 

på en stor databas över körbeteenden och bättre speglade verkliga utsläpp. Artemis-testcykeln 

var dock inte utformad för typgodkännandeprovning, utan snarare för utsläppsinventering, 

och skulle därför ha behövt anpassas i syfte att användas inom typgodkännandeförfaranden 

[JRC]. Huvudprioriteten var trots detta att i god tid nå en minskning av utsläppen av 

karcinogena atmosfäriska partiklar [Dimas, Verheugen, Dings]. Lagstiftarna valde att 

prioritera ikraftträdandet av de nya normerna för atmosfäriska partiklar inom ramen för 

Euro 5, minskning i de efterföljande Euro 6-normerna, och i lagstiftningen inkludera ett 

mandat för kommissionen att kontrollera provningscyklerna och vid behov ändra dem för att 

på så sätt korrekt spegla de utsläpp som genereras av verklig körning på väg [Dimas, 

Verheugen]. 
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I augusti 2005 gavs kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) i uppdrag att 

bedriva forskning på utsläpp vid verklig körning [JRC, Dimas]. Försöksprogrammet med 

provningar som utförts på väg av lätta fordon enligt Euro 3 och 4 med system för 

ombordmätning, som mäter utsläpp från förbränningsmotorer när fordonet används, vilket gör 

det möjligt att utföra provning vid användning och vid verklig körning, inleddes 2007, de 

första resultaten offentliggjordes 2007 och 2009 och fortsatte med den första provningen av 

ett fordon på väg enligt Euro 5 i juni 2009, på begäran av Günter Verheugen, dåvarande 

kommissionsledamot med ansvar för näringsliv och industri [JRC, Verheugen]. 

Forskningsprogrammet upphörde i april 2010 och diskuterades internt i den nya 

Barroso II-kommissionen i september 2010, och de anonymiserade resultaten presenterades 

vid ett seminarium som gick under benämningen Approach to emission legislation (strategi 

för lagstiftning avseende utsläpp) och hölls med medlemsstater och berörda parter den 

23 november 2010 samt offentliggjordes i en rapport tidigt 2011. JRC:s resultat visade att 

kväveoxidutsläppen från lätta dieseldrivna fordon skiljde sig markant mellan NEDC-

körcykelprovning i laboratorium och vid faktisk körning på väg, och att utsläppen på väg 

kraftigt överskred gränsvärdena enligt Euro 3–5 (mellan en faktor på 2–4 gånger det 

lagstadgade gränsvärdet för genomsnittliga kväveoxidutsläpp och en faktor på 14 för enskilda 

provningstillfällen). JRC konstaterade även att provning med system för ombordmätning 

kunde ge precisa mätningar av lätta fordons kväveoxidutsläpp på väg och skulle kunna utgöra 

ett robust verktyg för ny lagstiftning [JRC, Dimas]. Vid seminariet i november 2010 

konstaterades att provningsmetoden för utsläpp vid verklig körning (RDE) bör vara färdig att 

antas i slutet av 2012 (sammanfattande dokument från Europeiska kommissionen om 

seminariet den 23 november 2010 [CIRCA]). 

 

Arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid verklig körning, som rapporterar till tekniska 

kommittén för motorfordon, startades av den dåvarande kommissionsledamoten med ansvar 

för näringsliv och industri, Antonio Tajani, i januari 2011, efter att JRC presenterat sina 

resultat om skillnaderna i kväveoxidutsläpp, i syfte att utveckla ett förfarande för att på ett 

robust sätt bedöma lätta fordons utsläpp vid verklig körning med avseende på genomförandet 

av föreskrifterna. Arbetsgruppens arbete ledde till slut till att tekniska kommittén för 

motorfordon godkände införande av provning av utsläpp vid verklig körning från och med 

2017.  

 

Vid undersökningen samlades bevis in avseende förfarandet som ledde fram till godkännandet 

av RDE-paketet, särskilt avseende dess varaktighet, i syfte att fastställa möjliga förseningar 

och dessas orsaker (en mer utförlig tidslinje för händelserna finns i bilaga D). 

 

Provning med system för ombordmätning hade använts i JRC:s forskningsprogram, och i 

skäl 15 i förordning (EG) nr 715/2007 fastslås att det bör övervägas om system för 

ombordmätning ska användas och om regleringskonceptet ”not-to-exceed” bör införas. Det 

oaktat bedömde gruppen vid sidan av system för ombordmätning andra kandidatförfaranden, 

däribland multipla provningscykler, slumpmässiga provningscykler och modellberäkningar av 

utsläpp. En av gruppens arbetsuppgifter var att fastställa en metod för utvärdering av 

provningsresultaten. 

 

Arbetsgruppen planerade inledningsvis att ett beslut om val av förfarande skulle fattas senast i 

februari 2012 om att arbetet med förslag till lagstiftning för det slutliga provningsförfarandet, 

om alternativet med system för ombordmätning valdes, skulle slutföras senast i 
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september 2013 och att de provningsförfaranden som blir resultatet skulle tillämpas för 

överensstämmelsesyften från och med de obligatoriska datumen för Euro 6 [RDE-LDV, 

CARS21]. 

 

I mars 2012 presenterade JRC en preliminär bedömning av förfarandena för utvärdering av 

data och de första resultaten, och översikten över utvärderingen av förfarandena för utsläpp 

vid verkliga körförhållanden presenterades den 28 juni 2012 [RDE-LDV]. I oktober 2012 

föreslog den särskilda arbetsgruppen inom gruppen att system för ombordmätning antas som 

det föreskrivande förfarandet för utsläpp vid verkliga körförhållanden, och i februari 2013 

bestämde sig arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid verklig körning för alternativet med 

system för ombordmätning [RDE-LDV, JRC mission]. 

 

Den 8 november 2012 offentliggjorde kommissionen sitt meddelande Cars 2020: Åtgärdsplan 

för en konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i Europa. I meddelandet föreslås att 

”[u]tsläpp av kväveoxider vid verklig körning [...] bör registreras och meddelas från och med 

de obligatoriska datumen för Euro 6 (2014)” och att ”senast tre år efter dessa datum bör detta 

förfarande användas tillsammans med NTE-utsläppsgränsvärden (not to exceed), som ger en 

kraftig sänkning av kväveoxidutsläpp vid verklig körning”. Kommissionen ansåg att dessa 

ytterligare tre år krävdes eftersom ”dieselfordon i många fall måste omkonstrueras grundligt 

för att under normala körförhållanden uppnå Euro 6-gränsvärdena för kväveoxidutsläpp”. 

 

Vid rådets (konkurrenskraft) möte den 10–11 december 2012 samtyckte medlemsstaterna till 

rekommendationerna i meddelandet Cars 2020 [Tajani]. Parlamentet konstaterade i sin 

resolution av den 10 december 2013 att den planerade utvecklingen av en ny och exakt 

körtestcykel och nya provningsförfaranden bör spegla de verkliga körförhållandena, och 

begärde att dessa förfaranden införs utan dröjsmål. 

 

Den 1 oktober 2013 sammanträdde för första gången en särskild arbetsgrupp för utveckling av 

en metod för utvärdering av data rörande utsläpp vid verklig körning inom ramen för 

arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid verklig körning, och i juni 2014 inrättades en 

studieundergrupp ledd av JRC för att utarbeta de tekniska specifikationerna [RDE-LDV, JRC 

mission]. 

 

Det första av de fyra lagstiftningspaketen avseende utsläpp vid verklig körning, där 

förfarandet för system för ombordmätning av utsläpp vid verklig körning fastställdes, 

fullbordades i november 2014 och antogs av den tekniska kommittén för motorfordon i 

maj 2015. 

 

Arbetet med det andra lagstiftningspaketet avseende utsläpp vid verklig körning, där ”not-to-

exceed”-gränsvärdena för kväveoxidutsläpp fastställdes, påbörjades i februari 2015 [JRC 

mission], och takten ökades efter Volkswagen-avslöjandena i september 2015 [Bieńkowska, 

Dobrindt]. Det andra paketet antogs av tekniska kommittén för motorfordon den 

28 oktober 2015. 

 

Vissa medlemsstater och andra vittnen, som kommenterade tidslinjen för utvecklingen av 

provningar för utsläpp vid verklig körning, påpekade att det är svårt att utveckla ett 

signifikant och repeterbart provningsförfarande [MIT, Q:MS]. De betonade även att det tog 

tid för utrustning för system för ombordmätning att bli en lämplig mätteknik för 

regleringssyften och för att provningsförfarandena ska ge jämförbara resultat [Renault, 
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ACEA, MIT, Q:MS]. Det första forskningsprogram som mäter kväveoxidutsläpp från lätta 

fordon med system för ombordmätning inleddes år 2007, och dessförinnan utformades system 

för ombordmätning endast för provning av tunga fordon. Första generationens system för 

ombordmätning gav oprecisa mätningar (på grund av förpackningsbegränsningar, tilläggsvikt 

osv.), och provningarnas reproducerbarhet var begränsad [ICCT, JRC mission]. De följande 

åren fortsatte dock den tekniska utvecklingen, och system för ombordmätning blev mer 

precisa och tillförlitliga. 

 

Ur lagstiftningssynvinkel ansåg flera vittnen att utvecklingen av provning av utsläpp vid 

verklig körning var för långdragen [COM, Bieńkowska]. Vittnena argumenterade för att 

förseningarna, snarare än på grund av politisk inblandning [JRC, COM, Zourek], berodde på 

att beslutsfattande på EU-nivå är en samförståndsskapande process som tar tid [Dimas, 

Potočnik], att de administrativa processerna ofta inte kan hålla jämna steg med den tekniska 

utvecklingen [Zourek], och att EU:s och medlemsstaternas fokus legat på att undvika att lägga 

bördor på branschen efter det att krisen uppstod 2008 [Potočnik]. 

 

Rönen från analysen av protokollen från tekniska kommittén för motorfordon visade att vissa 

medlemsstater förhindrade en kvalificerad majoritet i tekniska kommittén för motorfordon, så 

att omröstningen om det första paketet för utsläpp vid verklig körning kom att uppskjutas från 

den 24 mars till den 19 maj 2015 [JRC, COM, TCMV].  

 

I syfte att förtydliga regleringsprocessen avseende utsläppsmätningar samlade 

undersökningskommittén även in information om den roll som kommissionens olika 

avdelningar spelat. Enligt kommissionens princip om gemensamt ansvar omfattar portföljen 

för kommissionsledamoten med ansvar för näringsliv (och generaldirektoratet för näringsliv, 

GD Näringsliv/Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag) 

utsläppsnormer, medan portföljen för kommissionsledamoten med ansvar för miljöfrågor (och 

generaldirektoratet för miljö, GD Miljö) omfattar luftkvalitet. Dessa två generaldirektorat 

strävar efter olika mål men samarbetar för att hitta genomförbara kompromisser [Dimas, 

Verheugen, Potočnik, Vella]. I Förenta staterna ligger ansvaret för att fastställa 

utsläppsnormer, för att utfärda typgodkännanden och för luftkvaliteten hos en och samma 

myndighet [EPA, Potočnik]. 

 

I januari 2013 skrev den danska miljöministern, Ida Auken, till de dåvarande 

kommissionsledamöterna Tajani och Potočnik och lyfte farhågor rörande möjligheten för 

Danmark och många andra medlemsstater att nå luftkvalitetsmål avseende kvävedioxid mot 

bakgrund av utsläpp från lätta motorfordon, och ansåg tidslinjen för utsläpp vid verklig 

körning vara oacceptabel samt efterlyste åtgärder rörande den kritiska situationen snarast 

möjligt. Kommissionsledamöterna svarade i mars 2013 och erkände behovet att minska 

kväveoxidutsläppen vid verklig körning för att nå EU:s luftkvalitetsmål. De förklarade att 

provningsförfarandet för utsläpp vid verklig körning höll på att utvecklas och skulle gälla 

senast från och med 2017/2018. 

 

Dåvarande kommissionsledamot Potočnik och GD Miljö fokuserade sina åtgärder på att 

säkerställa att den överenskomna tidslinjen för införandet av provningar av utsläpp vid verklig 

körning respekterades [Potočnik, Vella, Falkenberg]. Den 12 februari 2013 skrev dåvarande 

kommissionsledamot Potočnik till dåvarande kommissionsledamot Tajani och uppmanade 

med kraft denne att minimera ytterligare förseningar i processen. I sitt svar av den 

26 mars 2013 förklarade Tajani att kommissionen redan 2011 hade inlett förfarandet avseende 



 

PE595.427v02-00 32/106 RR\1119003SV.docx 

SV 

utsläpp vid verklig körning för att få till stånd en robust förfarandeprovning som skulle börja 

gälla senast 2017. 

 

Ett år senare, i en skrivelse daterad den 19 november 2014, klagade den före detta 

generaldirektören för GD Miljö till den före detta generaldirektören för GD Näringsliv över 

förseningar och uppgav att nu när åtgärder för att ta itu med utsläpp vid verklig körning har 

skjutits på framtiden flera gånger kommer det att ses som att kommissionen agerar 

osammanhängande och rentav förblir passiv inför bevisen på utsläpp från bilar. I sitt svar 

uppgav generaldirektören för GD Näringsliv att GD Näringsliv vidtar alla åtgärder som krävs 

för att utan dröjsmål fullborda förslaget till ett förfarande för utsläpp vid verklig körning 

[CIRCA]. 

 

Undersökningskommittén samlade även in information om lobbyisters eventuella påverkan på 

branschen i processens olika skeden [CEO, T&E]. I allmänhet tillstod vittnen att 

kommissionen haft samråd med berörda parter från och utanför branschen samt med 

oberoende experter [AECC, T&E, Verheugen, Tajani, MIT, Q:MS]. Enligt de undersökta 

handlingarna var kommissionens avdelningar bekymrade över biltillverkarnas motstånd mot 

införandet av provning med system för ombordmätning [CIRCA, CEO]. 

 

Vissa vittnen gav dock uttryck för farhågor rörande balansen i sammansättningen av vissa 

grupper [CEO, T&E, EU study]. Undersökningskommittén samlade in information om 

sammansättningen av den mest relevanta arbetsgruppen för den aktuella frågan, arbetsgruppen 

för lätta fordons utsläpp vid verklig körning. Det råder obegränsat tillträde till 

arbetsgrupperna för lätta fordons utsläpp vid verklig körning, och ingen ansökan om 

deltagande har hittills avslagits. Undersökningskommittén fann exempelvis att i 

tre gruppsammanträden som ägde rum mellan maj och september 2016 med 43–47 deltagare, 

företrädde 21–23 personer biltillverkare, 9–12 personer företrädde andra aktörer inom 

bilindustrin, 5–7 personer företrädde medlemsstater, 1–5 personer företrädde tekniska tjänster 

och 1–2 personer företrädde forskningsinstitut, det civila samhället eller icke-statliga 

organisationer [RDE-LDV]. 

 

Den viktiga roll som spelats av branschexperter inom vissa tekniska undergrupper har 

tillskrivits dessa gruppers höga specialiseringsnivå, bristen på tillräcklig teknisk expertis inom 

kommissionen samt det faktum att organisationerna från det civila samhället och de icke-

statliga organisationerna saknar tillräckliga resurser för att säkerställa att de kan närvara vid 

ett stort antal gruppmöten [CEO, T&E, Q:MS, EU study]. De relevanta generaldirektoraten 

inom kommissionen har inga tekniska avdelningar som kan följa den tekniska utvecklingen 

närmare. Rörlighetspolitik kan även hindra ansamlingen av särskilda sakkunskaper, inbegripet 

inom JRC. 

 

Provningarna för utsläpp vid verklig körning med system för ombordmätning 

 

Den enhälliga uppfattningen bland de experter och vittnen som hörts är att införandet i 

EU:s typgodkännandesystem av provning för utsläpp vid verklig körning med system för 

ombordmätning är en klar förbättring som kommer att bidra till en verklig minskning av 

förorenande utsläpp från lätta motorfordon i atmosfären [JRC, ICCT, TNO, DUH, Borgeest, 

ADAC, EA, ACEA, Renault, VW, Mitsubishi, FCA, COM, Faurecia, Bosch, Potočnik, 

Tajani, Bieńkowska, Vella, EPA, MIT, Millbrook, KBA, TÜV, SNCH, UTAC, RDW, 

Dobrindt, EU study, Audi, Nencini]. 
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Den maximala ytterligare mätosäkerheten hos system för ombordmätning för lätta 

motorfordon med avseende på laboratorieprovningar har minskat stadigt och ligger för 

närvarande på ca 30 %, och kommissionen uppskattade den genomsnittliga osäkerheten till 

18,75 %, med en konkret möjlighet att nå 10–15 % inom en kort tidsperiod [JRC, EA]. 

Experter menar att om provningen genomförs på en testbana, vilket skulle eliminera den 

effekt som oförutsägbara trafikflöden har, faller den variationen till cirka 10 % [EA]. 

Osäkerheterna avseende mätning och statistik kan redogöras för ordentligt, så att provning 

med system för ombordmätning lämpar sig för mätning av fordons utsläpp på väg för 

regleringssyften. I synnerhet är de nuvarande skillnaderna mellan kväveoxidutsläpp i 

laboratorium och på väg stora, så precisionsgraden hos system för ombordmätning är redan 

tillräcklig för att identifiera dem [JRC, ICCT, TNO, ADAC, EA]. 

 

Specifikationerna för provnings- och utvärderingsförfarandena bör dock fastställas mycket 

noggrant för att provningarna för utsläpp vid verklig körning ska vara effektiva och leda till 

en minskning av skillnaderna mellan utsläpp som uppmätts i laboratorium och på väg [JRC, 

ICCT, TNO, DUH, Borgeest, ADAC, EA]. I synnerhet måste provningar på väg med system 

för ombordmätning utformas på ett sådant sätt att de omfattar en mängd olika 

körförhållanden, däribland temperatur, motorbelastning, fordonshastighet, höjd över havet, 

typ av väg (stads-, förorts-, landsvägskörning) och andra parametrar som ofta återfinns vid 

körning i EU, och även för att i så stor utsträckning som möjligt förhindra att 

provningsresultaten manipuleras [TNO, Borgeest, EU study, Q:MS]. 

 

En fullständig utvärdering av provningarna av utsläpp vid verklig körning kommer att vara 

möjlig först när alla fyra paket antagits. 

 

Övergångsperioden och överensstämmelsefaktorn 

 

Majoriteten av de inbjudna experterna hävdade att tillräcklig tid har getts biltillverkare att nå 

målen för Euro 5 och Euro 6 [TNO, Borgeest, Lange]. Enligt skäl 5 i Euro 5/6-förordningen 

inkluderade den redan Euro 6-gränser i syfte att ge branschen tydlig information om framtida 

gränsvärden för utsläpp. Enligt provningsresultaten är det möjligt att nå utsläppsgränsvärdena 

för Euro 6 på väg med den teknik som finns att tillgå i nuläget [ICCT, DUH]. 

 

På grund av de tekniker för utsläppskontroll som vanligen används av tillverkare i den 

nuvarande bilparken hittills anser experter att det är nödvändigt med en period för att låta 

biltillverkarna installera lämplig teknisk utrustning i fordon för att uppfylla kraven för den 

nya RDE-provningen, men att den bör hållas så kort som möjligt så att faktiska förbättringar 

av luftkvaliteten kan uppnås utan fördröjningar. En ”överensstämmelsefaktor” som tillämpas 

på resultaten av provningarna av kväveoxidutsläpp vid verklig körning och som låter bilar 

släppa ut upp till en fast multipel av den lagliga utsläppsgränsen vid provning på väg på grund 

av systemen med ombordmätnings inneboende osäkerheter vad gäller mätning, krävs om 

provningarna används för regleringssyften [TNO, Lange, EPA, ENVI/EMIS]. 

 

Det andra av de fyra RDE-paketen, som antogs av tekniska kommittén för motorfordon i 

oktober 2015, fastställer ”not-to-exceed”-gränserna för kväveoxidutsläpp, och medger en 

avvikelse mellan resultaten av provningar med system med ombordmätning och de lagliga 

gränsvärdena genom en överensstämmelsefaktor på högst 2,1 för nya modeller från och med 

september 2017 (september 2019 för nya fordon), och med en faktor på 1,5 från och med 
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januari 2020 för nya modeller (januari 2021 för nya fordon). Denna strategi i två steg för att 

sänka överensstämmelsefaktorn var en kompromiss som stöddes av branschen och de flesta 

medlemsstater [ACEA, MIT, Nencini]. 

 

Överensstämmelsefaktorn kommer att ses över årligen, såsom uttryckligen fastställs i det 

andra RDE-paketet, i syfte att föra den så nära 1 som möjligt, vilket enbart svarar för den 

verkliga felmarginalen. I sitt uttalande Towards comprehensive and efficient emission testing 

in the EU (på väg mot omfattande och effektiv utsläppsprovning i EU) åtog sig kommissionen 

att utnyttja denna översynsklausul för att föreslå en minskning av den andra 

överensstämmelsefaktorn 2017 och att på årsbasis därefter följa utvecklingen av tekniken för 

system för ombordmätning [COM, Bieńkowska, MIT]. 

 

Överensstämmelsefaktorn är dock inte den enda aspekten som kommer att avgöra hur 

effektivt det nya provningsförfarandet är. Enligt ovan kommer nettostringensen hos provning 

av utsläpp vid verklig körning också i mycket hög grad att vara beroende av bredden på 

provningsomfattningen och av den metod som tillämpas för att utvärdera provningsresultaten 

[TNO]. Här bör det framhållas att en överensstämmelsefaktor på 2,1, som för närvarande 

planeras för den första etappen av genomförandet av provning av kväveoxidutsläpp vid 

verklig körning, ur ett strikt tekniskt perspektiv av majoriteten av de inbjudna experterna och 

av kommissionen uppfattas som onödigt hög, eftersom många bilar som för närvarande 

tillverkas redan skulle kunna uppnå gränserna för utsläpp på väg om 

överensstämmelsefaktorn fastställdes till cirka 1,5 [ADAC, EA, Mitsubishi, Bieńkowska, 

Vella, LUX mission, ENVI/EMIS]. I sitt inledande utkast till det andra RDE-paketet hade 

kommissionen föreslagit för den tekniska kommittén för motorfordon 

överensstämmelsefaktorer mot den nedre delen av omfånget 1,6–2,2 för den första etappen 

och omfånget 1,2–1,6 för den andra etappen [COM]. 
 

3.3. Slutsatser 

 

1. De tekniker för utsläppskontroll som fanns tillgängliga vid tiden för antagandet av Euro 

5 och 6-gränsvärdena för kväveoxidutsläpp lät redan, vid korrekt tillämpning, 

dieselbilar nå Euro 5-gränsvärdena för kväveoxidutsläpp på 180 mg/km och 

Euro 6-gränsvärdena för kväveoxidutsläpp på 80 mg/km senast på dagen för deras 

respektive ikraftträdande vid verkliga körförhållanden och inte enbart vid 

laboratorieprovningar. Det finns bevis för att Euro 6-gränsvärdena för utsläpp kan nås 

under verkliga körförhållanden oavsett bränsletyp, om lämplig allmänt tillgänglig teknik 

används. Detta betyder att vissa biltillverkare har valt en teknik som säkerställer 

efterlevnad av utsläppsgränser enbart vid laboratorieprovningar, och inte av tekniska 

utan ekonomiska skäl. 

2. Det förekommer stora skillnader i kväveoxidutsläpp mellan de flesta 

Euro 3−6-dieselbilar som mätts under typgodkännandeförfarandet med 

laboratorieprovning med den nya europeiska körcykeln (NEDC-körcykeln), där den 

lagliga utsläppsgränsen respekteras, och deras kväveoxidutsläpp som uppmätts vid 

verkliga körförhållanden, där gränsvärdena kraftigt överskrids. Dessa skillnader 

påverkar den stora majoriteten av dieselbilar och är inte begränsade till de Volkswagen-

fordon som utrustats med förbjudna manipulationsanordningar. Dessa skillnader bidrar i 

stor utsträckning till att flera medlemsstater gör sig skyldiga till överträdelser av 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet 

och renare luft i Europa. 

3. Förekomsten av dessa skillnader, och dessas kraftigt negativa inverkan på uppnående av 

luftkvalitetsmålen, särskilt med avseende på stadsområden, var känd av kommissionen, 

medlemsstaternas ansvariga myndigheter och många andra berörda parter sedan 

åtminstone 2004–2005, när förordning (EG) nr 715/2007 utarbetades. Skillnaderna har 

sedan 2010–2011 bekräftats av ett stort antal studier som genomförts av gemensamma 

forskningscentrumet (JRC) och sedan 2004 av andra forskare. 

4. Det finns även avsevärda skillnader i mätvärdena för koldioxidutsläpp och 

bränsleförbrukning från provningar i laboratorium och på väg, även om de inte är lika 

stora som de för kväveoxidutsläpp. 

5. Före september 2015 tillskrevs skillnaderna i allmänhet otillräckligheten hos 

laboratorieprovningen med NEDC-körcykeln, som inte är representativ för utsläpp vid 

verkliga körförhållanden, samt de optimeringsstrategier som inrättats av biltillverkare 

för att klara laboratorieprovningen genom att kalibrera tekniker för utsläppskontroll så 

att effektiviteten säkerställs endast inom randvillkoren för NEDC-provningen. 

Skillnaderna tillskrevs i allmänhet inte eventuell användning av förbjudna 

manipulationsanordningar. 

6. I stället för att invänta ett nytt, mera realistiskt och certifierat provningsförfarande, 

beslöt medlagstiftarna att fortsätta att utveckla Euro 5/Euro 6-lagstiftningen under 2007 

och samtidigt ge kommissionen i uppdrag att granska provningscyklerna, och om så 

krävs ändra dem så att de på ett adekvat sätt speglar de utsläpp som genereras vid 

verklig körning på väg, som inkluderades av lagstiftarna 2007. Detta ledde till 

utveckling och införande av provning av utsläpp vid verklig körning (RDE-provning) 

med ombordsystem för utsläppsmätning (Pems) i EU-typgodkännandeförfarandet från 

och med 2017, samtidigt med införande av en överensstämmelsefaktor, som i praktiken 

försvagar de utsläppsnormer som för närvarande är i kraft. 

7. Utvecklingen av ett nytt, mer realistiskt förfarande för laboratorieprovning, det s.k. 

harmoniserade världsomfattande provningsförfarandet för lätta nyttofordon (WLTP), 

som ska ersätta den förlegade NEDC-körcykeln, har samtidigt tagit extremt lång tid. 

Testet kommer att bli en obligatorisk del av typgodkännandeprocessen för samtliga nya 

fordonstyper från och med den 1 september 2017 och för samtliga nya fordon ett år 

senare. Kommissionen och medlemsstaterna har valt WLTP som förfarande för 

provning av koldioxidutsläpp och andra förorenande utsläpp och vid mätningar av 

bränsleförbrukning för typgodkännande. 

8. Den orimligt långa process som ledde till införandet av reglerande RDE-provningar kan 

inte förklaras på ett tillfredsställande sätt endast med hur komplicerad utvecklingen av 

ett nytt provningsförfarande var, den tid som krävdes för teknisk utveckling av Pems 

och varaktigheten för beslutsfattande och administrativa förfaranden på EU-nivå. 

Förseningarna berodde även på valet av politiska prioriteringar, lobbypåverkan och 

konstanta påtryckningar från branschen, som inriktade kommissionens och 

medlemsstaternas fokus på att undvika bördor för näringslivet efter finanskrisen 2008. 
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9. Genom RDE-provningen, som den 28 oktober 2015 godkändes av tekniska kommittén 

för motorfordon, infördes en tillfällig överensstämmelsefaktor på 2,1 som innebär att 

fordon får släppa ut 168 mg kvävedioxid/km i RDE-provningen. Faktorn ska tillämpas 

för alla fordon från september 2019 (och på nya fordonstyper från september 2017), 

dvs. fyra år efter det att Euro 6-gränsvärdet på 80 mg/km trädde i kraft. En slutgiltig 

överensstämmelsefaktor på 1,5, som innebär att fordon får släppa ut 120 mg 

kvävedioxid/km i RDE-provningen, ska tillämpas på alla fordon från 2021 (och på nya 

fordonstyper från 2020). 

10. Enligt flera experter är det diskutabelt om det finns behov att låta någon form av 

överensstämmelsefaktor ingå i RDE-provningen, eftersom dessa fortfarande klart 

motsäger resultaten i flera oberoende provningar som utförts på Euro 6-fordon. Dessa 

provningar visade att kvävedioxidöverensstämmelsefaktorer under värdet 1,5 eller 

t.o.m. värden mycket lägre än 1 redan kan uppnås. Dessutom kan 

överensstämmelsefaktorer inte berättigas ur ett tekniskt perspektiv, och de återspeglar 

inte något uppenbart behov att utveckla ny teknik. Snarare tillåter de fortsatt användning 

av teknik som är mindre effektiv, samtidigt som det på marknaden av i dag finns 

effektivare teknik, som dock fått dåligt genomslag på grund av den rådande ekonomiska 

situationen. 

11. Att introducera och tillämpa överensstämmelsefaktorer på de överenskomna nivåerna 

kan ses som ett i praktiken tillämpat allmänt undantag från tillämpliga utsläppsgränser 

under avsevärd tid, vilket därmed står i motsättning till syftena och målen med den 

grundläggande förordningen (EG) nr 715/2007, eftersom de fastställda 

överensstämmelsefaktorerna inte bara återspeglade mätosäkerheten med Pems, utan 

även har anpassats till kraven från medlemsstaterna och biltillverkarna på en mindre 

strikt tillämpning, utan någon teknisk motivering. Följaktligen rekommenderade 

parlamentets utskott för rättsliga frågor att RDE-provningen ska betraktas som 

ultra vires genom att överskrida befogenheten enligt artikel 5.3 i förordning (EG) 

nr 715/2007 och därmed strida mot unionsrätten. 

12. Trots de skäl som nämnts hade kommissionen inte den politiska viljan och 

beslutsamheten att handla med anledning av den allvarliga situationen med de höga 

kvävedioxidutsläppen och prioritera skyddet av folkhälsan, som stod på spel. 

13. Det är berättigat att föreslå lägre gränsvärden för kvävedioxidutsläpp för dieselbilar 

eftersom vissa globala normer är mycket strängare än nuvarande EU-normer och 

eftersom det redan finns en teknik som minskar kvävedioxidutsläppen med tanke på att 

EU:s biltillverkare redan säljer dieselbilar till Förenta staternas marknad vilka måste 

vara förenliga med mycket lägre gränsvärden för kvävedioxidutsläpp. 

Medlemsstaternas skyldigheter 

14. Medlemsstaternas underlåtenhet att ta en aktiv roll i arbetsgruppen för lätta fordons 

utsläpp vid verklig körning utgör ett administrativt missförhållande. Av de protokoll 

som tillhandahållits kan slutsatsen dras att det stora flertalet länder – med undantag för 

ett fåtal medlemsstater, t.ex. Förenade kungariket, Nederländerna, Tyskland, Frankrike, 

Danmark och Spanien – inte deltog i arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid verklig 

körning, trots att de riktat kritik mot kommissionens förslag. Med tanke på den ledande 

roll som medlemsstaterna spelar för efterlevnaden av förordningen, och med tanke på de 
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kända skillnaderna i kväveoxidutsläpp från dieselbilar och deras betydande negativa 

inverkan på luftkvalitetsmålen, borde medlemsstaterna ha deltagit i gruppens 

verksamhet. Detta skulle även ha bidragit till att skapa en bättre balans med de övriga 

deltagarna i arbetsgruppen. 

15. Analysen av protokollen från arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid verklig körning 

och från den tekniska kommittén för motorfordon visar att vissa medlemsstater vid ett 

flertal tillfällen agerade för att fördröja antagningsförfarandet för RDE-provningarna 

och för att gynna mindre stränga provningsmetoder. Dessutom förhindrade flera 

medlemsstater (Italien, Spanien, Frankrike, Slovakien, Rumänien och Ungern) en 

kvalificerad majoritet i den tekniska kommittén för motorfordon, vilket ledde till att 

omröstningen om det första RDE-paketet sköts upp och således till en försening av hela 

RDE-processen, som än i dag inte slutförts, trots att man ursprungligen räknade med att 

den skulle komma att vara tillämplig för överensstämmelseändamål samtidigt som 

Euro 6-gränsvärdena för utsläpp infördes (2014 för nya typgodkännanden och 2015 för 

alla nya fordon). Som ett resultat av att vissa medlemsstater förespråkade en högre nivå 

för överensstämmelsefaktorn kommer nya bilmodeller först 2020 att vara tvungna att 

följa Euro 6-standarderna för utsläpp, som medlagstiftarna fattade beslut om 2007. 

Detta är sex år senare än den ursprungliga planen och tre år senare än den tidsplan som 

kommissionen föreslog i sitt meddelande Cars 2020 av den 8 november 2012 

(COM(2012)0636). 

16. Analysen av protokollen från mötena i den tekniska kommittén för motorfordon visar 

att ett antal medlemsstater (Italien, Spanien, Slovakien, Rumänien, Ungern, Tjeckien, 

Bulgarien, Polen, Förenade kungariket och Österrike) vid ett flertal tillfällen motsatte 

sig kommissionens mer ambitiösa förslag om överenstämmelsefaktorer för gränsvärden 

för kvävedioxid och i stället valde överensstämmelsefaktorer på en högre nivå, vilket 

motsvarar svagare miljömål. Vissa medlemsstater framförde andra ståndpunkter till 

allmänheten än till deltagarna i den tekniska kommittén för motorfordon. 

Kommissionens ansvar 

17. Kommissionen underlät att utnyttja alla till buds stående medel, på nivån för den 

tekniska kommittén för motorfordon och arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid 

verklig körning, för att beslutsprocessen skulle gå framåt och för att säkerställa ett 

skyndsamt antagande av typgodkännandeprovningarna så att de avspeglar verkliga 

körförhållanden, i enlighet med artikel 14.3 i förordning (EG) nr 715/2007. 

18. Trots att problemet med förorenande utsläpp från fordon inte bara är en ytterst känslig 

och politisk fråga utan även en mycket viktig angelägenhet för unionsmedborgarna, 

gjorde kommissionen inte några försök att driva på beslutsprocessen genom att utnyttja 

den möjlighet som erbjuds genom det föreskrivande förfarandet med kontroll för att 

föra förslaget vidare till rådets nivå, i syfte att öka den politiska medvetenheten och 

utöva starkare påtryckningar på medlemsstater som ställer hinder i vägen. 

Kommissionens underlåtelse att agera i tid och ta sitt ansvar att fortlöpande granska 

provningsförfarandet och ändra det så att det avspeglar verkliga körförhållanden, utgör 

ett administrativt missförhållande. 

19. Kommissionen borde, i egenskap av ansvarig för processen och dagordningen i 

arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid verklig körning, ha styrt arbetsgruppen mot 
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ett tidigare val av det alternativ som Pems-provning innebär, eftersom det alternativet 

föreslogs i skäl 15 i förordning (EG) nr 715/2007 och hade brett stöd inom 

arbetsgruppen och eftersom JRC redan i november 2010 fastslagit att Pems-

provningsmetoderna var tillräckligt robusta. Detta utgör ett administrativt 

missförhållande. 

20. Bättre samordning mellan de olika avdelningar som var involverade, däribland JRC, 

skulle ha kunnat vara drivande för att påskynda processen med att anpassa 

provningarna. Bättre samordning mellan generaldirektörerna i arbetet med att utveckla 

lagstiftning om utsläpp och övervaka dess genomförande skulle ha kunnat ge bättre 

resultat i fråga om luftkvalitet och skydd av folkhälsan i EU. Underlåtelsen att ta itu 

med den allvarliga bristen på respekt för normerna på EU:s inre marknad och för de 

politiska instrument som tillämpas på källor till luftföroreningar utgör ett administrativt 

missförhållande. 

21. Över hälften av deltagarna i arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid verklig körning 

var experter från biltillverkare och andra bilindustrier. Detta kan bland annat tillskrivas 

avsaknaden av tillräcklig teknisk expertis vid kommissionens avdelningar. Även om 

kommissionen samrådde med en mängd olika berörda parter och säkerställde öppen 

tillgång till arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid verklig körning, borde den ha 

vidtagit ytterligare åtgärder för att i så stor utsträckning som möjligt säkerställa en 

balanserad representation av relevanta berörda parter, med beaktande av expertgruppens 

specifika uppgifter och den typ av expertis som krävs, i enlighet med de övergripande 

bestämmelserna om kommissionens expertgrupper av den 10 november 2010. 

22. Kommissionen borde ha agerat för att balansera den centrala roll som spelades av 

företrädare för den överrepresenterade industrin i arbetsgruppen för lätta fordons 

utsläpp vid verklig körning, vilka konstant försenade gruppens arbete genom att på nytt 

ta upp punkter som ansågs vara klargjorda eller där beslut till och med redan fattats. 

23. Kommissionen borde på ett konsekvent sätt ha fört meningsfulla och fullständiga 

protokoll vid sammanträdena med arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid verklig 

körning. Detta utgör ett administrativt missförhållande. Dessutom är det beklagligt att 

inga protokoll fördes vid sammanträdena i arbetsgruppen för utsläpp från motorfordon.
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KAPITEL 4: MANIPULATIONSANORDNINGAR  

4.1.  Inledning 

 

En manipulationsanordning definieras i förordning (EG) nr 715/2007 som ”del av 

konstruktion vilken mäter temperatur, fordonshastighet, motorns varvtal, växel, 

insugningsundertryck eller andra parametrar i syfte att aktivera, modulera, fördröja eller 

inaktivera funktionen hos någon del i systemet för kontroll av utsläpp, och vilken försämrar 

effekten hos systemet för kontroll av utsläpp under förhållanden som rimligen kan förväntas 

vid normal användning av fordonet”. 

 

Förordningen förbjuder användningen av manipulationsanordningar, förutom om 

 

”a) anordningen är nödvändig för att skydda motorn mot skador eller olyckor 

samt för att garantera säker körning, 

 

b) anordningen endast fungerar i den utsträckning det är nödvändigt för att 

starta motorn, 

 

eller 

 

c) villkoren för den i huvudsak omfattas av provningsförfarandena för kontroll av 

utsläpp genom avdunstning och genomsnittliga utsläpp från avgasrör.” 

 

Manipulationsanordningar påträffades i Förenta staterna i lätta fordon 1995 och i tunga fordon 

1998 [JRC, EPA, CARB]. Som en följd av detta infördes förbudet mot 

manipulationsanordningar och motsvarande undantag i unionsrätten om lätta fordon i direktiv 

1999/96/EG, och har i stort sett behållits oförändrade sedan dess. 

 

4.2.  Analys av de insamlade bevisen 

 

Kännedom om eventuell användning av förbjudna manipulationsanordningar 

 

Som ett resultat av de fall som upptäcktes i Förenta staterna på 90-talet var risken för 

eventuell användning av manipulationsanordningar allmänt känd med avseende på lätta och 

tunga fordon. Av de insamlade bevisen att döma verkar det dock som att man i regel inte 

misstänkte att manipulationsanordningar faktiskt användes i några personbilar som 

tillverkades i EU till dess att Volkswagen erkände att företaget hade använt 

manipulationsprogramvara i sina dieselbilar sålda på marknaden i Förenta staterna [JRC, 

ICCT, TNO, DUH, Borgeest, ADAC, T&E, COM, ACEA, Verheugen, Potočnik, Tajani, 

Vella, MIT, Millbrook, KBA, SCNH, Dobrindt, Q:MS, Q:Suppliers]. 

 

I sin rapport från 2013 med titeln A complementary emissions test for light-duty vehicles 

nämner JRC möjligheten att använda manipulationsanordningar under normala 
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användningsförhållanden och uppger att även om användningen av manipulationsanordningar 

i allmänhet är förbjuden lämnar de undantag som finns utrymme för tolkning och 

tillhandahåller, tillsammans med det provningsförfarande som för närvarande används, en ram 

för att anpassa utsläppen från lätta fordon till en begränsad uppsättning 

typgodkännandevillkor.  

 

Manipulationsanordningar ansågs generellt inte ingå bland de möjliga anledningarna till 

skillnaderna mellan de kväveoxidutsläpp från dieselbilar som uppmättes i laboratoriet och 

dem som uppmättes på väg, eftersom man ansåg att dessa skillnader kunde förklaras i 

tillräcklig utsträckning med det faktum att NEDC-laboratorieprovningarna inte var 

representativa för verklig körning, och att tillverkarna kunde optimera sina fordon för att klara 

provningscykeln samtidigt som de till synes uppfyllde kraven i unionsrätten [JRC, ICCT, 

TNO, DUH, Borgeest, ADAC, T&E, EA, EPA, Potočnik, Millbrook, KBA].  

 

Den 30 april 2012 skickades ett internt e-postmeddelande från JRC, med kopia till GD Inre 

marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, om en dieseldriven 

personbil i klass Euro 5a som höll på att provas av JRC. Provningsresultaten visade att 

gränsvärdena för utsläpp för Euro 5 uppfylldes endast vid ett temperaturintervall på mellan 20 

och 30 °C, men inte utanför det temperaturfönstret. I e-postmeddelandet nämns också en 

”minneseffekt” som visade sig påverka motorstrategin i minst 20 minuter efter det att motorn 

startats vid en viss temperatur. Den tjänsteman vid GD Inre marknaden, industri, 

entreprenörskap samt små och medelstora företag som besvarade e-postmeddelandet, med 

kopia till GD Miljö och GD Transport och rörlighet, uppgav att detta var mycket användbara 

uppgifter och ett klart fall av fusk för att kringgå körcykelns krav. 

 

När direktören och generaldirektören för GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt 

små och medelstora företag frågades ut i kommittén uppgav de att de inte hade informerats 

om detta e-postmeddelande och att inga uppföljningsåtgärder därför hade vidtagits [Zourek]. 

 

Annan korrespondens mellan JRC och GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt 

små och medelstora företag, GD Miljö och GD Klimatpolitik, där man diskuterar eventuella 

besynnerliga utsläpp under 2008 och 2010, verkar inte heller ha följts upp. Enligt 

kommissionen fanns det dock inga tecken på att biltillverkare eventuellt använde 

manipulationsanordningar, vilket enligt kommissionen skulle förklara varför JRC inte fick i 

uppdrag av den att undersöka frågan närmare. 

 

Identifiering av manipulationsanordningar 

 

Efter ett meddelande om överträdelse från Förenta staternas miljövårdsmyndighet (EPA) i 

september 2015 erkände Volkswagen att man utrustat sin Euro 5-dieselmotor EA 189 med en 

programvara som gör det möjligt för fordonet att känna igen när det genomgår provning och 

att ändra de kväveoxidutsläppsegenskaper som provas [VW, KBA]. Provningsdetektering är i 

sig inte en indikation på att det förekommer en förbjuden manipulationsanordning [VW, 

Bosch]. Enligt gällande lagstiftning får emellertid inte målet med provningsdetektering vara 

att försämra effekten hos systemet för kontroll av utsläpp utanför provningen. 

 

Efter Volkswagens medgivanden om den programvara som finns installerad i företagets 

Euro 5-fordon började man granska de strategier för kontroll av utsläpp som används av 

biltillverkare. Frågan kvarstår om huruvida dessa strategier utgör en olaglig användning av 
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manipulationsanordningar i den strikta bemärkelsen enligt förordning (EG) nr 715/2007, eller 

om dessa strategier utgör en lagenlig tillämpning av de undantag som föreskrivs i artikel 5.2 i 

samma förordning. I artikeln föreskrivs att manipulationsanordningar får användas enligt lag 

om anordningen bland annat är nödvändig för att ”skydda motorn mot skador eller olyckor 

samt för att garantera säker körning”. I sina svar på det frågeformulär som skickades ut av 

kommittén uppgav samtliga biltillverkare att de utnyttjade dessa undantag [Q:OEM]. 

 

Ofta tycks valet av de strategier för kontroll av utsläpp som används av vissa tillverkare i 

själva verket endast utgå från målet att klara provningen, vilket de tolkar som det enda 

rättsliga krav som måste uppfyllas trots de i lag fastställda målen om ren luft [Borgeest, 

ACEA, MIT, SNCH, Millbrook]. Till exempel kalibrerar vissa tillverkare sina elektroniska 

styrenheter för att försämra effekten hos teknikerna för utsläppskontroll utanför de specifika 

”temperaturfönster” som ligger nära det omgivande temperaturintervall som föreskrivs av 

NEDC, till exempel genom att stänga av utsläppskontrollsystemen vid 

omgivningstemperaturer under 17 °C, medan andra kan hålla effekten hos teknikerna för 

utsläppskontroll intakt vid mycket större temperaturintervall [Mitsubishi, VW, PSA, 

Q:OEM]. Som referens utförs de cykler som används för att prova fordon i Förenta staterna 

vid ett intervall av omgivningstemperaturer på mellan -7 och +35 °C [EPA]. 

 

Flera biltillverkare såg över de temperaturintervall som används i kalibreringsprocessen för 

teknikerna för utsläppskontroll och har justerat dessa intervall till ett mycket bredare spektrum 

[Renault, Mitsubishi, Q:OEM]. 

 

Experternas gemensamma uppfattning är att effekten hos efterbehandlingssystem för 

kväveoxider, såsom NOx-fällor och selektiv katalytisk reduktion, inte beror på 

omgivningstemperaturen när en tillräcklig temperatur väl uppnås i avgassystemet. När 

ovannämnda villkor uppfylls finns det ingen rimlig teknisk anledning att stänga av 

efterbehandlande tekniker för utsläppskontroll oavsett omgivningstemperatur [AECC, TNO, 

DUH, Borgeest, Faurecia, Q:Suppliers], och alltså kan optimeringsstrategier som stänger av 

dem tillskrivas val som görs av biltillverkare för att uppnå olika mål, som att sänka 

bränsleförbrukningen (vilken till exempel ökas av de periodiska regenereringar som krävs av 

ett system med NOx-fälla), öka användarens bekvämlighet (genom att till exempel kräva färre 

påfyllningar av urealösning i ett selektivt katalytiskt reduktionssystem), öka hållbarheten hos 

övriga motorkomponenter, minska kostnaderna genom att använda billigare delar eller 

hantera konstruktionsbegränsningar. 

 

Körning vid mycket låga omgivningstemperaturer (eller på mycket höga höjder med lågt 

lufttryck) kan vara utmanande för avgasåterföringssystem, eftersom sot, kolväten och kondens 

kan bildas och täppa till ventilen i avgasåterföringssystemet eller mellankylaren och till 

exempel leda till ökade atmosfäriska partiklar eller utsläpp av förorenande kolväten [TNO, 

Borgeest, Renault, ACEA, Q:Suppliers]. Tillverkare tycks dock stänga av 

avgasåterföringssystemen omotiverat snabbt och omotiverat nära det temperaturintervall som 

används under provningscykeln (ovannämnda ”temperaturfönster”) [Borgeest, KBA, 

Dobrindt]. Experter uppgav att ytterligare tekniska åtgärder skulle kunna tillämpas snabbt för 

att lösa problemet och nå omgivande drifttemperaturer på omkring 0 °C [TNO, Borgeest], till 

exempel genom att använda restvärme från motorn, om sådan finns tillgänglig, för att öka 

temperaturen vid luftintaget [TNO]. 
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Utöver ”temperaturfönster” kan andra strategier för kalibrering av programvara som tillämpas 

av biltillverkare peka på olaglig användning av manipulationsanordningar:  

 

 Ett exempel är att stoppa eller ändra teknikerna för utsläppskontroll för att försämra 

deras effekt när en viss tid har gått efter det att motorn startas, nära provningens varaktighet 

(cirka 20 minuter) [KBA]. 

 

– Ett annat fall är när de kväveoxidutsläpp som mäts under en provningscykel med 

varmstart är högre än när man kör samma cykel med den kallstart som föreskrivs av NEDC 

[TNO, DUH, Borgeest, Bosch, Millbrook, EPA]. Det här beteendet återfinns hos många 

fordon i EU, och EPA bekräftade att detta var ett skäl till att man bestämde sig för att fråga ut 

Volkswagen ytterligare [EPA]. 

 

Verkställande av förbudet mot manipulationsanordningar 

 

Det faktum att manipulationsanordningar är förbjudna i EU är tydligt, och ingen talare 

invände mot detta. Kommissionen står fast vid att definitionen av en manipulationsanordning 

är tydlig och mycket lik den definition som används i Förenta staterna [COM, Dimas, 

Verheugen, Bieńkowska]. Förbudet mot användningen av manipulationsanordningar är 

uttryckligt, har förts över från den tidigare Euro 3/4-lagstiftningen och debatterades inte 

i samband med antagandet av förordning (EG) nr 715/2007 [Verheugen]. Kommissionen 

bekräftade också att inga medlemsstater hade begärt fler förtydliganden gällande definitionen 

och dess genomförande sedan den infördes [COM, Bieńkowska, Verheugen].  

 

Vissa experter och vittnen och några medlemsstater ifrågasatte tydlighetsnivån för undantagen 

i artikel 5.2 i Euro 5/6-förordningen, och påpekade att det saknas en förteckning över 

bedömningskriterier för att utvärdera huruvida de strategier för kontroll av utsläpp som 

används av biltillverkare är exempel på förbjudna manipulationsanordningar eller kan 

motiveras med skäl som rör motorskydd och motorsäkerhet [ICCT, TNO, Lange, ADAC, 

RDW, Renault, Verheugen, MIT, Dobrindt]. Vittnena bekräftade att de inte hade bett om 

förtydliganden tidigare. Genomförandeförordning (EG) nr 692/2008 inkluderade inte kraven 

på genomförande av de undantag som kommissionen hade mandat att anta enligt artikel 5.3 i 

Euro 5/6-förordningen. 

 

Före antagandet av det andra RDE-paketet var inte biltillverkarna skyldiga att uppge eller 

motivera sina utsläppsstrategier (förutom vid specificerade låga temperaturer): Kravet på att 

lämna uppgifter om ”hjälputsläppsstrategier”, som ändrar grundstrategierna för ett specifikt 

ändamål och bemöter en specifik uppsättning omgivande villkor eller driftsvillkor, föreskrevs 

inte i lagstiftningen före april 2016 [COM, Renault, VW, MIT], och ingen typgodkännande 

myndighet bad om sådan information [Q:OEM]. 

 

Enligt förordning (EG) nr 692/2008 har kommissionen rätt att uppmana medlemsstaternas 

typgodkännandemyndigheter att lämna information om utsläppsteknikens funktion vid låga 

temperaturer. Kommissionen har inte utnyttjat denna bestämmelse [COM]. 

 

Ett liknande krav infördes i stället i Euro 3/4-genomförandelagstiftningen för tunga fordon 

efter de fall som upptäcktes i Förenta staterna under 1998–1999 (den nuvarande 

Euro 5/6-lagstiftningen för tunga fordon innehåller inte några undantag från förbudet mot 

manipulationsstrategier). Detta ingick dock inte tidigare i genomförandelagstiftningen för 
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lätta fordon. Kommissionens representanter hävdade vid utfrågningarna att kravet inte 

inkluderades i lagstiftningen om lätta fordon eftersom det ansågs för kostsamt att utveckla och 

utnyttja manipulationsanordningar för lätta fordon [Verheugen, Zourek].  

 

I själva verket var det Förenta staternas miljövårdsmyndighets begäran till Volkswagen om att 

motivera de utsläppsstrategier som företaget använde i sina dieselbilar i Förenta staterna som 

låg bakom erkännandet om att de använde förbjuda manipulationsanordningar [EPA]. Utan en 

skyldighet för biltillverkare att lämna uppgifter om och, vid behov, motivera sina 

utsläppsstrategier kräver en säker identifiering av en manipulationsanordning i programvaran 

ett långt och betungande förfarande för bakåtkompilering, utan garantier för att detta lyckas. 

Detta förfarande för bakåtkompilering skulle vara ett opraktiskt sätt att systematisk söka efter 

manipulationsanordningar under förfarandet för typgodkännande [JRC, ICCT, Borgeest, 

Lange, Bosch, RDW, Q:Suppliers, Q:OEM, Stromček]. Å andra sidan kan avvikelser 

möjligen avslöjas genom att variera provningsparametrarna. 

 

Tyskland påpekade att lagstiftningen inte kräver att man använder bästa tillgängliga teknik för 

utsläppskontrollsystemen innan ett undantag kan åberopas med hänvisning till motorskydd 

[Dobrindt], eftersom specifikationerna för de komponenter som erbjuds av leverantörerna kan 

variera [Bosch, Faurecia], men flera experter och biltillverkare ifrågasatte effektiviteten i att 

använda begreppet bästa tillgängliga teknik i lagstiftningen [Q:OEM]. 

 

Vid rådets (transport) möte den 7 juni 2016 ansåg dock kommissionen och en majoritet i rådet 

att undantagen i artikel 5.2 är tydliga och nämnde bristande verkställighet från 

medlemsstaternas sida som bakgrunden till problemen, eftersom verkställandet av förbudet 

mot manipuleringsanordningar är en uppgift som åligger de nationella 

marknadskontrollmyndigheterna [Bieńkowska].  

 

Medlemsstaternas typgodkännandemyndigheter ansvarar för att kontrollera att fordonen 

uppfyller kraven i förordning (EG) nr 715/2007, vilket inkluderar förbudet mot 

manipulationsanordningar.  

 

Före avslöjandena om Volkswagen i september 2015 tillämpade ingen medlemsstat – trots 

bevisen på betydande överskridanden av kväveoxidutsläpp på väg jämfört med de föreskrivna 

gränsvärden som tillhandahållits av kommissionen och andra oberoende organ, och trots 

förbudet mot manipulationsanordningar i EU-lagstiftningen – specifika protokoll eller 

provningsmetoder eller några andra åtgärder för att söka efter eventuell användning av 

förbjudna manipulationsanordningar. Flera typgodkännandemyndigheter och tekniska tjänster 

nämnde också att det saknas en provningsmetod för att identifiera manipulationsanordningar 

[MIT, KBA, SNCH, RDW, UTAC]. Lagstiftningen hindrade inte medlemsstaterna från att 

utföra ytterligare provningar [MIT, UTAC, Calleja, Royal]. 

  

Efter september 2015 utförde Tyskland, Frankrike, Förenade kungariket, Italien, Spanien, 

Sverige och Nederländerna ytterligare provningar utöver provningen enligt NEDC, och 

använde resultaten av dessa kompletterande provningar för att söka efter potentiell 

användning av förbjudna manipulationsanordningar (Finland kommer att inleda provningar 

nästa år). I nästan samtliga fall uppmanade de utredande myndigheterna tillverkarna att lämna 

förklaringar om sina utsläppsstrategier.  
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Bland de medlemsstater som har utfärdat intyg om EU-typgodkännande har Irland, 

Rumänien, Luxemburg och Malta inte utfört kompletterande provningar. 

 

En rapport om medlemsstaternas utredningar, som sammanställdes av kommissionen som 

svar på Europaparlamentets resolution av den 27 oktober 2015 om utsläppsmätningar i 

bilindustrin, finns tillgänglig på kommitténs webbplats: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/emis/publications.html?tab=Evidence.  

 

I samband med de nationella utredningar som utfördes efter september 2015 provades ett stort 

antal dieselfordon på EU-marknaden, och även om detta bekräftade de kända skillnaderna 

mellan laboratorieutsläppen och de verkliga kväveoxidutsläppen sågs inte bevisen för att 

andra tillverkare än Volkswagen använder förbjudna manipulationsanordningar som 

avgörande. När avvikelserna från de förväntade utsläppen observerades tillhandahöll 

biltillverkarna motiveringar som hänvisade till motorskydd och motorsäkerhet, och 

myndigheterna slog i de flesta fall fast att detta inte stred mot undantagen gällande 

manipulationsanordningar [MIT, KBA, UTAC, Dobrindt, Q:MS, Nencini].  

 

Vid tidpunkten för denna skrivelse har typgodkännandemyndigheter i ett fåtal fall kommit 

fram till olika slutsatser. Ett sådant fall utgörs av anklagelserna från den tyska 

typgodkännandemyndigheten KBA om att vissa fordon i FCA-koncernen använder en 

förbjuden manipulationsanordning. De italienska myndigheter som ansvarade för 

typgodkännandet för de fordonen delar inte denna synpunkt, och ett medlingsförfarande enligt 

artikel 30.6 i direktiv 2007/46/EG har inletts [KBA, MIT, FCA].  

 

Den nederländska typgodkännandemyndigheten RDW utredde 30 fordon och identifierade en 

potentiell användning av en förbjuden manipulationsanordning i ett Volkswagen-fordon 

[RDW]. Avvikande beteende upptäcktes hos 16 av de 30 fordonen, som genererade ökade 

utsläpp vid en viss hastighet, tid, sträcka eller omgivningstemperatur. RDW bad tillverkarna 

av dessa fordon om förklaringar och har alternativet att dra tillbaka EU-typgodkännandet om 

ingen tillfredsställande förklaring lämnas. 

 

Enligt de inledande resultaten från de provningar som utförts av ICCT inom ramen för den 

franska regeringens granskning av dieselutsläpp hade många av de fordon som provades 

misstänka utsläpp. Endast fyra av 52 fordon uppfyllde sin motsvarande utsläppsgräns när de 

provades utanför laboratoriet. 

 

Överlag kom det fram att medlemsstaterna inte verkar tillämpa jämförbara tillvägagångssätt 

för att bedöma och utvärdera överensstämmelsen med unionsrätten om 

manipulationsanordningar, och att myndigheterna och de tekniska tjänsterna i 

medlemsstaterna väntar på att kommissionens tolkningsriktlinjer om 

manipulationsanordningar ska klargöra gränserna för användningen av undantagen från 

förbudet och därmed leda till en gemensam tolkning av vilka strategier för utsläppskontroll 

som är lagliga [Bieńkowska, MIT, RDW]. Meddelandet med vägledning för utvärdering av 

hjälputsläppsstrategier och förekomsten av manipulationsanordningar (Notice on Guidance on 

the evaluation of Auxiliary Emission Strategies and the presence of Defeat Devices) antogs av 

kommissionen den 26 januari 2017. 

 

De inbjudna experterna och vittnena höll med om att RDE-provning kommer att göra det 

betydligt svårare att använda förbjudna manipulationsanordningar på grund av de mindre 

http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/emis/publications.html?tab=Evidence
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förutsebara provningsförhållandena. Det kan dock fortfarande finnas sätt att upptäcka 

RDE-provning, såsom mätning av avgasmottrycket eller om ett fordon körs med öppen 

bagagelucka [DUH, JRC, TNO, ADAC, EA, ICCT]. 

4.3.  Slutsatser 

 

24. Manipulationsanordningar, så som de definieras i artikel 3.10 i förordning (EG) 

nr 715/2007, ansågs generellt inte ingå bland de möjliga anledningarna till skillnaderna 

mellan kväveoxidutsläpp i laboratorium och på väg. Sådana anordningar misstänktes i 

allmänhet inte vara i bruk i personbilar som tillverkats i EU trots att de i USA 

påträffades i lätta fordon 1995 och i tunga fordon 1998 och trots att man i 2013 års 

rapport från JRC med titeln A complementary emissions test for light-duty vehicles 

diskuterade den eventuella användningen av manipulationsanordningar. 

25. Ingen har någonsin bestridit omfattningen av och bestämmelserna i förbudet mot 

manipulationsanordningar. Ingen medlemsstat eller biltillverkare har någonsin ifrågasatt 

eller bett om förtydliganden kring bestämmelserna om manipulationsanordningar, 

inklusive genomförandet av förbudet, fram till Volkswagen-fallet. 

26. Vissa strategier för utsläppskontroll som tillämpas av biltillverkare visar på eventuell 

användning av förbjudna manipulationsanordningar. Exempelvis försämrar vissa 

tillverkare effekten hos tekniker för utsläppskontroll utanför specifika 

”temperaturfönster” som ligger nära det temperaturintervall som föreskrivs genom 

provningen med den nya europeiska körcykeln, och hävdar att en sådan minskning är 

nödvändig för att skydda motorn mot skador, i enlighet med undantagen från det förbud 

mot manipulationsanordningar som föreskrivs i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 

715/2007. Dessa temperaturfönster kan sällan rättfärdigas mot bakgrund av de tekniska 

begränsningarna hos tekniker för utsläppskontroll. Andra tillverkare ändrar teknikerna 

för utsläppskontroll för att försämra deras effekt efter en viss tid efter det att motorn 

startats, nära provningstiden. Vidare är i många fall de utsläpp som uppmätts vid en 

provningscykel en viss tid efter det att motorn startats omotiverat högre, beroende på 

tekniska funktioner i teknikerna för utsläppskontroll, än vid samma cykel där 

mätningarna gjorts omedelbart efter det att motorn startats. 

27. Efter Volkswagen-skandalen har vissa biltillverkare anpassat sina temperaturfönster så 

att befintliga tekniker för utsläppskontroll kan tillämpas inom ett mycket bredare 

temperaturintervall.  

28. Optimeringsstrategier som försämrar utsläppskontrollteknikens effekt kan ofta förklaras 

med affärsmässiga val från biltillverkarnas sida för att uppnå olika mål, t.ex. minskad 

bränsleförbrukning, större bekvämlighet för användaren, minskade kostnader tack vare 

billigare delar eller lösningar på problem med begränsningar i konstruktionen. Dessa 

mål omfattas inte av undantagen från förbudet mot användning av 

manipulationsanordningar. 

29. Före september 2015 sökte ingen EU-myndighet och ingen myndighet i en medlemsstat 

efter manipulationsanordningar, och ingen sådan myndighet bevisade heller att 

manipulationsanordningar använts olagligen. Ingen myndighet eller teknisk tjänst i en 

medlemsstat utförde några andra provningar än den nya europeiska körcykeln inom 
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ramen för typgodkännandena, vilken i sig inte kan visa att en manipulationsanordning 

använts. Även om alternativa provningar inte nödvändigtvis kan identifiera 

manipulationsanordningar, skulle provningar med andra metoder än den nya europeiska 

körcykeln ha kunnat påvisa misstänkta utsläpp och ge en indikation om att ytterligare 

undersökningar krävs. Den 26 januari 2017 offentliggjorde kommissionen ett 

meddelande med vägledning för utvärdering av hjälputsläppsstrategier och förekomsten 

av manipulationsanordningar (Notice on Guidance on the evaluation of Auxiliary 

Emission Strategies and the presence of Defeat Devices). Där föreslås det ett 

provningsprotokoll för manipulationsanordningar som stöd för medlemsstaterna i 

arbetet med att upptäcka potentiella manipulationsanordningar genom att prova fordon 

inom ramen för icke förutsebara variationer av standardförhållandena vid provningar. 

30. Det stora flertalet biltillverkare som är verksamma på marknaden i EU har förklarat att 

de utnyttjar de undantag till förbudet mot manipulationsanordningar som föreskrivs i 

artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2007. Utredningar och domstolsmål som pågår på 

nationell nivå kommer att fastställa huruvida utsläppskontrollstrategier som används av 

biltillverkare utgör olaglig användning av manipulationsanordningar eller en laglig 

tillämpning av undantagen. I kommissionens vägledning föreslås även en metod för 

teknisk utvärdering av hjälputsläppsstrategier från de nationella 

typgodkännandemyndigheternas sida. 

31. Till skillnad från när det gällde tunga fordon var biltillverkarna inte skyldiga att uppge 

eller motivera sina utsläppsstrategier. En sådan skyldighet skulle underlätta kontrollen 

av manipulationsanordningar. Även med RDE-provningar kan risken att 

manipulationsstrategier används inte helt uteslutas i framtiden. 

32. Experter har noterat att det finns en enig uppfattning om att förebyggande kontroll och 

eventuella avslöjanden av bedrägliga manipulationsanordningar i utsläppssystem via 

obegränsad åtkomst till proprietär programvara i fordonet inte är en framkomlig metod, 

på grund av att programvaran är extremt komplex. 

Medlemsstaternas skyldigheter 

33. EU-rätten i fråga om manipulationsanordningar och undantag tillämpas inte konsekvent 

i de 28 medlemsstaterna, och därmed uppstår osäkerhet i tolkningen av de rättsliga 

bestämmelserna samtidigt som den inre marknaden undergrävs. 

34. Medlemsstaterna underlät att fullgöra sin rättsliga skyldighet att övervaka och 

upprätthålla det förbud mot manipulationsanordningar som föreskrivs i artikel 5.2 i 

förordning (EG) nr 715/2007. Ingen av dem – i synnerhet inte de medlemsstater vars 

myndigheter typgodkände Volkswagen-fordonen – hittade de manipulationsanordningar 

som installerats i fordonen i fråga. Vidare hade de flesta medlemsstaterna enligt våra 

undersökningar, åtminstone Tyskland, Frankrike, Italien och Luxemburg, bevis för att 

strategier för utsläppskontroll inte inriktades på användning av bilen under verkliga 

körförhållanden utan i stället var anpassade till förhållanden liknande förhållandena 

under NEDC-provningscykeln (temperatur, varaktighet, hastighet) för att klara 

typgodkännandeprovningscykeln. 
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35. Medlemsstaterna verkar inte tillämpa jämförbara strategier för att bedöma och utvärdera 

överensstämmelsen med unionsrätten om manipulationsanordningar, särskilt vad gäller 

artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2007. 

36. De flesta medlemsstater vidtog inga åtgärder för att bättre förstå de stora skillnaderna 

mellan utsläppsnivåer som uppmätts i laboratorium och på väg genom att utföra 

ytterligare provningar utanför NEDC-förhållandena. Detta utgör ett administrativt 

missförhållande. 

Kommissionens ansvar 

37. Kommissionen hade ingen rättslig skyldighet att själv söka efter 

manipulationsanordningar men väl att utöva tillsyn över medlemsstaternas 

upprätthållande av förbudet mot manipulationsanordningar. Trots kännedom, och 

kommunikation mellan kommissionens berörda avdelningar, om eventuellt olagligt 

agerande från tillverkarnas sida, i strid med förordning (EG) nr 715/2007, bedrev inte 

kommissionen vare sig några ytterligare tekniska eller rättsliga efterforskningar eller 

några motsvarande undersökningar, vare sig själv eller genom att uppdra åt JRC att göra 

det, och begärde heller inte upplysningar eller ytterligare åtgärder från 

medlemsstaternas sida för att kontrollera huruvida gällande lagstiftning eventuellt 

överträtts. Detta utgör ett administrativt missförhållande och en underlåtelse att handla. 

38. Utsläppslagstiftningen för tunga fordon har alltid varit strängare avseende 

manipulationsanordningar än för lättare fordon. Det är fortsatt oklart varför 

kommissionen inte införlivade dessa strängare bestämmelser från lagstiftningen för 

tunga fordon i lagstiftningen för lätta fordon. 

39. Vetenskapliga rön från kommissionens eget forskningsorgan, JRC, tydde dessutom på 

att manipulationsanordningar möjligen användes, vilket av kommissionens tjänstemän 

betraktades som ett klart fall av fusk för att kringgå körcykelns krav. Uppgifterna om de 

berörda Euro 5a-dieselfordonen ingick också i JRC-rapporten om miljöinnovation, som 

publicerades 2013 och i princip fanns tillgänglig för samtliga tjänstemän vid 

kommissionen. 

40. Trots att det fanns tydliga indikationer på eventuell olaglig användning av 

manipulationsanordningar avstod kommissionen från att utnyttja bestämmelserna 

i förordning (EG) nr 692/2008, som ger kommissionen rätt att uppmana 

medlemsstaternas typgodkännandemyndigheter att lämna upplysningar om 

utsläppsteknikens funktion vid låga temperaturer. 

41. Kommissionen borde ha följt upp korrespondensen mellan JRC och GD Näringsliv, 

GD Miljö och GD Klimatpolitik, i vilken man diskuterade eventuella besynnerliga 

utsläpp under 2008 och 2010. Förklaringen till att inga åtgärder vidtogs – det saknades 

indikationer eller klara bevis på att biltillverkarna eventuellt använde 

manipulationsanordningar – är felaktig, eftersom sådana indikationer förekom i 

korrespondensen, vilket i sig utgör ett administrativt missförhållande, med tanke på att 

bevis inte kan påträffas om man inte söker efter dem. 

42. Kommissionen borde ha säkerställt att JRC:s forskningsresultat och farhågor, som 

diskuterades inom kommissionens avdelningar med avseende på eventuellt olagliga 
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metoder hos tillverkarna, nådde de högre nivåerna i hierarkin – vilket enligt uppgifter 

aldrig inträffade – så att adekvata åtgärder kunde vidtas. Detta utgör ett administrativt 

missförhållande. 
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KAPITEL 5: TYPGODKÄNNANDE OCH ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR FORDON I 
DRIFT  

5.1.  Inledning 

 

Ramdirektiv 2007/46/EG om typgodkännande innehåller de säkerhets- och miljökrav som 

motorfordon ska uppfylla innan de släpps ut på EU:s marknad. Direktivet är inriktat på 

kontroller av överensstämmelse som ska göras av fordon som kommer ut från 

löpandebandsproduktion innan de släpps ut på marknaden. De särskilda 

typgodkännandekraven för utsläpp av föroreningar anges i förordning (EG) nr 715/2007 och i 

genomförandeförordning (EG) nr 692/2008. 

 

EU:s typgodkännande är en komplex process där fordonstillverkarna ges flera olika alternativ 

när det gäller att tillhandahålla någon av de 28 nationella typgodkännandemyndigheterna 

information för att erhålla ett intyg om EU-typgodkännande för försäljning av en viss 

fordonstyp i EU. Under typgodkännandeförfarandet testas fordonens överensstämmelse med 

de tekniska kraven, inbegripet utsläppsgränserna, av de tekniska tjänster som 

typgodkännandemyndigheten i respektive medlemsstat utsett för ändamålet. En 

typgodkännandemyndighet kan också utse sig själv till teknisk tjänst. 

 

Ordlistan i bilaga E innehåller länkar till förteckningar över typgodkännandemyndigheter och 

tekniska tjänster i medlemsstaterna. 

 

Tillverkarna ska säkerställa att varje fordon som kommer ut från monteringsbanan 

överensstämmer med den godkända typen (produktionsöverensstämmelse). Varje fordon 

som tillverkas ska förses med ett intyg om överensstämmelse för att kunna registreras. 

 

Säkerställandet av att de fordon som släpps ut på marknaden är säkra och ofarliga för miljön 

samt överensstämmer med den godkända typen (överensstämmelse hos fordon i drift) är en 

uppgift för marknadskontrollmyndigheterna. Dessa är offentliga myndigheter (på nationell 

eller subnationell nivå), som vanligtvis också ansvarar för den allmänna produktsäkerheten. 

I vissa fall är de marknadskontrollmyndigheter som ansvarar för att säkerställa fordons 

överensstämmelse desamma som typgodkännandemyndigheterna. Kraven om 

överensstämmelse hos fordon i drift fastställs i artikel 4.2 i förordningen om Euro 5 och 

Euro 6, och de närmare bestämmelserna anges i bilaga II till genomförandeförordning (EG) 

nr 692/2008. Direktiv 2007/46/EG innehåller inga särskilda bestämmelser om 

marknadskontroll. 

 

Den 27 januari 2016 antog kommissionen ett förslag till en ny förordning, som upphäver och 

ersätter direktiv 2007/46/EG, för att åtgärda de brister som konstaterats i EU:s nuvarande 

typgodkännandesystem. Förslaget syftar till följande:  

 

 Att öka oberoendet och kvaliteten när det gäller provning av fordon för utsläppande på 

marknaden. 
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 Att införa ett effektivt system för marknadskontroll för att kontrollera 

överensstämmelsen hos fordon som redan är i omlopp på marknaden. 

 Att stärka typgodkännandesystemet genom utvidgning av tillsynen på EU-nivå. 

5.2.  Analys av de insamlade bevisen 

 

Typgodkännande 

 

Vid undersökningen insamlades bevis om hur EU:s typgodkännandesystem fungerar och om 

de påstådda bristerna i detta. 

 

Enligt den befintliga lagstiftningen – och EU:s bestämmelser för den inre marknaden – ska ett 

typgodkännande som beviljas i en medlemsstat erkännas i hela unionen. Det finns 

gemensamma bestämmelser om typgodkännande och provningsspecifikationer [ACEA, MIT], 

men ett antal vittnen har betonat att dessa tolkas på olika sätt runt om i medlemsstaterna 

[MIT, Mitsubishi, Q:MS, EU study].  

 

I många fall ligger geografiska eller historiska skäl till grund för en fordonstillverkares val av 

typgodkännandemyndighet i en viss medlemsstat [MIT, KBA, SNCH, Audi, Q:MS, 

Stromček], men bristen på en gemensam tolkning av bestämmelserna kan leda till konkurrens 

mellan typgodkännandemyndigheter i olika medlemsstater [ACEA, MIT, Millbrook, Q:MS, 

EU study], eftersom fordonstillverkarna kan välja myndighet utifrån hur flexibel denna är när 

det gäller tolkningen av bestämmelserna [UTAC, EU study]. Fordonstillverkarnas val av 

typgodkännandemyndighet verkar dock även påverkas av andra faktorer, t.ex. hur snabbt 

ansökningar behandlas, de minimiprovningar som krävs, teknisk specialisering, språklig 

flexibilitet och de avgifter som måste erläggas [SNCH, Millbrook, LUX mission, UTAC, EU 

study, Audi, Opel]. 

 

Graden av teknisk expertis samt de mänskliga och ekonomiska resurser som finns till 

förfogande kan dessutom variera i hög grad mellan typgodkännandemyndigheterna (och 

tekniska tjänster) [EU study]. Det måste finnas tillräckligt med oberoende, kvalificerad intern 

personal och interna moderna provningsanläggningar för att man ska kunna säkerställa en 

effektiv övervakning av utsläppsnormerna [EPA]. 

 

De provningar som krävs inom typgodkännandeförfarandet utförs ofta vid 

fordonstillverkarnas certifierade laboratorier [MIT, UTAC, EU study], under övervakning av 

den utsedda tekniska tjänsten. Skälet till detta är att myndigheterna i många fall inte har 

sådana resurser (så kallad provning i närvaro av vittnen) [MIT, Nencini]. Vidare kan de 

tekniska tjänsterna ha tillverkare som delägare [Millbrook, EU study] eller ingå i 

typgodkännandemyndigheterna [MIT, Q:MS, EU study], vilket ger upphov till frågor om 

deras oberoende och vetenskapliga neutralitet. Vanligtvis är det fordonstillverkaren som 

väljer teknisk tjänst. Typgodkännandemyndigheten kan i princip ifrågasätta valet men gör 

sällan det [SNCH]. Nationella myndigheter har aldrig begärt att de tekniska tjänsterna utför 

ytterligare provningar för att säkerställa genomförandet av kravet på att uppfylla den 

lagstadgade gränsen vid ”normal användning” eller förbudet mot manipulationsanordningar. 

Om de tekniska tjänsterna skulle göra detta på eget initiativ, skulle detta medföra 

extrakostnader och kanske äventyra deras affärsförbindelser med tillverkarna [UTAC]. 
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Typgodkännandemyndigheterna har inte tillgång till källkoden för den elektroniska 

kontrollenheten inom ramen för det nuvarande systemet. Det har även påpekats att analys av 

programvara för elektroniska kontrollenheter är en mycket komplicerad process, och att en 

sådan analys inte skulle garantera att bedrägliga metoder upptäcks. 

 

Det faktum att typgodkännandemyndigheter och tekniska tjänster vanligtvis finansieras delvis 

med direkta avgifter från fordonstillverkarna kan orsaka intressekonflikter, eftersom 

affärsförbindelser måste bibehållas [EU study]. Dessutom fungerar vissa tekniska tjänster 

även som konsulter för tillverkarna i fråga om utsläppsprovning. Det är dock gängse praxis 

inom reglerade produktsektorer i EU att tillverkarna står för de överensstämmelsekostnader 

som är kopplade till tillståndet för att få släppa ut en produkt på marknaden [COM]. 

Kommissionen har inga konkreta bevis på att intressekonflikter förekommer [COM], och 

typgodkännandemyndigheter och tekniska tjänster avfärdar påståendet att finansieringens 

struktur utgör ett problem för deras oberoende [MIT, SNCH, Millbrook, UTAC, LUX 

mission]. Vissa vittnen ansåg att typgodkännandemyndigheterna bör övervaka de ekonomiska 

förbindelserna mellan de tekniska tjänsterna och tillverkarna [SNCH]. 

 

Det amerikanska systemet baseras däremot på indirekt och en mer oberoende finansiering: 

Förenta staternas EPA tar ut avgifter från tillverkarna för att täcka kostnaderna för 

administreringen av deras certifierings- och överensstämmelseprogram. EPA ger dessa 

avgifter till den amerikanska statskassan, och den amerikanska kongressen beviljar i sin tur 

medel till EPA för att myndigheten ska kunna genomföra sina program [EPA, US study]. 

 

Enligt direktiv 2007/46/EG ska en typgodkännandemyndighet underrätta myndigheterna i de 

övriga medlemsstaterna när den beslutar att avslå en ansökan om typgodkännande. Det finns 

dock ingen enhetlig tolkning bland medlemsstaterna när det gäller tillverkarens möjlighet att 

vända sig till en annan typgodkännandemyndighet i ett sådant fall [MIT, Q:MS]. Vissa 

medlemsstater kräver endast en skriftlig förklaring om att ett typgodkännande varken har 

blivit föremål för en ansökan eller har förkastats tidigare [SNCH]. Det noterades faktiskt att 

det är mycket ovanligt med beslut om att inte utfärda ett typgodkännande, eftersom 

tillverkaren skulle stoppa processen om en sådan risk skulle uppstå [Millbrook, UTAC, 

Q:MS].  

 

Typgodkännandemyndigheter utbyter i allmänhet information vid särskilda möten och inom 

den expertgrupp för typgodkännandemyndigheter som kommissionen inrättade 2010, och 

även informellt [COM, MIT, Q:MS]. Det kan dock uppstå problem om det finns 

tolkningsmässiga skillnader mellan myndigheterna [COM, KBA, MIT, SNCH]. Till skillnad 

från i fallet med typgodkännandemyndigheterna finns det för närvarande inget särskilt system 

för informationsutbyte mellan tekniska tjänster [COM, UTAC, EU study], och något sådant 

system finns inte heller med i kommissionens förslag till reformering av typgodkännandet 

inom EU. 

 

EU utöver för tillfället ingen tillsyn av fordonstypgodkännanden, och det nya 

kommissionsförslaget syftar till att ge kommissionen en tillsynsroll [COM]. Arbetet med det 

nya förslaget inleddes 2010 och påskyndades efter utsläppsskandalen [Tajani, Bieńkowska]. 

Möjligheten till ett mer centraliserat system diskuterades innan direktiv 2007/46/EG trädde i 

kraft, men avfärdades av medlemsstaterna [Verheugen]. 
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När det gäller produktionsöverensstämmelse föreskriver lagstiftningen att kontroller måste 

göras av huruvida fordon som kommer direkt från produktionslinjen överensstämmer med 

den godkända typen, både vid typgodkännandet och efter detta, även ur utsläppssynpunkt. 

Provningar som görs för att kontrollera produktionsöverensstämmelsen utförs vanligtvis av 

fordonstillverkarna i deras lokaler och inte av myndigheterna. De tekniska tjänsterna kan 

övervaka provningarna eller utföra inspektioner. Typgodkännandemyndigheterna tar endast 

mycket sällan produktionsprover för att kontrollera produktionsöverensstämmelsen, trots att 

de har rättslig möjlighet att göra detta. De ger i de flesta fall de tekniska tjänsterna i uppdrag 

att granska fordonstillverkarnas dokumentation mer eller mindre regelbundet, för att 

kontrollera att provningarna av produktionsöverensstämmelsen utförs och att erfordrat 

kvalitetsledningssystem finns [KBA, Millbrook, UTAC, EU study]. 

 

Kommittén fick veta att det i Förenta staterna fungerar som så att de ansvariga myndigheterna 

också provar fordon från produktionslinjen för att kontrollera att de tillverkade fordonen 

överensstämmer med den typgodkända förproduktionsmodellen [EPA, US study]. 

 

System för överensstämmelse hos fordon i drift och marknadskontroll 

 

De flesta vittnena ansåg att effektiva kontroller av överensstämmelse hos fordon i drift och 

marknadskontroll är av största vikt för att systemet ska fungera [JRC, ICCT, TNO, Borgeest, 

Lange, COM, EPA, EU study]. Marknadskontroll bör exempelvis avslöja fall där 

serietillverkade fordon och den programvara som installerats i dem inte överensstämmer med 

det provfordon som optimerats för att klara typgodkännandeprovningar [Millbrook, UTAC]. 

 

Vissa medlemsstater har dock inte provat några fordons överensstämmelse i drift, medan 

andra utför regelbundna provningar på ett varierande antal fordon och andra först på senare 

tid har börjat med mätningar till följd av utsläppsskandalen [MIT, Q:MS]. 

I Förenta staterna väljer de ansvariga myndigheterna ut privatägda fordon (utifrån såväl 

slumpmässiga som riktade kriterier) och provar dem för att säkerställa att fordonen 

fortfarande kan godkännas i faktiskt bruk, även efter flera års användning [EPA, US study]. 

 

Provning i drift när det gäller utsläpp genomförs för det mesta i biltillverkarnas laboratorier, 

och i enlighet med gällande genomförandeförordning är denna begränsad till de NEDC-

laboratorieprovningar som krävs för typgodkännande. Lagstiftningen omfattar inte heller 

provning i drift som utförs av oberoende certifierade laboratorier [ACEA, MIT, RDW, EU 

study]. 

 

Kontroller av överensstämmelse hos fordon i drift bör generellt sett ingå i den allmänna 

marknadskontroll som medlemsstaterna inrättar, men den nuvarande lagstiftningen om 

motorfordon innehåller inga specifika bestämmelser [COM, Bieńkowska, MIT]. Det råder 

osäkerhet kring vilka organ som ansvarar för marknadskontrollen i medlemsstaterna. De 

marknadskontrollorgan som medlemsstaterna officiellt har meddelat kommissionen känner i 

vissa fall inte till att de har denna roll och arbetar de facto inte med marknadskontroll 

[UTAC].  

 

Under 2012 påminde dåvarande kommissionsledamot Antonio Tajani om att medlemsstaterna 

är skyldiga att upprätta effektiva system för marknadskontroll och att säkerställa att 

nödvändiga strukturer och resurser finns för att fastställa, och vidta, korrigerande åtgärder 
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med avseende på fordon som inte överensstämmer med relevanta EU-krav för 

typgodkännande eller som utgör en allvarlig risk för säkerheten och miljön [COM, Tajani]. 

5.3.  Slutsatser 

 

43. Typgodkännande i EU är en komplex process där fordonstillverkarna ges flera olika 

alternativ när det gäller att tillhandahålla någon av de 28 nationella 

typgodkännandemyndigheterna uppgifter för att med avseende på ett fordon erhålla ett 

typgodkännandeintyg som erkänns i hela EU. 

44. Ingen specifik EU-tillsyn över typgodkännande av fordon föreskrivs inom den 

nuvarande ramen, och bestämmelserna är föremål för en mängd olika tolkningar i 

medlemsstaterna, delvis på grund av avsaknaden av ett effektivt system för utbyte av 

information mellan typgodkännandemyndigheterna och de tekniska tjänsterna. 

45. Graden av teknisk expertis samt de mänskliga och ekonomiska resurserna kan variera 

betydligt mellan typgodkännandemyndigheter och tekniska tjänster, och avsaknaden av 

en harmoniserad tolkning av bestämmelserna kan leda till konkurrens mellan dem. Det 

står biltillverkare i princip fritt att vända sig till den typgodkännandemyndighet och 

tekniska tjänst som gör den mest flexibla och minst stränga tolkningen av 

bestämmelserna samt har de lägsta avgifterna. 

46. I direktiv 2007/46/EG anges att typgodkännandemyndigheten ska meddela 

kommissionen när den beslutar att avslå en ansökan om typgodkännande. Det står dock 

inte klart vilka åtgärder kommissionen bör vidta efter ett sådant meddelande, och hur 

sådana uppföljningsåtgärder ska samordnas med medlemsstaterna. Inget tydligt och 

effektivt system är inrättat för att hindra en biltillverkare att ansöka om ett 

typgodkännande i en medlemsstat efter att en ansökan om typgodkännande har fått 

avslag av en annan medlemsstat, eller för att hindra att en provning genomförs vid en 

annan teknisk tjänst efter att en modell har underkänts vid en första teknisk tjänst. För 

att förhindra en eventuell omlokalisering genom ”teknisk dumpning” skulle man kunna 

införa ett krav på att tillverkarna ska motivera valet av teknisk tjänst för kommissionen. 

47. Det finns en uppenbar brist på kontroll efter typgodkännandet, vilket delvis beror på de 

nuvarande bestämmelserna och delvis på osäkerhet avseende vilken myndighet som 

ansvarar för marknadstillsynen. Effektiva kontroller av produktionsöverensstämmelse, 

kontroller av överensstämmelse hos fordon i drift samt kontroller av överensstämmelse 

hos uttjänta fordon för att avslöja fall där serietillverkade fordon och fordon i drift inte 

överensstämmer med det typgodkända fordonet förekommer i många fall inte, eller 

kontrolleras enbart genom dokument i stället för genom fysiska provningar som utförs i 

myndigheternas närvaro. 

48. Utsläppsprovning för fordon i drift utförs mestadels i biltillverkarnas laboratorier och är 

för närvarande begränsad till de NEDC-laboratorieprovningar som krävs för 

typgodkännande. 
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Medlemsstaternas skyldigheter 

49. Medlemsstaterna borde ha säkerställt att deras typgodkännandemyndigheter har 

tillräckliga mänskliga och ekonomiska resurser för att utföra interna provningar. De 

borde inte ha förlitat sig på provningar som utförts i biltillverkarnas certifierade 

laboratorier under överinseende av de tekniska tjänsterna. Den potentiella 

intressekonflikt som uppstår när biltillverkare anlitar tekniska tjänster för att utföra 

provningar är ett direkt resultat av det nuvarande system som fastställts i EU:s 

ramdirektiv för typgodkännande och kan därför inte anses vara ett administrativt 

missförhållande. Kommissionens förslag till en ny förordning om marknadskontroll och 

typgodkännande åtgärdar denna svaghet genom att föreslå en avgiftsstruktur för 

finansiering av typgodkännandeprovningar. 

50. En potentiell intressekonflikt uppstår dock när tekniska tjänster även erbjuder 

biltillverkarna rådgivningstjänster avseende att erhålla typgodkännande, vilket är fallet i 

vissa medlemsstater, på grund av förekomsten av ytterligare en finansiell koppling 

mellan tekniska tjänster och biltillverkare med anknytning till tillhandahållandet av 

rådgivning om hur man med framgång erhåller typgodkännande. Medlemsstaterna 

borde ha utrett sådana potentiella intressekonflikter. Detta utgör ett administrativt 

missförhållande. 

51. Medlemsstaterna borde ha säkerställt att typgodkännandemyndigheterna på ett adekvat 

sätt utför revisioner av de tekniska tjänsterna. Detta utgör ett administrativt 

missförhållande. Valet av teknisk tjänst är främst biltillverkarens, och 

typgodkännandemyndighetens roll är i många fall enbart att i slutändan validera 

förfarandet. Den möjlighet som finns tillgänglig för typgodkännandemyndigheter att 

utföra revision av de tekniska tjänsterna och invända mot valet av teknisk tjänst 

utnyttjas väldigt sällan. 

52. Medlemsstaternas underlåtenhet att organisera ett effektivt och tillförlitligt 

marknadskontrollsystem utgör en överträdelse av unionsrätten, särskilt i de 

medlemsstater vars myndigheter beviljat typgodkännande för fordon. Kontrollen av 

produktionsöverensstämmelse hos lätta fordon och överensstämmelse hos lätta fordon i 

drift baseras i många fall enbart på laboratorieprovningar som utförts i biltillverkarens 

lokaler, även om befintlig lagstiftning inte hindrar att en annan typ av provning eller 

ytterligare provningar görs. 

53. Medlemsstaterna borde ha meddelat kommissionen, och hållit kommissionen 

uppdaterad, om namnet på deras organ med ansvar för marknadskontroll samt dessas 

befogenheter. Detta utgör ett administrativt missförhållande. Det föreligger en 

omotiverad osäkerhet avseende vilka organ i medlemsstaterna som ansvarar för 

marknadskontroll. 

Kommissionens ansvar 

54. Kommissionen borde ha intagit en mer framträdande samordnande roll för att 

säkerställa en enhetlig tillämpning av EU:s lagstiftning om typgodkännande, eftersom 

EU:s typgodkännandeprocess är mycket komplex och till stor del är beroende av utbyte 

av information mellan medlemsstaterna. 
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55. Dessutom borde kommissionen, i ljuset av sina interna överläggningar och externa 

förfrågningar, ha begärt upplysningar från medlemsstaterna om hur de hanterade de 

fordon i den befintliga fordonsflottan som inte nådde de lagliga utsläppsgränserna under 

verkliga körförhållanden. 
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KAPITEL 6: EFTERLEVNAD OCH SANKTIONER  

6.1.  Inledning 

 

I enlighet med artikel 13 i förordning (EG) nr 715/2007 skulle medlemsstaterna ”fastställa 

bestämmelser om sanktioner för tillverkarna vid överträdelser av bestämmelserna i [den 

förordningen]” och ”vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs”. Dessa 

sanktioner skulle ”vara effektiva, proportionerliga och avskräckande”. Medlemsstaterna var 

skyldiga att anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den 2 januari 2009. 

 

I artikeln förtecknas även vissa av de överträdelser som ska medföra sanktioner: 

 

”a) Lämnande av oriktiga uppgifter i samband med godkännandeförfarandet eller 

förfaranden inför återtagande från marknaden. 

 

b) Förfalskning av testresultat, antingen för typgodkännande eller om 

överensstämmelse för fordon i drift. 

 

c) Undanhållande av uppgifter eller tekniska specifikationer vilka kunde leda till 

återtagande från marknaden eller återkallande av typgodkännande. 

 

d) Användning av manipulationsanordningar. 

 

e) Vägran att bereda tillgång till information.” 

 

I artikel 30.1 i ramdirektiv 2007/46/EG om typgodkännande anges dessutom att om en 

medlemsstat finner att fordon ”inte överensstämmer med den typ som den har godkänt, skall 

denna medlemsstat vidta nödvändiga åtgärder, vid behov inbegripet återkallelse av 

typgodkännandet, för att se till att serietillverkade fordon [...] överensstämmer med den 

godkända typen. Godkännandemyndigheten i denna medlemsstat skall underrätta 

godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater om de vidtagna åtgärderna.” Enligt 

artikel 32 i ramdirektivet får medlemsstaternas myndigheter begära att tillverkare återkallar 

fordon, om detta är nödvändigt för att se till att fordon som uppvisar bristande 

överensstämmelse åter överensstämmer med den godkända typen.  

 

Enligt artikel 46 i ramdirektivet ska ”medlemsstaterna [...] fastställa de sanktioner som skall 

tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i detta direktiv, och skall vidta de åtgärder som 

är nödvändiga för att genomföra dem. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och 

avskräckande. Medlemsstaterna skall anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast 

den 29 april 2009 samt alla senare ändringar av bestämmelserna så snart som möjligt.” 
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6.2. Analys av de insamlade bevisen 

 

Sanktioner i medlemsstaterna 

 

Medlemsstaterna underrättade inte kommissionen om de sanktioner som införts i enlighet 

med förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG inom de tidsfrister som fastställts 

i dessa rättsakter (januari och april 2009). Endast fyra länder (Danmark, Irland, Finland och 

Ungern) översände information till kommissionen i slutet av 2009. Den 12 februari 2013 

påminde kommissionen medlemsstaterna om deras skyldigheter och bad dem tillhandahålla 

informationen om sanktionerna senast den 28 februari 2013. Kommissionen upprepade sin 

begäran den 1 oktober 2015 och begärde ytterligare förtydliganden om sanktionssystemen i 

februari 2016 [CIRCA]. 

 

Nästan alla medlemsstater anser nu att de har inrättat erforderliga regler om sanktioner. 

Sanktionerna kan omfattas av olika lagar, såsom trafiklagstiftning, lagstiftning om 

motorfordon eller strafflagen [Q:MS, EU study]. Än så länge har ingen medlemsstat utfärdat 

sanktioner mot biltillverkare för de överträdelser som förtecknas i artikel 13 i 

Euro 5/6-förordningen [Q:MS, EU study], och det har i synnerhet inte förekommit något 

återkallande av typgodkännande. 

 

Det finns brister när det gäller samstämmigheten hos de sanktioner som medlemsstaterna har 

fastställt. Sanktionerna varierar i stor utsträckning från finansiella sanktioner, ofta i 

kombination med delvis eller fullständigt återkallande av typgodkännande, till fängelsestraff 

[Q:MS, EU study, ACEA].  

 

Vissa vittnen har frågat sig om sanktionerna är tydliga och lämpliga. I vissa fall är det t.ex. 

oklart om de fastställda böterna gäller per fordon eller om biltillverkarna åtalas för brott 

[EU study]. Kommissionen påpekade att den inom ramen för det nuvarande systemet inte kan 

ålägga sanktioner för bristande överensstämmelse direkt [COM], och gjorde gällande att de 

böter som fastställts av medlemsstaterna kan vara för låga och eventuellt inte tillämpas 

effektivt gentemot branschen [Bieńkowska, Vella, LUX mission]. 

 

Verkställighet av unionsrätten 

 

Under undersökningen samlades det in bevis rörande medlemsstaternas verkställighet av 

EU lagstiftningen om vägutsläpp, före och efter fallet Volkswagen, och om hur kommissionen 

övervakade denna verkställighet. 

 

Enligt gällande regler ligger ansvaret för genomförandet och tillämpningen av unionsrätten, 

inbegripet marknadskontroll, hos medlemsstaterna för de flesta bestämmelserna i 

direktiv 2007/46/EG och förordning (EG) nr 715/2007 [Verheugen, Tajani, Bieńkowska, 

Vella], och kommissionen kan inleda överträdelseförfaranden mot en medlemsstat enbart om 

den anser att medlemsstaten har underlåtit att uppfylla ett krav enligt unionsrätten 

[kommissionen, Tajani, Bieńkowska]. Vad beträffar motorfordon har endast ett 

överträdelseförfarande tidigare inletts (mot Tyskland, om luftkonditioneringssystem), och 

inga överträdelseförfaranden har någonsin inletts rörande förorenande utsläpp från fordon 

[Verheugen, Tajani]. Kommissionsledamot Elżbieta Bieńkowska meddelade dock att 

överträdelseförfaranden skulle inledas under de kommande veckorna efter hennes utfrågning i 

september 2016, när alla relevanta bevis hade samlats in [Bieńkowska]. Den 8 december 2016 



 

PE595.427v02-00 58/106 RR\1119003SV.docx 

SV 

inledde kommissionen överträdelseförfaranden mot Tjeckien, Tyskland, Grekland, Litauen, 

Luxemburg, Spanien och Förenade kungariket rörande deras bestämmelser om sanktioner, 

och mot Tyskland och Förenade kungariket på grund av bristande redovisning av teknisk 

information om resultaten av deras nationella utredningar. 

 

Kommissionen ansåg inte att uppgifterna om avvikelserna var grund till att inleda 

överträdelseförfaranden [Tajani], och fokuserade på utvecklingen av provningar av utsläpp 

vid verklig körning (RDE) för att säkerställa att nya fordon överensstämmer med 

utsläppsgränserna vid verklig användning [COM, Potočnik, Tajani, Vella]. Kommissionen 

vidtog inga verkställighetsåtgärder med avseende på de avvikelser mellan dieselfordons 

utsläpp av kväveoxid vid körning på väg och samma utsläpp som uppmätts i laboratorium, 

trots de indikationer som funnits tillgängliga sedan 2004–2005. 

 

I de skriftliga svaren och under utfrågningarna angav medlemsstaterna och biltillverkarna att 

de hade tolkat lagstiftningen som att NEDC-provning i laboratorium var det enda kravet för 

att fordon skulle godkännas, trots luftkvalitetsmålen i lagstiftningen [Renault, VW, ACEA, 

Mitsubishi, MIT, KBA, UTAC, Millbrook, Verheugen, Q:OEM]. 

 

Kommissionens GD Miljö efterfrågade ett bättre upprätthållande av utsläppsnormerna 

Euro 3/4/5 med avseende på det befintliga fordonsbeståndet [Potočnik, Vella]. Även när 

RDE-förfarandet har införts till fullo och nya dieselfordon uppfyller utsläppsgränserna vid 

verklig användning, kan den mycket utbredda förekomsten i EU:s städer av äldre dieselfordon 

med otillfredsställande utsläppsprestanda avseende kväveoxid påverka luftkvaliteten under en 

lång tid framöver [Lambrecht, DUH]. Dåvarande kommissionsledamot Janez Potočniks 

förslag till dåvarande kommissionsledamot Antonio Tajani om att undersöka politiska 

alternativ avseende det nuvarande fordonsbeståndet godtogs dock inte av den senare 

[Potočnik], på grund av att inga rättsliga åtgärder sågs som möjliga mot bilar som 

överensstämde med de befintliga provningsprotokollen i enlighet med den aktuella 

lagstiftningen [Tajani]. 

 

På denna punkt noterade undersökningskommittén att vissa experter såg retroaktiv anpassning 

av det befintliga beståndet av lätta fordon, för att de ska uppfylla utsläppsgränserna vid 

verklig användning, som svårt tekniskt sett [AECC, Borgeest]. Kommissionsledamot 

Karmenu Vella argumenterade dock för att retroaktiv anpassning var nödvändigt och att 

tekniken fanns tillgänglig [Vella]. Vissa biltillverkare förklarade även att de var redo att 

anpassa bilar retroaktivt [VW, Audi].  

 

Fallet med Volkswagen hade sitt ursprung i verksamhet från biltillverkares sida som var 

bedräglig och förbjuden enligt gällande lagstiftning [Verheugen, Tajani]. Före Volkswagens 

erkännanden om programvaran för den elektroniska styrenheten analyserade inte 

typgodkännandemyndigheter programvaran och utförde inga provningar som skulle ha gjort 

det möjligt för dem att upprätthålla det förbud mot manipulationsanordningar som fastställs i 

artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2007. Således begränsade de sig till att utan ytterligare 

överväganden godkänna den NEDC-laboratorieprovning som utförts av de tekniska 

tjänsterna. Inga provningar utöver standardprovningen övervägdes [MIT, KBA, SNCH, 

RDW, UTAC, EU study].  

 

Efter det att fallet kommit till kännedom inledde många medlemsstater utredningar om 

förorenande utsläpp från personbilar, och genomförde ytterligare provningar i laboratorium 
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och på väg [KBA, MIT, Dobrindt, Q:MS, Nencini]. Ingen typgodkännandemyndighet drog 

slutsatsen att något fordon som de bar ansvaret för använde förbjudna 

manipulationsanordningar, förutom de kända Euro 5-bilarna från Volkswagen [MIT, KBA, 

UTAC, Dobrindt, Q:MS, Nencini]. I ett enda fall identifierades en möjlig 

manipulationsanordning, men verkställighetsåtgärder förhindrades på grund av de skiljaktiga 

tolkningarna mellan den tyska myndighet som påpekade det eventuella problemet och 

myndigheten i den andra medlemsstat som var ansvarig för typgodkännandet av fordonet 

(Italien). Således inleddes ett medlingsförfarande som involverade kommissionen [KBA, 

MIT, FCA, Nencini]. 

 

Typgodkännandemyndigheter kommer ofta överens med biltillverkare om frivilliga 

återkallelser av fordon, innan de överväger verkställighetsåtgärder för fordon som inte 

överensstämmer med lagstiftningen, såsom återkallelse av typgodkännande eller bindande 

återkallelser. Den tyska förbundsministern Alexander Dobrindt angav att Volkswagen enades 

om frivillig återkallelse med den nationella typgodkännandemyndigheten på grund av det 

förestående återkallandet av typgodkännandet för fordon som olagligen använder en 

manipulationsanordning. Volkswagens företrädare uppgav att återkallelsen skulle säkerställa 

att de berörda fordonen anpassas till typgodkännandeintyget, samtidigt som de väsentliga 

parametrarna rörande hållbarhet, kvalitet och effektivitet förblir oförändrade. Vissa experter 

ifrågasatte om de föreslagna återkallelseåtgärderna inte skulle påverka de berörda fordonens 

hållbarhet och effektivitet. Tillämpning av böter, som föreskrivs i förordning 

(EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG, eller kompensation till kunder, har inte planerats, 

eftersom de defekta fordonen i och med återkallelseåtgärderna kan korrigeras så att de 

överensstämmer med lagstiftningen [KBA, VW], till skillnad från situationen i 

Förenta staterna, där detta inte är möjligt för motsvarande fordon [EPA]. Trots 

kommissionens åsikt att konsumenter bör få skälig ersättning [Bieńkowska] angav vissa 

vittnen att det inte finns någon rättslig grund för EU-omfattande finansiell kompensation 

[VW, Lies, Nencini]. 

 

Programmen för återkallelse i EU har genomförts enbart delvis (ibland som en frivillig och 

ibland som en obligatorisk åtgärd) och har inte övervakats eller samordnats på EU-nivå 

[KBA, MIT, Nencini], eftersom kommissionen saknar rättslig grund för att begära eller 

samordna ett EU-omfattande program för återkallelse [Bieńkowska]. Kommissionen har 

kontinuerligt varit i kontakt med medlemsstaterna om återkallelsefrågan och har begärt 

uppdateringar under varje sammanträde med de relevanta grupperna [Bieńkowska]. 

6.3.  Slutsatser 

 

56. Den förvaltningsstruktur som är inrättad i bilindustrin – där EU enbart har föreskrivande 

befogenhet och där primärt medlemsstaterna ansvarar för att genomföra unionsrätten 

om mätning av utsläpp från bilar – förhindrar att EU:s lagstiftning upprätthålls på ett 

effektivt sätt. Kommissionens verkställighetsbefogenheter är begränsade till inledande 

av överträdelseförfaranden mot medlemsstater i fall där en medlemsstat har underlåtit 

att tillämpa unionsrätten på ett korrekt sätt. 

57. En av de strukturella svagheterna i den befintliga rättsliga ramen för typgodkännanden i 

Europa är att det endast är den typgodkännandemyndighet som utfärdade 
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typgodkännandet för ett visst fordon som i praktiken kan dra tillbaka det intyg om 

överensstämmelse som fordonet i fråga tilldelats. 

58. Det finns ingen gemensam praxis i EU för insynsvänlig tillgång för konsumenter till 

information om återkallelser, och det finns inte heller någon enhetlig rättslig EU-ram för 

ersättning till konsumenter i händelse av återkallelser som inverkar negativt på 

fordonens prestanda. 

Medlemsstaternas skyldigheter 

59. Vissa medlemsstater som gjorde nationella utredningar var allmänt motvilliga att dela 

med sig av resultaten av sina utredningar och tekniska provningsdata till kommissionen 

och denna undersökningskommitté, eller offentliggjorde de endast delar av resultaten. 

60. Medlemsstaterna började verkställa unionsrätten om utsläpp från lätta fordon enligt 

gällande krav först efter det att fallet med Volkswagens utsläpp uppkom i 

september 2015, genom att utföra ytterligare provningar i laboratorium och på väg, samt 

genom att inleda flera nationella utredningar om förorenande utsläpp från personbilar. 

Efter dessa insatser kommer de pågående rättsliga förfarandena att antingen bekräfta 

eller dementera den eventuellt olagliga användningen av manipulationsanordningar. 

61. Medlemsstaterna har inte tillämpat vare sig ekonomiska eller rättsliga sanktioner för 

biltillverkare efter detta utsläppsfall. Inga obligatoriska initiativ för att återkalla eller 

eftermontera fordon som inte uppfyller kraven har tagits, och inga typgodkännanden har 

dragits tillbaka. I fall där återkallelser eller eftermontering ägde rum gjordes detta i form 

av ett frivilligt initiativ från biltillverkarnas sida efter offentliga och politiska 

påtryckningar. 

62. Offentliggjorda resultat från nationella utredningar visar, tillsammans med de 

manipulationsanordningar som amerikanska myndigheter upptäckt i 

Volkswagen-motorer, att manipulationsstrategier tycks tillämpas i de flesta 

dieselfordon. Underlåtelse vid myndigheter i medlemsstaterna att av tillverkarna kräva 

att dessa avlägsnar samtliga tillfälliga anpassningar i enheter för utsläppskontroll, 

temperaturanpassning som går utöver det som är strikt nödvändigt för att skydda motorn 

och andra strategier som resulterar i bl.a. ökade utsläpp vid varmstart under 

laboratorieförhållanden, utgör överträdelse av unionsrätten. 

63. Medlemsstaterna övervakade och verkställde inte på adekvat sätt tillämpningen av 

förordning (EG) nr 715/2007, i synnerhet genom att överträda artikel 5.1 om 

tillverkarnas skyldighet att utforma, konstruera och montera fordon så att de vid normal 

användning – på Europas vägar och inte bara under laboratorieförhållanden – 

överensstämmer med förordningen. Ändå har en tidigare föredragande på området för 

utsläpp och lagstiftning om typgodkännanden mycket tydligt klargjort att parlamentet 

aldrig haft för avsikt att begränsa ”normal användning” till de snäva förhållanden som 

råder då bilar testas i laboratorier för typgodkännande. Han påpekade att de 

körförhållanden som vanligen råder vid körning på europeiska vägar 

(t.ex. temperaturskillnader, höjdförhållanden, motorbelastning, fordonets hastighet osv.) 

bör betraktas som ”normal användning”. 
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64. De flesta medlemsstater antog inte något effektivt, proportionellt och avskräckande 

sanktionssystem, i synnerhet med anknytning till den olagliga användningen av 

manipulationsanordningar, i strid med artikel 13 i förordning (EG) nr 715/2007. 

65. Flera medlemsstater anmälde inte i tid (senast den 2 januari 2009 och den 29 april 2009) 

till kommissionen det sanktionssystem som inrättats för att verkställa förbudet mot 

manipulationsanordningar, i strid med artikel 13 i förordning (EG) nr 715/2007, och 

sanktionssystemet enligt artikel 46 i ramdirektiv 2007/46/EG. 

66. Av ovannämnda anledningar har medlemsstaterna överträtt sina skyldigheter att 

genomföra unionsrätten om fordonsutsläpp inom ramen för det nuvarande systemet. 

Kommissionens ansvar 

67. Efter en strikt tolkning av förordning (EG) nr 715/2007 ansåg kommissionen att det är 

medlemsstaternas exklusiva skyldighet att utreda eventuell olaglig användning av 

manipulationsanordningar, och att det inte ingår i kommissionens ansvarsområde i 

egenskap av fördragens väktare. Trots att JRC i sin rapport från 2013 varnade för att 

manipulationsanordningar eventuellt användes genomförde kommissionen inga 

ytterligare tekniska undersökningar, begärde inte ytterligare information från 

medlemsstaterna och uppmanade inte de ansvariga nationella 

typgodkännandemyndigheterna att vidta ytterligare utredande och korrigerande 

åtgärder. 

68. Kommissionen tog inte initiativ för att driva frågan om ett samordnat och obligatoriskt 

program på EU-nivå för återkallande av bilar från Volkswagen-gruppen som var 

utrustade med olaglig manipulationsprogramvara. 

69. Kommissionen väntade i flera år innan den inledde överträdelseförfaranden mot de 

medlemsstater som inte infört effektiv marknadskontroll av utsläpp av förorenande 

utsläpp från fordon samt nationella system för sanktioner vid överträdelser av 

unionsrätten i enlighet med kraven i gällande lagstiftning. 

70. Kommissionen övervakade inte i tillräcklig utsträckning de tidsfrister inom vilka 

medlemsstaterna var skyldiga att rapportera om de sanktioner som införts enligt artikel 

13 i förordning (EG) nr 715/2007 och artikel 46 i direktiv 2007/46/EG. Detta utgör ett 

administrativt missförhållande. 

71. Som fördragens väktare bör kommissionen vidta åtgärder mot överträdelser om 

medlemsstaterna inte agerar med anledning av resultaten från de senaste 

undersökningarna och inte kräver av tillverkarna att de avlägsnar samtliga tillfälliga 

anpassningar i enheter för utsläppskontroll, onödig temperaturanpassning och övriga 

manipulationsstrategier som resulterar i bl.a. ökade utsläpp vid varmstart under 

laboratorieförhållanden.
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KAPITEL 7: UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉNS BEFOGENHETER OCH 
BEGRÄNSNINGAR  

7.1 Inledning 

 

Europaparlamentets rätt att tillsätta tillfälliga undersökningskommittéer har sin grund i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artikel 226). De närmare bestämmelser som 

styr utövandet av parlamentets undersökningsrätt fastställs i beslut 95/167/EG, som antogs i 

samförstånd mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen den 19 april 1995 och som 

sedan dess är oförändrat. 

 

Den enda innovationen rörande undersökningsrätten infördes genom Lissabonfördraget, 

varigenom parlamentet förvärvade initiativrätten att genom förordningar fastställa de närmare 

bestämmelserna för utövandet av denna befogenhet med rådets och kommissionens samtycke. 

 

Innan den nuvarande undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin 

tillsattes hade Europaparlamentet endast vid tre tillfällen utnyttjat sin undersökningsrätt: för 

gemenskapens transiteringssystem (1995), bovin spongiform encefalopati-krisen (BSE) 

(1996) samt 2006 beträffande krisen i bolaget Equitable Life Assurance Society. I juni 2016 

tillsatte parlamentet även en undersökningskommitté beträffande penningtvätt, skatteflykt och 

skatteundandragande. 

 

Parlamentets undersökningskommittéers befogenheter är begränsade jämfört med dem som 

beviljas medlemsstaternas nationella parlament. Eftersom undersökningskommittéer tillsätts i 

syfte att undersöka påstådda överträdelser eller missförhållanden vid genomförandet av 

unionsrätten undersöks främst unionsinstitutioner och institutioner i medlemsstaterna som 

ansvarar för just unionsrätten. 

 

Därför härleds en undersökningskommittés främsta befogenhet från artikel 3.2 i 

beslut 95/167/EG, enligt vilken ”[d]en tillfälliga undersökningskommittén kan anmoda en 

gemenskapsinstitution, ett gemenskapsorgan eller en medlemsstats regering att utse en av sina 

ledamöter eller medlemmar att delta i kommitténs arbete”. Unionsinstitutionerna och 

medlemsstaternas regeringar är skyldiga att uppträda inför parlamentets 

undersökningskommittéer ”såvida inte sekretess eller hänsyn till nationell och allmän säkerhet 

[...] utgör hinder för detta”. 

 

En undersökningskommitté kan inte kräva att en viss tjänsteperson uppträder inför den, 

eftersom den inbjudna unionsinstitutionen eller regeringen är fri att välja vem som deltar i 

arbetet (artikel 3.3 i beslut 95/167/EG). 

 

Sist, men inte minst, har kommittén inga befogenheter att ålägga sanktioner mot vittnen som 

kallas men vägrar samarbeta vid en undersökning. 

 

Detta utgör en viktig skillnad från de utredningsbefogenheter som beviljas nationella 

parlamentariska undersökningskommittéer, som i allmänhet har rätt att kalla enskilda 
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namngivna företrädare för regeringen/förvaltningen eller andra medborgare. Denna rätt stöds 

vidare av befogenheten att ålägga olika stränga sanktioner om överträdelser sker, t.ex. vid 

samarbetsvägran. 

 

7.2 Analys av kommitténs erfarenheter 

 

Undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin var den första 

undersökningskommitté som tillsattes efter det att Lissabonfördraget trädde i kraft. Senast en 

undersökningskommitté tillsattes dessförinnan var för exakt tio år sedan. 

 

Kommittén var därför tvungen att bygga sitt arbete praktiskt taget från grunden både 

gentemot de externa aktörer som berördes av undersökningen och med avseende på den 

interna verksamheten vid institutionen själv. Detta krävde inledningsvis tid att utveckla praxis 

och särskilda förfaranden för att anpassa befintliga bestämmelser för ständiga kommittéer till 

en undersökningskommittés specifika särdrag och behov. 

 

Mot bakgrund av avsaknaden av erfarenheter av undersökningskommittéer under de senaste 

tio åren var man tvungen att etablera en ny samarbetskultur, särskilt med kommissionen och 

medlemsstaterna, som baserades på en gemensam förståelse av kommitténs faktiska 

befogenheter och på tillämpningen av de närmare föreskrifterna i beslut 95/167/EG. 

 

I början krävdes tid för att skilja mellan en undersökningskommitté och särskilda utskott, ett 

instrument som vanligtvis används av parlamentet, och som det har mycket större 

institutionell erfarenhet av.  

 

Till skillnad från de särskilda utskotten, som inte är upprättade på en särskild rättslig grund 

och som är föremål för de allmänna interinstitutionella avtalen och de vanliga bestämmelser 

som gäller för parlamentets ständiga kommittéer, har undersökningskommittéerna sin rättsliga 

grund i beslut 95/167/EG och styrs av en annan uppsättning föreskrifter. Institutionell 

anpassning till detta icke-standardiserade och mer specifika kommittéformat tog en del tid, 

och detta underlättade inte nödvändigtvis kommitténs arbete, särskilt inte under de första 

månaderna. 

 

Insamling av bevis 

 

De främsta brister som uppdagats knöt an till hur bevis och information samlades in, dvs. 

genom offentliga utfrågningar och genom att begära in handlingar. I båda fallen berodde 

framgångsrika resultat på lojalt samarbete bland EU:s institutioner och, mer generellt, på de 

berörda parternas goda vilja.  

 

Överlag lyckades kommittén höra vittnen från kommissionen, medlemsstaterna och andra 

parter vars muntliga bevisning ansågs nödvändig för undersökningen.  

 

Kommittén stötte dock även på svårigheter med att bjuda in gäster att närvara vid utfrågningar 

eftersom den saknar befogenhet att kalla vittnen. Gäster som inledningsvis vägrat gick 

slutligen med på att delta först efter politiska påtryckningar och påtryckningar från medierna. 

Detta var en väldigt tidsödande process och försenade insamlingen av viktig information, som 

erhölls först mot slutet av mandatperioden. 
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Vad gäller begäran av skriftlig information, vid sidan av vanlig begäran av handlingar, 

införde kommittén förfarandet med att skicka skriftliga frågor till alla gäster före 

utfrågningarna. Vid behov skickades även uppföljningsfrågor till gäster för att ge 

förtydliganden rörande frågor som lyfts under utfrågningarna. 

 

Vidare skickades frågeformulär till medlemsstaterna och nationella 

typgodkännandemyndigheter, biltillverkare och bilåterförsäljare, vilka visade sig vara en 

viktig källa till kompletterande information, trots att det tog många månader att få alla svar.  

 

Slutligen upprättades på webbplatsen för undersökningskommittén beträffande 

utsläppsmätningar i bilindustrin en offentlig uppmaning att inkomma med synpunkter så att 

medborgarna kunde skicka eventuell information eller eventuella bevis som de ansåg vara 

relevanta för den pågående undersökningen. 

 

Samarbete med kommissionen 

 

Samarbetet med kommissionen var tillfredsställande vad gäller att bjuda in aktuella 

kommissionsledamöter och kommissionens tjänstemän att närvara. Deras beredvillighet och 

tillgänglighet för att närvara de begärda datumen underlättade organiseringen av kommitténs 

arbete. 

 

Vad gäller inbjudan av före detta kommissionsledamöter accepterade Antonio Tajani, 

Stavros Dimas och Janez Potočnik omedelbart att höras av kommittén. 

 

Andra före detta kommissionsledamöters deltagande visade sig vara mer problematiskt. Enligt 

den aktuella uppförandekoden för kommissionsledamöter har de ingen rättslig skyldighet att 

samarbeta vid en pågående undersökning, trots att de tagit del av viktig och relevant 

information som knyter an till händelser som inträffat och beslut som fattats under deras 

ansvar under deras mandatperiod. 

 

Med avseende på detta avböjde Günter Verheugen, före detta kommissionsledamot med 

ansvar för näringsliv och industri (2004–2010), att närvara vid en utfrågning ett antal gånger, 

och gick endast med på att komma efter politiska påtryckningar och påtryckningar från 

medierna, fyra månader efter det att den ursprungliga inbjudan skickats ut. 

 

Vidare avböjde Erkki Liikanen, före detta kommissionsledamot med ansvar för 

företagspolitik och informationssamhället (1999–2004), och Margot Wallström, före detta 

kommissionsledamot med ansvar för miljöfrågor (1999–2004), att delta på grund av 

begränsade minnesbilder av och kunskaper om vad som hänt under deras respektive mandat 

för över tio år sedan. Kommittén godtog deras motivering, och båda samtyckte slutligen till 

att besvara ett antal skriftliga frågor från kommittén. Kommittén övervägde även att bjuda in 

Ferdinando Nelli Feroci, före detta kommissionsledamot med ansvar för näringsliv och 

företagande (2014), men beslutade att inte göra det på grund av det begränsade bidrag han 

skulle kunna lämna med tanke på sin korta tid i ämbetet. 

 

Samarbetet med kommissionen visade sig vara mindre tillfredsställande vad gäller punktlig 

leverans av skriftliga bevis till kommittén. 
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Kommittén skickade sex förfrågningar till generaldirektoratet för inre marknaden, industri, 

entreprenörskap samt små och medelstora företag – i egenskap av samordnande 

generaldirektorat inom kommissionen för eventuella begäranden om handlingar för den 

aktuella undersökningen – och två förfrågningar till JRC om relevant korrespondens, både 

inom kommissionen och med medlemsstaterna, som kommittén ansåg vara nödvändig för sin 

undersökning. 

 

Det var problematiskt att få den begärda informationen i tid, och det var inte alltid möjligt för 

medlemmarna i undersökningskommittén att ta del av handlingarna i förväg före 

utfrågningarna av kommissionens företrädare. Faktum är att vissa begärda handlingar 

levererades först efter upprepade begäranden eller efter ytterligare förtydliganden av tidigare 

förfrågningar. Kommissionen tillskrev dessa svårigheter de befintliga, interna förfarandena 

för hantering av parlamentariska undersökningar, samt det faktum att det visat sig vara en 

svår och långdragen process att ta fram information från för många år sedan. Vidare var 

många av de handlingar som gjordes tillgängliga oläsliga på grund av redigeringen av 

omfattande delar av texten. Det system som användes för att överföra handlingarna 

(elektroniska försändelser via en sluten intressegrupp) var i allmänhet effektivt, men de 

handlingar som tillhandahölls var inte klassificerade på ett tydligt och användarvänligt sätt. 

 

Avslutningsvis visade det sig vara en långdragen och komplicerad process att tolka hur 

kommitténs begäran om protokollen från tekniska kommittén för motorfordon skulle hanteras, 

och detta gjorde att dessa viktiga handlingar skickades först efter flera månader på grund av 

den tid som behövdes för att få samtliga medlemsstaters samtycke att dela denna information 

med kommittén. 

 

Till slut samtyckte medlemsstaterna på villkor att dessa handlingar endast fick läsas i ett 

säkert läsrum, vilket i praktiken tvingade parlamentet att hantera denna information genom de 

strikta arrangemang som tillämpas för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, utan att så var 

fallet. De utdragna förhandlingarna om läsförhållandena ledde till att protokollen från 

tekniska kommittén för motorfordon levererades till kommittén först i slutet av juli 2016, när 

viktiga utfrågningar, som denna information var avgörande för, redan ägt rum. 

 

Samarbete med medlemsstaterna 

 

Enligt beslut 95/167/EG är medlemsstaterna skyldiga att utse en tjänsteman eller annan 

anställd som på begäran ska uppträda inför en undersökningskommitté. 

 

I fallet med den aktuella undersökningskommittén var de främsta samtalspartnerna från 

medlemsstaterna de ansvariga ministrarna och de nationella typgodkännandemyndigheterna.  

 

Medan alla inbjudna typgodkännandemyndigheter och tekniska tjänster gick med på att 

närvara vid kommittéutfrågningen var samarbetet med nationella ministrar mycket mer 

problematiskt. Av de inbjudna företrädarna samtyckte enbart den tyska förbundsministern, 

Alexander Dobrindt, och den regionala ministern, Olaf Lies, omedelbart till att uppträda inför 

kommittén. Den tidigare danska miljöministern, Ida Auken, bekräftade inte omedelbart att 

hon skulle närvara. Den franska ministern Ségolène Royal, den italienske ministern 

Graziano Delrio och den slovakiske ministern Árpád Érsek (som i slutändan företräddes av 

statssekreteraren Viktor Stromček) tog väldigt lång tid på sig att bekräfta sitt deltagande, och 

detta skedde slutligen först efter ihållande politiska påtryckningar.  
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Alla medlemsstater besvarade förfrågan om att tillhandahålla skriftliga bevis i form av ett 

frågeformulär. Flera medlemsstater överskred dock tidsfristerna med upp till flera månader. 

 

Samarbete med andra parter 

 

Kommittén bjöd in ett betydande antal företrädare för relevanta berörda parter: experter från 

den akademiska världen och det civila samhället, branschföreträdare (biltillverkare, 

underleverantörer till bilindustrin och branschorganisationer), amerikanska 

typgodkännandemyndigheter samt privata tekniska tjänster från centrala medlemsstater. 

Nästan samtliga biltillverkare och underleverantörer till bilindustrin lämnade punktliga svar 

på kommitténs inbjudan att svara på ett frågeformulär. 

 

Intern arbetsordning  

 

Internt nödgades kommittén anpassa sig till befintliga regler för ständiga utskott eftersom inga 

särskilda administrativa bestämmelser finns för undersökningskommittéer. Dessa omfattar 

bland annat följande frågor: 

 

 Organiseringen och ledningen av kommitténs offentliga utfrågningar – befintliga 

bestämmelser avseende utfrågningar av kommissionsledamöter och ständiga utskotts 

offentliga standardutfrågningar användes som referens. 

 Antalet ersättningsberättigade gäster som bjuds in till en offentlig utfrågning – 

kommittén tilldelades samma kvot på 16 experter som vilket som helst ständigt utskott. 

 Tillgången till kommitténs sammanträdesrum med avseende på storlek och platser – 

kalendern fick utarbetas med beaktande av förekommande utskottssammanträden. Till följd 

av detta var tolkningen inte alltid i enlighet med kommitténs språkprofil, och få extra platser 

fanns tillgängliga i Bryssel, vilket innebär att Strasbourg ofta användes för extra 

sammanträden som hölls av kommittén.  

 Beställning av studier/genomgångar som gjordes av utredningsavdelningar och 

Europaparlamentets utredningstjänst – kommittén använde samma tjänster som ständiga 

utskott inom ramen för en given policy, utan någon ökning av ytterligare resurser, eller 

prioritering i att hantera begäranden, med beaktande av den begränsade varaktigheten för 

kommitténs mandatperiod. 

 Den interna arbetsordningen för tillgång till sekretessbelagda uppgifter, särskilt vad 

gäller den begränsade tillgången för ledamöternas ackrediterade assistenter till ”andra 

sekretessbelagda uppgifter” som inte säkerhetsskyddsklassificerats. 

7.3.  Slutsatser 

 

72. Det nu gällande regelverket för undersökningskommitténs verksamhet är föråldrat och 

innehåller brister i tillhandahållandet av de nödvändiga förutsättningar inom ramen för 

vilka parlamentets undersökningsrätt kan utövas på ett effektivt sätt. 
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73. Trots avsaknaden av befogenhet att kalla in personer lyckades kommittén till slut höra 

de flesta vittnen som den ansåg nödvändiga att kalla in i syfte att fullgöra sitt uppdrag 

på ändamålsenligt sätt. Denna brist på befogenheter har dock kraftigt hämmat och 

försenat undersökningsarbetet mot bakgrund av utredningens tillfälliga karaktär. 

Institutionella aktörer, särskilt från medlemsstaterna, var generellt mindre villiga att 

tillmötesgå inbjudan än privata aktörer. 

74. I frånvaron av tydliga krav och specifika tidsfrister för att tillmötesgå en inbjudan, eller 

lämna den begärda informationen, har förberedelserna inför de offentliga utfrågningarna 

varit mycket tidskrävande. Utöver den princip om lojalt samarbete mellan institutioner 

som fastställs i artikel 4.3 i EUF-fördraget har politiska påtryckningar och 

påtryckningar från medierna utgjort undersökningskommitténs främsta verktyg för att 

lösa dessa problem. 

Samarbete med kommissionen 

75. Deltagandet av vissa före detta kommissionsledamöter har komplicerats ytterligare av 

frånvaron av en tydlig skyldighet i den gällande uppförandekoden för 

kommissionsledamöter för före detta kommissionsledamöter att samarbeta med 

pågående undersökningar och i allmänhet förbli ansvarsskyldiga för åtgärder som 

vidtagits under deras ämbetsperiod. 

76. Förseningar i tillhandahållandet av begärd dokumentation har utgjort ett stort hinder i 

kommitténs arbete. Dokumenten var av varierande kvalitet, och vissa var mycket svåra 

att läsa och därmed även svåra att använda. Det utdragna interna förfarandet vid 

kommissionen, där kommissionskollegiets godkännande krävs för att kunna reagera på 

förfrågningar från kommittén, kombinerat med brister i dess arkiveringssystem 

fördröjde insamlingen av bevis under den tid som fanns att tillgå. Vidare strukturerades 

överföringen av den begärda informationen inte på ett användarvänligt sätt, vilket 

gjorde det mer komplicerat att ta fram informationen. 

77. Kommissionen försvårade och försenade avsiktligt tillhandahållandet av dokument och 

information till kommittén för att förhindra att informationen skulle kunna användas vid 

utfrågningar av före detta kommissionsledamöter och tjänstemän. Detta bryter mot 

principen om lojalt samarbete mellan institutionerna. 

78. Det förfarande som följdes för att bevilja åtkomst till protokollen från den föreskrivande 

kommittén (baserat på de 28 medlemsstaternas uttryckliga samtycke) var onödigt 

ohanterligt och långdraget och baserades på en mycket snäv tolkning av gällande 

lagstiftning. Det bör inte tillämpas igen framöver. 

Samarbete med medlemsstaterna 

79. Samarbetet med de flesta nationella ministerier var mycket otillfredsställande, särskilt 

vad gäller svårigheterna med att få deras bekräftelser på att företrädare skulle inställa 

sig inför kommittén. Sådana bekräftelser erhölls först efter många månader av politiska 

påtryckningar och påtryckningar från medierna. 

80. Dessutom upplevde medlemsstaterna inte att de hade någon skyldighet att samarbeta 

med kommittén genom överföring av specifika bevis, särskilt med avseende på 
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kommitténs begäran att översända fullständiga dataset från de nationella utredningar 

och provningsprogram som genomförts efter Volkswagen-fallet. 

81. Skyldigheten enligt artikel 5 i beslut 95/167/EG att kontakta medlemsstaterna genom de 

fasta representationerna utgjorde ett onödigt ytterligare steg, och gjorde i vissa fall 

kommunikationsförfarandet mer komplicerat och långsammare. 

Samarbete med andra parter 

82. Insamlingen av skriftliga bevis via frågeformulär från icke-institutionella parter var i 

allmänhet tillfredsställande. Förfarandet med att skicka skriftliga frågor inför 

utfrågningarna, samt skicka påföljande uppföljningsfrågor, visade sig vara avgörande 

för att maximera den information som erhölls vid utfrågningarna och förtydliga frågor 

som inte kunde besvaras vid utfrågningen på grund av tids- eller informationsbrist. 

Intern arbetsordning 

83. Kravet att utarbeta en interimsrapport sex månader efter det att kommitténs arbete 

inletts, i enlighet med dess mandat, var överflödigt, eftersom denna tidsram inte var 

tillräcklig för att samla in bevis som skulle kunna utgöra en gedigen grund för slutsatser. 

84. Med tanke på undersökningskommittéers tillfälliga karaktär är det av yttersta vikt att 

insamlingen av bevis sker på ett effektivt sätt och utan fördröjningar. Kommitténs 

strategi att ägna de inledande månaderna av sitt mandat åt att höra tekniska experter 

innan man gick vidare till den politiska nivån visade sig vara framgångsrik. Helst bör 

utfrågningarna inledas först efter det att den första etappen med insamling av bevis 

slutförts. 

85. För att underlätta arbetet i parlamentets undersökningskommittéer är det – med tanke på 

att de under avsevärd tidspress arbetar med att granska en mycket stor mängd dokument 

– av avgörande betydelse att det görs en översyn av bestämmelserna om hur 

sekretessbelagda uppgifter behandlas i Europaparlament, i synnerhet vilka rättigheter 

ledamöternas ackrediterade assistenter har i fråga om att få tillgång till andra 

sekretessbelagda uppgifter. 
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BILAGA A: UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉNS ANSVARSOMRÅDEN  

 

Europaparlamentets beslut (EU) 2016/34 av den 17 december 2015 om tillsättning av en 

undersökningskommitté beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin och fastställande 

av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av att 283 ledamöter har begärt att parlamentet tillsätter en 

undersökningskommitté för att undersöka anklagelser om överträdelser av unionsrätten 

och fall av missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om 

utsläppsmätningar i bilindustrin, 

– med beaktande av talmanskonferensens förslag, 

– med beaktande av artikel 226 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut 95/167/EG, 

Euratom, EKSG av den 19 april 1995 om närmare föreskrifter för utövandet av 

Europaparlamentets undersökningsrätt1, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 

20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta 

personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information 

om reparation och underhåll av fordon2, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 

5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och 

släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter 

som är avsedda för sådana fordon3, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 

21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa4 samt pågående 

överträdelseförfaranden, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 

23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens 

samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon5, 

                                                 
1 EGT L 113, 19.5.1995, s. 1. 
2 EUT L 171, 29.6.2007. s. 1.  
3 EUT L 263, 9.10.2007, s.1. 
4 EUT L 152, 11.6.2008, s. 1. 
5 EUT L 140, 5.6.2009, s. 1. 
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– med beaktande av sin resolution av den 27 oktober 2015 om utsläppsmätningar i 

bilindustrin1, där Europaparlamentet begär en grundlig utredning av kommissionens och 

medlemsstaternas myndigheters roll och ansvar, mot bakgrund av bland annat de 

problem som påpekades i 2011 års rapport från kommissionens gemensamma 

forskningscentrum, 

– med beaktande av kommissionens förslag till förordning om ändring av förordning (EG) 

nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) 

(D042120), 

– med beaktande av yttrandet av den 28 oktober 2015 från tekniska kommittén för 

motorfordon, som inrättades genom artikel 40.1 i direktiv 2007/46/EG, 

– med beaktande av artikel 198 i arbetsordningen. 

1. Europaparlamentet beslutar att tillsätta en undersökningskommitté för att utreda 

påstådda överträdelser av unionsrätten och fall av missförhållanden vid tillämpningen 

av unionsrätten i fråga om utsläppsmätningar i bilindustrin, utan att detta inverkar på en 

eventuell domstolsprövning på nationell nivå eller unionsnivå. 

2. Europaparlamentet beslutar att undersökningskommittén ska 

– undersöka om kommissionen har underlåtit att uppfylla skyldigheten enligt 

artikel 14.3 i förordning (EG) nr 715/2007 att se över de testcykler som används 

för att mäta utsläpp, och att anpassa dessa om man finner att de inte längre är 

adekvata eller inte längre avspeglar de verkliga utsläppen, så att de korrekt 

avspeglar utsläppen vid verklig körning på väg, trots uppgifter om att gränsvärden 

för utsläpp från fordon vid normal användning har överskridits på ett allvarligt 

och konsekvent sätt, i strid med de skyldigheter som fastställs i artikel 5.1 i 

förordning (EG) nr 715/2007, inbegripet kommissionens gemensamma 

forskningscentrums rapporter från 2011 och 2013 samt de undersökningar som 

International Council on Clean Transportation utfört och som offentliggjordes i 

maj 2014, 

– undersöka om kommissionen och medlemsstaternas myndigheter har underlåtit att 

vidta verkliga och effektiva åtgärder för att övervaka upprätthållandet och 

upprätthålla det uttryckliga förbudet mot manipulationsanordningar, vilket 

föreskrivs i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2007,  

– undersöka om kommissionen har underlåtit att snabbt införa tester som speglar 

verkliga körförhållanden och att vidta åtgärder för att ta itu med användningen av 

manipulationsanordningar, vilket föreskrivs i artikel 5.3 i förordning (EG) 

nr 715/2007, 

– undersöka om medlemsstaterna har underlåtit att fastställa bestämmelser om 

effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner för tillverkare som 

överträder bestämmelserna i förordning (EG) nr 715/2007, inbegripet 

användningen av manipulationsanordningar, vägran att bereda tillgång till 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2015)0375. 
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information, förfalskning av testresultat, antingen för typgodkännande eller om 

överensstämmelse för fordon i drift, vilket föreskrivs i artikel 13.1 och 13.2 i 

förordningen, 

– undersöka om medlemsstaterna har underlåtit att vidta alla nödvändiga åtgärder 

för att se till att bestämmelserna om sanktioner för överträdelser mot förordning 

(EG) nr 715/2007 genomförs, vilket föreskrivs i artikel 13.1 i den förordningen, 

– samla in och analysera information för att bedöma om kommissionen och 

medlemsstaterna hade belägg för användningen av manipulationsanordningar 

innan Förenta staternas miljövårdsmyndighet utfärdade sitt meddelande om 

överträdelse den 18 september 2015, 

– samla in och analysera information om medlemsstaternas genomförande av 

bestämmelserna i direktiv 2007/46/EG, framför allt vad gäller artiklarna 12.1 och 

30.1, 30.3 och 30.4, 

– samla in och analysera information för att bedöma om kommissionen och 

medlemsstaterna hade belägg för att manipulationsanordningar användes för test 

av koldioxidutsläpp, 

– lägga fram alla rekommendationer som undersökningskommittén anser 

nödvändiga på detta område. 

3. Europaparlamentet beslutar att undersökningskommittén ska lägga fram en 

interimsrapport inom sex månader från det att kommittén har inlett sitt arbete och sin 

slutrapport senast tolv månader efter det att kommittén inlett sitt arbete. 

4. Europaparlamentet beslutar att undersökningskommittén ska bestå av 45 ledamöter. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att se till att detta beslut offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning.
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BILAGA B: UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉN  

Ordförande:  

 

Kathleen VAN BREMPT (S&D, BE) 

 

Presidiet:  

 

Ivo BELET, förste vice ordförande (EPP, BE) 

Mark DEMESMAEKER, andre vice ordförande (ECR, BE) 

Kateřina KONEČNÁ, tredje vice ordförande (GUE/NGL, CZ) 

Karima DELLI, fjärde vice ordförande (Verts/ALE, FR) 

 

Samordnare: 

 

Krišjānis KARIŅŠ (EPP, LV) 

Jens GIESEKE (EPP, DE) – vice samordnare 

Seb DANCE (S&D, UK) 

Hans-Olaf HENKEL (ECR, DE) 

Fredrick FEDERLEY (ALDE, SE) 

Merja KYLLÖNEN (GUE/NGL, FI) 

Bas EICKHOUT (Verts/ALE, NL) 

Eleonora EVI (EFDD, IT) 

Marcus PRETZELL (ENF, DE) – från och med den 17 maj 2016 

Georg MAYER (ENF, AT) – fram till den 17 maj 2016 

 

Föredragande: 

 

Jens GIESEKE (EPP, DE) – från och med den 24 november2016  

Pablo ZALBA BIDEGAIN (EPP, ES) – fram till den 24 november 2016 

Gerben-Jan GERBRANDY (ALDE, NL) 

 

Skuggföredragande: 

 

Christine REVAULT D’ALLONNES BONNEFOY (S&D, FR) 

Hans-Olaf HENKEL (ECR, DE) 

Neoklis SYLIKIOTIS (GUE/NGL, CY) 

Bas EICKHOUT (Verts/ALE, NL) – för den slutliga rapporten 

Claude TURMES (Verts/ALE, LU) – för interimsrapporten 

Eleonora EVI (EFDD, IT) 

Marcus PRETZELL (ENF, DE) 
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Övriga ledamöter: 

 

Nikos ANDROULAKIS (S&D, EL) 

Pilar AYUSO (EPP, ES) – från och med den 19 januari 2017José BLANCO LÓPEZ (S&D, 

ES) 

Wim van de CAMP (EPP, NL) 

Dita CHARANZOVÁ (ALDE, CZ) 

Miriam DALLI (S&D, MT) 

Daniel DALTON (ECR, UK) 

Mireille D'ORNANO (ENF, FR) – från och med den 25 januari 2017 

Ismail ERTUG (S&D, DE) 

Ildikó GÁLL-PELCZ (EPP, HU) 

Julie GIRLING (ECR, UK) 

Françoise GROSSETÊTE (EPP, FR) 

Rebecca HARMS (Verts/ALE, DE) 

Roger HELMER (EFDD, UK) 

Jean-François JALKH (ENF, FR) – fram till den 25 januari 2017 

Karin KADENBACH (S&D, AT) 

Marian-Jean MARINESCU (EPP, RO) 

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR (EPP, PT) 

Massimo PAOLUCCI (S&D, IT) 

Franck PROUST (EPP, FR) 

Dominique RIQUET (ALDE, FR) 

Massimiliano SALINI (EPP, IT) 

Christel SCHALDEMOSE (S&D, DK) 

Sven SCHULZE (EPP, DE) 

Olga SEHNALOVÁ (S&D, CZ) 

Ivan ŠTEFANEC (EPP, SK) 

Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN (EPP, PL) 

Kosma ZŁOTOWSKI (ECR, PL) 

Carlos ZORRINHO (S&D, PT) 

 

Övriga suppleanter: 

 

Lucy ANDERSON (S&D, UK) 

Marie-Christine ARNAUTU (ENF, FR) 

Inés AYALA SENDER (S&D, ES) – från och med den 25 maj 2016 

Pilar AYUSO (EPP, ES) – fram till den 19 januari 2017 

Mario BORGHEZIO (ENF, IT) 

Deirdre CLUNE (EPP, IE) 

Lara COMI (EPP, IT) 

Nicola DANTI (S&D, IT)  

Michel DANTIN (EPP, FR) 

Philippe DE BACKER (ALDE, BE) – fram till den 2 maj 2016 

Ian DUNCAN (ECR, UK) 

Cornelia ERNST (GUE/NGL, DE) 

Francesc GAMBÚS (EPP, ES) 

Evelyne GEBHARDT (S&D, DE) 

Theresa GRIFFIN (S&D, UK) 
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Sergio GUTIÉRREZ PRIETO (S&D, ES) – fram till den 25 maj 2016 

Dennis de JONG (GUE/NGL, NL) 

Elisabeth KÖSTINGER (EPP, AT) 

Giovanni LA VIA (EPP, IT) 

Paloma LÓPEZ BERMEJO (GUE/NGL, ES) 

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE (EPP, ES) 

Gesine MEISSNER (ALDE, DE) 

Siegfried MUREȘAN (EPP, RO) 

Dan NICA (S&D, RO) 

Angelika NIEBLER (EPP, DE) 

Luděk NIEDERMAYER (EPP, CZ) 

Gilles PARGNEAUX (S&D, FR) 

Pavel POC (S&D, CZ) 

Julia REDA (Verts/ALE, DE) 

Julia REID (EFDD, UK) 

Robert ROCHEFORT (ALDE, FR) 

Bronis ROPĖ (Verts/ALE, LT) 

Dariusz ROSATI (EPP, PL) 

Andreas SCHWAB (EPP, DE) 

Remo SERNAGIOTTO (ECR, IT) 

Tibor SZANYI (S&D, HU) 

Paul TANG (S&D, NL) 

Nils TORVALDS (ALDE, FI) 

Evžen TOŠENOVSKÝ (ECR, CZ) 

Henna VIRKKUNEN (EPP, FI) 

Anders Primdahl VISTISEN (ECR, DK) 

Martina WERNER (S&D, DE) 

Lieve WIERINCK (ALDE, BE) – från och med den 4 maj 2016 

Flavio ZANONATO (S&D, IT) 

Marco ZULLO (EFDD, IT) 

 

Personal från de politiska grupperna 

 

Camilla BURSI (Verts/ALE) 

Fabrizio FABBRI (EFDD) 

Gareth GOLDSMITH (ECR) 

Agnieszka GREGORCZYK (S&D) 

Tomas HANUS (ECR) 

Tiina HARTMAN (GUE/NGL) 

Maximillian KEMP (Verts/ALE) 

Terhi LEHTONEN (Verts/ALE) 

Lars Ole LOCKE (EPP) 

Thierry MASSON (ALDE) 

Barbara MAZZOTTI (ENF) 

Aleš PECKA (ALDE) 

Maxim RAYM (ECR) 

Fernando SANCHEZ AMILLATEGUI (EFDD) 

Viktor SATA (EPP) 

Cameron SMITH (ECR) 
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Sven Werner TRITSCHLER (ENF) 

Jan WISSWAESSER (EPP) 

 

Sekretariat 

 

Sekretariatschef:  

Elisa DAFFARRA 

 

Handläggare: 

Anno AEDMAA 

Emiliano IMERONI 

Maria JUUL 

Nora KOVACHEVA 

 

Assistenter: 

Diane BELIN 

Eivyda BUDVYTYTE 

Marcia MAGUIRE 

Christine VANDENEYCKEN – utskottsassistent
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BILAGA C: VERKSAMHET  

C.1. Översikt 

 

I den här bilagan beskrivs all verksamhet som kommittén har bedrivit inom ramen för 

arbetsplanen i syfte att samla in den bevisning som krävs för att den ska uppfylla sitt 

undersökningsmandat.  

 

Bilagan utgör också bibliografin: den innehåller förklaringar till de referenser som används 

i de tematiska kapitlen och länkar till tillhörande dokument som har arkiverats på 

kommitténs webbplats: http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/EMIS/home.html.  

 

Beteckningarna inom hakparenteser (t.ex. [COM]) i denna bilaga anger de källor som det 

refereras till i faktadelen. I enlighet med vad som anges i kapitel 1 kan kommitténs slutsatser 

inte betraktas som en exakt motsvarighet till det som någon specifik källa inkommit med, och 

kommittén ansvarar för dem till fullo. 

 

Sedan det konstituerande sammanträdet den 2 mars 2016 har undersökningskommittén hållit 

27 sammanträden och 47 offentliga utfrågningar där muntlig bevisning har insamlats från 

64 vittnen. Den har också begärt in och analyserat skriftlig bevisning, både offentlig och 

konfidentiell, organiserat två informationsuppdrag samt beställt flera studier och 

genomgångar. 

 

Kommittén antog sin interimsrapport den 13 juli 2016 och sin slutrapport den 

28 februari 2017. 

 

Kommitténs samordnare har sammanträtt 13 gånger, och deras beslut finns tillgängliga på 

följande webbplats: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/emis/publications.html?tab=Coordinators.  

 

C.2. Verksamhet 

 

Offentliga utfrågningar av experter och vittnen 

 

Förteckningen över kommitténs utfrågningar följer nedan i kronologisk ordning. 

Som förberedelse inför varje utfrågning bad kommittén alla inbjudna experter och vittnen att 

besvara ett antal skriftliga frågor i förväg, och vid behov ställdes följdfrågor efter 

utfrågningen. De skriftliga svaren samt ordagranna redogörelser för alla utfrågningar finns 

tillgängliga på följande webbplats: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/emis/publications.html?tab=Evidence.  

 

Bibliografisk anmärkning: Om en hänvisning används i huvudtexten är den avsedd att hänvisa 

till både den skriftliga och den muntliga bevisning som har samlats in inom ramen för en 

utfrågning. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/EMIS/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/emis/publications.html?tab=Coordinators
http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/emis/publications.html?tab=Evidence
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19 april 2016 

 

[JRC] Delilah al-Khudhairy, direktör, och  

Alois Krasenbrink, chef för enheten hållbara transporter, 

gemensamma forskningscentrumet (JRC), Europeiska kommissionen. 

 

[ICCT] Vicente Franco, forskningschef, 

International Council on Clean Transportation (ICCT). 

 

28 april 2016 

 

[AECC] Dirk Bosteels, verkställande direktör,  

Association for Emissions Control by Catalyst (AECC). 

 

[Lambrecht] Udo Lambrecht, chef för avdelningen för transport och miljö, 

Institute for Energy and Environmental Research. 

 

24 maj 2016 

 

[TNO] Richard Smokers, chefsrådgivare, och 

Rob Cuelenaere, chefskonsult, hållbar transport och logistik, 

Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO). 

 

[EEA] Paul McAleavey, programansvarig för luft och klimatförändring, och 

Martin Adams, chef för gruppen ”Luftförorening, transport och buller”, 

Europeiska miljöbyrån (EEA). 

 

16 juni 2016 

 

[DUH] Dorothee Saar, chef för avdelningen transport och luftkvalitet, 

Deutsche Umwelthilfe (DUH). 

 

[CEO] Pascoe Sabido och  

Olivier Hoedeman, 

Corporate Europe Observatory (CEO). 

 

[Borgeest] Kai Borgeest, 

professor, Aschaffenburg University of Applied Sciences. 

 

[Lange] Daniel Lange, verkställande direktör, 

Faster IT, IKT-ingenjör inom bilindustrin. 

 

20 juni 2016 

 

[EA] Nick Molden, verkställande direktör,  

Emissions Analytics. 

 

[ADAC] Christoph Gauss, chef för laboratoriet för fordonsprovning och utsläpp,  

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC). 
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21 juni 2016 

 

[COM] Företrädare för Europeiska kommissionens expertgrupp för 

typgodkännandemyndigheter och tekniska kommittén för motorfordon: 

 

 Reinhard Schulte-Braucks,  

före detta chef för enheten fordonsindustrin och transportbranschen, 

GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora 

företag, fram till december 2007, 

Europeiska kommissionen, 

 

 Philippe Jean, 

före detta chef för enheten fordonsindustrin och transportbranschen, 

GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora 

företag, från januari 2008 till maj 2015, Europeiska kommissionen, 

 

 Joanna Szychowska, 

chef för enheten fordonsindustrin och transportbranschen, GD Inre 

marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, 

sedan juni 2015,  

Europeiska kommissionen, 

 

 Gwenole Cozigou, 

direktör för industripolitik och ekonomisk analys,  

GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora 

företag, sedan juni 2015, Europeiska kommissionen. 

 

4 juli 2016 

 

[T&E] Jos Dings, verkställande direktör,  

European Federation of Transport and Environment (T&E). 

 

13 juli 2016 

 

[Renault] Gaspar Gascon Abellan, vice verkställande direktör för teknik,  

Renault Group. 

 

[VW] Ulrich Eichhorn, teknisk direktör,  

Volkswagen Group. 

 

[ACEA] Paul Greening, chef för utsläpp och bränslen,  

den europeiska bilindustriföreningen (ACEA). 

 

[Mitsubishi] Mitsuhiko Yamashita, vice verkställande direktör,  

Toru Hashimoto, förste direktör, och  

Motoyuki Kamiya, administrativ chef för regleringsfrågor, 

Mitsubishi Motors Corporation. 
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14 juli 2016 

 

[Dimas] Stavros Dimas, kommissionsledamot med ansvar för miljö under 

perioden 2004–2010. 

 

30 augusti 2016 

 

[Verheugen] Günter Verheugen, kommissionsledamot med ansvar för näringsliv och 

industri under perioden 2004–2010. 

 

[Faurecia] Peter Lakin, direktör för försäljning, program och marknadsföring,  

Faurecia Emissions Control Technologies. 

 

5 september 2016 

 

[Potočnik] Janez Potočnik, kommissionsledamot med ansvar för miljö under 

perioden 2010–2014. 

 

[Tajani] Antonio Tajani, kommissionsledamot med ansvar för näringsliv och 

företagande under perioden 2010–2014. 

 

12 september 2016: 

 

[Bieńkowska] Elżbieta Bieńkowska, kommissionsledamot med ansvar för inre 

marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag. 

 

[Vella] Karmenu Vella, kommissionsledamot med ansvar för miljö-, havs- och 

fiskerifrågor. 

 

15 september 2016: 

 

[Bosch] Peter Biesenbach, chef för avdelningen för yttre förbindelser samt 

statliga och politiska förbindelser, och  

Michael Krüger, direktör för dieselsystemteknik, 

Robert Bosch GmbH. 

 

26 september 2016: 

 

[EPA] Christopher Grundler, direktör för byrån för transport och luftkvalitet,  

Förenta staternas miljövårdsmyndighet (US Environmental Protection 

Agency, EPA). 

 

10 oktober 2016: 

 

[MIT] Antonio Erario, avdelningschef, internationella regleringsfrågor, 

transportavdelningen,  

ministeriet för infrastruktur och transport, Italien. 
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[Millbrook] Alex Burns, verkställande direktör,  

Millbrook Group, Förenade kungariket. 

 

11 oktober 2016 

 

[KBA] Ekhard Zinke, generaldirektör,  

Kraftfahrt Bundesamt (KBA), Tyskland. 

 

[TÜV] Leif-Erik Schulte, chef för teknisk service,  

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG, Tyskland. 

 

[SNCH] Claude Liesch, direktör,  

Société nationale de certification et d’homologation (SNCH), 

Luxemburg. 

 

[UTAC] Laurent Benoit, verkställande direktör, och  

Béatrice Lopez de Rodas, direktör, 

UTAC CERAM, Frankrike. 

 

[RDW] André Rijnders, överingenjör utsläpp och bränsle,  

Emissions and Fuels Vehicle Technology and Information Centre 

(RDW), Nederländerna. 

 

17 oktober 2016 

 

[FCA] Harald Wester, teknisk direktör,  

Fiat Chrysler Automobiles. 

 

20 oktober 2016 

 

[Dobrindt] Alexander Dobrindt,  

förbundsminister för transport och digital infrastruktur, Tyskland. 

 

[Lies] Olaf Lies,  

Niedersachsens minister för ekonomi, arbete och transport, Tyskland. 

 

8 november 2016 

 

[Zourek] Heinz Zourek,  

före detta generaldirektör för GD Näringsliv, från november 2005 till 

januari 2012, Europeiska kommissionen. 

 

 Carlo Pettinelli, 

direktör, GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och 

medelstora företag, Europeiska kommissionen. 

 

[Delbeke] Jos Delbeke,  

generaldirektör för GD Klimatpolitik, Europeiska kommissionen. 
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14 november 2016 

 

[Calleja] Daniel Calleja Crespo,  

före detta generaldirektör för GD Inre marknaden, industri, 

entreprenörskap samt små och medelstora företag, från september 2012 

till augusti 2015, Europeiska kommissionen. 

 

[Falkenberg] Karl Falkenberg, 

före detta generaldirektör för GD Miljö, från 2009 till 2015, Europeiska 

kommissionen. 

 

24 november 2016 

 

[Royal] Ségolène Royal,  

minister för miljö, energi och marina frågor, Frankrike. 

 

28 november 2016 

 

[Auken] Ida Auken,  

före detta miljöminister, Danmark. 

 

1 december 2016 

 

[JRC] Vladimir Šucha, generaldirektör,  

gemensamma forskningscentrumet (JRC), Europeiska kommissionen. 

 

 Giovanni De Santi, direktör, 

gemensamma forskningscentrumet (JRC), Europeiska kommissionen. 

 

12 januari 2017 

[Nencini] Riccardo Nencini,  

vice infrastruktur- och transportminister, Italien. 

 

[Stromček] Viktor Stromček, 

statssekreterare vid Slovakiens ministerium för transport, byggnation 

och regional utveckling. 

 

24 januari 2017 

 

  

[Audi] Florian Heuberger, chef för teknisk service, och 

Oliver Hoffmann, chef för Development Powertrain,  

Audi AG 

 

 

Diskussioner 
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7 april 2016 

 

[COM EoV] Diskussioner med Europeiska kommissionens företrädare: 

 

 Antti Peltomäki, vice generaldirektör för GD Inre marknaden, industri, 

entreprenörskap samt små och medelstora företag, 

Europeiska kommissionen, 

 

 Daniel Calleja Crespo, generaldirektör för GD Miljö,  

Europeiska kommissionen, 

 

 Artur Runge-Metzger, direktör för Direktorat C – klimatstrategi, 

förvaltning och utsläpp från icke-handlande sektorer, GD Klimatpolitik, 

Europeiska kommissionen. 

 

7 november 2016 

 

[ENVI/EMIS] Diskussioner med kommissionen avseende de tredje och fjärde RDE-

paketen samt riktlinjerna om manipulationsanordningar som organiserats 

av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. 

 

5 december 2016 

 

[NatParl] Diskussioner med företrädare för de nationella parlamenten i Tyskland, 

Frankrike, Belgien och Förenade kungariket om de parlamentariska 

undersökningarna av utsläppsmätning i bilindustrin:  

 

 Herbert Behrens, ordförande i den femte undersökningskommittén,  

Deutscher Bundestag, Tyskland, 

 

 Delphine Batho, föredragande för det parlamentariska uppdraget avseende 

leverans av franska fordon med hänseende till skatter, industri och hållbar 

energi, ledamot i franska nationalförsamlingen, 

 

 Kattrin Jadin, ordförande i den särskilda kommittén för ”dieselgate”, 

ledamot i det belgiska representanthuset, 

 

 Iain Stewart, ledamot i underhusets särskilda transportkommitté, 

Förenade kungariket. 

 

9 februari 2017: 

 

[Bień EoV] Diskussion med Elżbieta Bieńkowska, kommissionsledamot med ansvar 

för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora 

företag. 
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Skriftliga frågeformulär 

 

Frågeformulärens skriftliga svar finns samlade på webbplatsen: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/emis/publications.html?tab=Evidence.  

 

[Q:MS] Frågeformulär avsett för typgodkännandemyndigheterna, 

marknadskontrollorgan och ansvariga ministerier i medlemsstaterna 

 

[Q:OEM] Frågeformulär avsett för biltillverkare 

 

[Q:Suppliers] Frågeformulär avsett för underleverantörer till bilindustrin 

 

[Q:EIB] Frågeformulär avsett för Europeiska investeringsbanken 

 

[Opel] Frågeformulär avsett för Adam Opel AG 

[Domke] Frågeformulär avsett för Felix Domke 

Begäran om handlingar 
 

 Handlingar begärda från kommissionen (ledamotslistor, fullständiga 

protokoll, icke-officiella dokument, rapporter, inspelningar, juridisk eller 

teknisk rådgivning) från 2005 och framåt avseende arbetet hos:  

 

[TCMV] Tekniska kommittén för motorfordon (TCMV).  

[RDE-LDV] Arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid verklig körning (RDE-LDV). 

 

[TAAEG] Expertgruppen för typgodkännandemyndigheter (TAAEG).  

 

[CARS21] CARS 21 högnivågrupp om konkurrenskraft och hållbar tillväxt för 

bilindustrin i Europeiska unionen. 

[CIRCA] Handlingar begärda från kommissionen om eventuell formell och informell 

korrespondens sedan januari 2005 avseende utveckling av lagstiftning om 

utsläpp och typgodkännande, RDE-provningsförfarandet, överskridna 

värden vad gäller kväveoxidutsläpp och luftkvalitet mellan: 

 

kommissionen och biltillverkare, inklusive dessas sammanslutning 

(ACEA), 

 

kommissionen och medlemsstaterna (inklusive information om nationella 

utredningar), 

 

kommissionens relevanta generaldirektorat, inklusive utbyten mellan 

http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/emis/publications.html?tab=Evidence
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respektive kommissionsledamöter och deras kabinett. 

 

 Relevanta organisationsscheman för JRC, GD Näringsliv/Inre marknaden, 

industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, GD Miljö och 

GD Klimatpolitik sedan 2005. 

 

[MS docs] Handlingar begärda från medlemsstaterna med detaljerad beskrivning av 

provningsmetod och fullständiga provningsresultat för enskilda fordon som 

har använts i nationella utredningar av utsläppsmätningar utförda i 

Tyskland, Frankrike, Italien och Förenade kungariket. 

 

[Rapp] Skriftlig inlaga från Bernd Lange, före detta föredragande för 

Europaparlamentet för lagstiftning om utsläpp från bilar. 

 

 

Informationsuppdrag 

 

Detaljerade rapporter från de två informationsuppdragen och de presentationer som man tog 

del av under uppdragen finns tillgängliga på webbplatsen: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/emis/events-missions.html.  

 

[JRC mission]  Uppdrag vid gemensamma forskningscentrumets institut för energi och 

transport och dess laboratorium för fordonsutsläpp i Ispra, Italien 

(18−19 juli 2016). 

 

Uppdraget fokuserade på att inhämta kunskap om de utsläppsprovningar 

som JRC utför samt dess delaktighet i att utveckla lagstiftning om 

typgodkännande och utsläppsmätningar. Tolv ledamöter deltog. 

 

[LUX mission]  Uppdrag i Luxemburg, Frankrike och Tyskland (21–22 september 2016). 

 

Det huvudsakliga syftet var ett möte med Luxemburgs 

typgodkännandemyndighet. Uppdragets program innefattade också ett 

besök vid en katalysatorfabrik som drivs av Umicore i Florange 

(Frankrike) samt vid en filial tillhörande provningstjänsteleverantören 

TÜV Rheinland i Lambsheim (Tyskland). Fem ledamöter deltog. 

 

 

Bakomliggande forskning och rättsliga utlåtanden 

 

Studier och genomgångar som har beställts av kommittén finns tillgängliga på webbplatsen: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/emis/publications.html?tab=Supporting%20res

earch.  

 

[EU study] Utredningsavdelningens studie om de rättsliga skyldigheterna i fråga om 

utsläppsmätningar i EU:s bilindustri. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/emis/events-missions.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/emis/publications.html?tab=Supporting%20research
http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/emis/publications.html?tab=Supporting%20research
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Studien presenterades för kommittén den 4 juli 2016 av 

Günther Lichtblau, avdelningschef, avdelningen för transport och buller, 

och Gudrun Stranner, Österrikes miljöbyrå. 

 

[US study] Utredningsavdelningens jämförande studie av skillnaderna mellan 

EU:s och Förenta staternas utsläppslagstiftning. 

 

Studien presenterades för kommittén den 5 december 2016 av 

Martin Nesbit, Institutet för europeisk miljöpolitik. 

 

[EPRS] Generaldirektoratet för parlamentarisk utredning och analys genomgång 

av nuvarande kända och pågående rättsprocesser som omfattas av 

ansvarsområdet för undersökningskommittén beträffande 

utsläppsmätningar i bilindustrin. 

 

Generaldirektoratet för parlamentarisk utredning och analys anpassade 

analys av konsumenträttigheter i EU jämfört med Förenta staterna. 

 

[LS] Europaparlamentets rättstjänsts yttrande över att bjuda in gäster som kan 

omfattas av rättsliga förfaranden att vittna. 

 Europaparlamentets rättstjänsts anmärkning om tolkningen av vad som 

utgör överträdelse och administrativt missförhållande. 

 

Uppmaning om att inkomma med bevis 

 

En uppmaning om att inkomma med bevis, med en särskild e-postadress 

(emis-evidence@ep.europa.eu), som skulle kunna användas för att förse kommittén med 

information som ansågs vara relevant, publicerades på webbplatsen för 

undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin.

mailto:emisevidence@ep.europa.eu
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BILAGA D: TIDSLINJE  

 

I denna bilaga presenteras en tidslinje för ett antal händelser med anknytning till 

undersökningskommitténs uppdrag vilka inträffade innan den inrättades. 

 

1970 

 

Provning med stadskörcykler i laboratorier införs för typgodkännande (ECE R15), avsedd att 

vara representativ för körning i stadskärnan med en maxhastighet på 50 km/h. 

 

1990 

 

EEG-direktiv 90/C81/01: Provning för körcykler för landsvägstrafik införs. 

 

1995 

 

General Motors går med på att betala ungefär 45 miljoner US-dollar i böter och för 

återkallelser, eftermonteringar och kompensationsprojekt för att inte bli åtalade av Förenta 

staternas regering för att sedan 1991 ha installerat manipulationsanordningar i 470 000 bilar 

av märket Cadillac, vilket resulterade i CO-utsläpp som uppgick till så mycket som tre gånger 

den lagstadgade gränsen. 

 

1996 

 

Ett avtal sluts mellan Europeiska kommissionen och biltillverkarna: Kommissionen och 

biltillverkarna enas om en strategi för att minska koldioxidutsläpp från nya personbilar: 

Industrin åtar sig att under nästa decennium se till att koldioxidutsläppen från personbilar 

minskar med 25 %. 

 

1997 

 

Den senaste uppdateringen av NEDC görs: Provningen inleds samtidigt som motorn startas. 

Fyra ECE-delar (stadskörcykler) åtföljs av en del som avser en körcykel för landsvägstrafik. 

 

1998 

 

22 oktober Förenta staternas justitiedepartement och miljövårdsmyndighet 

tillkännager att sju av de största tillverkarna har ålagts att betala 

83,4 miljoner US-dollar i böter eftersom 1,3 miljoner tunga 

dieselmotorer försetts med olagliga manipulationsanordningar. Dessa 

motorers kväveoxidutsläpp uppgick till tre gånger så mycket som den 

lagstadgade gränsen. 
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1999 

 

Förenta staterna inrättar nya grundläggande regelverk 2, som ska ersätta grundläggande 

regelverk 1. Gränsen för kväveoxidutsläpp sänks från 1,0 g/mi till 0,07 g/mi. 

 

2000–2005  

 

JRC tar fram en partikelantalgräns för att tvinga fram användningen av dieselpartikelfilter 

(Euro 5 för lätta motorfordon) i samarbete med Unece – inom ramen för dess program för 

partikelmätning – och medlemsstaterna. Tunga fordon: JRC leder pilotprogrammet för ett 

system för ombordmätning (nedan kallat Pems) med målet att utarbeta provningsförfaranden 

för överensstämmelse hos fordon i drift på grundval av mätningar på väg. 

 

2001 

 

4 maj Kommissionen presenterar sitt meddelande Ren luft i Europa; 

CAFE-programmet: Mot en temainriktad strategi för luftkvalitet. 

 

2004 

 

En undersökning görs om genomförbarheten av Pems för tunga fordon. Provning med Pems 

av tunga fordon på väg påbörjas vid JRC. 

 

2005 

 

Februari Första uppsättningen av högnivågruppen CARS 21. 

 

Augusti  JRC och GD Miljö undertecknar en administrativ överenskommelse för 

att påbörja undersökningar om hur Pems kan användas för att övervaka 

utsläpp från lätta fordon. JRC börjar undersöka hur Pems kan användas 

för att övervaka utsläpp från lätta fordon. 

 

2006 

 

September Transport & Environment publicerar ståndpunktsdokumentet 

Euro 5 and 6 emissions standards for cars and vans. 

 

2007 

 

Mars Provning med Pems av lätta fordon på väg påbörjas vid JRC 

(Euro 3/4). 

 

7 februari Kommissionens ställningstagande till slutrapporten från 

högnivågruppen CARS 21 publiceras (COM(2007)0022). 

 

20 juni Förordning (EU) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med 

avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon 

(Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och 

underhåll av fordon antas. 
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5 september Direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av 

motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, 

komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana 

fordon (ramdirektiv) antas. 

 

24 oktober Europaparlamentets resolution om gemenskapens strategi för minskade 

koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon 

(2007/2119(INI)) antas. 

 

November Världsforumet för harmonisering av fordonsföreskrifter (WP.29) 

beslutar att inrätta en informell grupp inom ramen för sin arbetsgrupp 

om föroreningar och energi, i syfte att under de kommande två åren ta 

fram en färdplan för utarbetandet av det harmoniserade 

världsomfattande provningsförfarandet för lätta nyttofordon (nedan 

kallat WLTP). 

 

December GD Näringsliv och JRC undertecknar en administrativ 

överenskommelse som inbegriper det fortsatta utarbetandet av 

Pems-provningar av utsläpp vid verklig körning för lätta fordon. 

 

2008 

 

15 januari Europaparlamentets resolution om CARS 21 antas. 

 

21 maj Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och 

renare luft i Europa (CAFE), även kallat det nya direktivet om 

luftkvalitet, antas. 

 

4 juni Det första plenarsammanträdet om WLTP hålls. 

 

18 juli Kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 om genomförande och 

ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 715/2007, och i synnerhet artiklarna 4.4, 5.3 och 8, antas. 

 

9 februari En arbetsgrupp för WLTP på EU-nivå inrättas som ska tillhandahålla 

en enda uppsättning kördata för WLTP – EU:s bidrag till databasen för 

en globalt harmoniserad cykel. 

 

22 september GD Miljö skickar ett meddelande till GD Näringsliv om användningen 

av Pems för kontrollen av utsläpp vid verklig körning. 

 

2009 

 

2 januari Tidsfristen löper ut för när medlemsstaterna ska meddela 

kommissionen sina bestämmelser om sanktioner för tillverkarna för 

överträdelser av bestämmelserna i förordning (EU) nr 715/2007 

(artikel 13.1 i samma förordning). 
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3 januari Förordning (EU) nr 715/2007 börjar tillämpas. 

 

29 april Tidsfristen löper ut för när medlemsstaterna ska fastställa sanktioner 

för överträdelse av bestämmelserna i direktiv 2007/46/EG (artikel 46). 

 

18 juni Förordning (EG) nr 595/2009 om typgodkännande av motorfordon och 

motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång 

till information om reparation och underhåll av fordon antas. 

 

December GD Näringsliv och JRC undertecknar en administrativ 

överenskommelse om provningar av Euro 5-fordon. 

 

2010 

 

7 februari  Ett offentligt samråd inleds om utarbetandet av ett nytt 

provningsförfarande för att man bättre ska kunna mäta utsläpp vid 

verklig körning och för att se över direktiv 2007/46/EG. 

 

12 april  Kommissionens expertgrupp för typgodkännandemyndigheter håller 

sitt första möte. 

 

September Kommissionen har sin första interna diskussion (JRC, GD Miljö och 

GD Näringsliv) om JRC:s resultat av provning av lätta fordons utsläpp 

på väg. 

 

September GD Näringsliv presenterar konsekvensbedömningsfärdplanen för 

ramdirektiv 2007/46/EG om typgodkännande, och styrgruppen inrättas. 

 

14 oktober Högnivågruppen CARS 21 tillsätts på nytt. 

 

20 november  GD Miljö skickar ett meddelande till GD Näringsliv om tidsplanen för 

utarbetandet av en ny provcykel samt om marknadskontroll. 

 

23 november JRC presenterar resultaten från provningarna av lätta fordons utsläpp 

på väg vid ett seminarium som anordnas av GD Näringsliv och 

GD Miljö, där berörda parter är välkomna att delta. 

 

7 december GD Näringsliv inleder ett offentligt samråd i syfte att kontrollera 

huruvida de fem områden där regelefterlevnaden i fråga om 

EU:s typgodkännandelagstiftning för motorfordon skulle kunna 

förbättras – enligt vad kommissionens avdelningar har fastställt – utgör 

lämplig omfattning och inriktning för den tänkta översynen av 

ramdirektivet. 

 

2011 

 

Januari JRC:s rapport Analysing on-road emissions of light-duty vehicles with 

Portable Emission Measurement Systems (PEMS) publiceras. 
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Januari till juli En efterhandsutvärdering av ramdirektiv 2007/46/EG utförs under 

GD Näringslivs ansvar. 

 

31 januari Den arbetsgrupp för lätta fordons utsläpp vid verklig körning som 

GD Näringsliv har inrättat har sitt upptaktsmöte. 

 

10 februari Företrädare från Tysklands transportministerium och 

Deutsche Umwelthilfe (DUH) har ett möte om kväveoxidutsläpp. 

 

22 mars  Kommissionsledamot Potočnik med ansvar för miljö håller i 

Europaparlamentet ett anförande vid konferensen om luftkvalitet i 

europeiska städer om läget vad gäller utarbetandet av realistiska 

provningscykler för att förbättra luftkvalitetslagstiftningen. 

 

Mars En diskussion pågår inom arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid 

verklig körning om dess villkor vad gäller mandat, definition och 

granskning av de förfaranden som övervägs (fast cykel, slumpmässig 

cykel, Pems) samt om kriterierna för bedömning av förfarandena. 

 

Maj Arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid verklig körning håller sitt 

tredje möte: JRC presenterar en arbetsplan och en tidsplan och berörda 

parter presenterar de provningsförfaranden som övervägs. 

 

19 juli DUH presenterar provningsresultat från ADAC för en BMW 116i med 

höga värden för kväveoxidutsläpp i en modifierad provningscykel. 

 

20 oktober Arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid verklig körning håller sitt 

sjätte möte: ACEA och Nederländernas Organisatie voor Toegepast-

Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) presenterar preliminära 

provningsresultat för dieselfordons utsläpp.  

 

10 november EEA:s informationsdokument om transport och miljö presenteras i 

Europaparlamentets utskott för transport och turism (TRAN).  

 

2 december Högnivågruppen CARS 21 offentliggör sin interimsrapport. 

 

2012 

 

1 mars Arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid verklig körning håller sitt 

åttonde möte: JRC presenterar preliminära provningar av slumpmässiga 

cykler och en matris för utvärderingen av de provningsförfaranden som 

övervägs. 

 

8 mars Kommissionsledamot Tajani föreslår ett moratorium i syfte att 

begränsa onödig lagstiftning och byråkrati för bilindustrin. 

Kommissionen tar inte fasta på detta uppslag.  

 

13 april Arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid verklig körning håller sitt 

nionde möte: JRC lägger fram ett utkast till randvillkor, en översikt 
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över berörda parters bidrag till utvärderingen av de två förfarandena 

som övervägs samt resultaten av de jämförande provningarna av fordon 

med slumpmässiga cykler och Pems. 

 

24 maj Arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid verklig körning håller sitt 

tionde möte: GD Näringsliv presenterar strategier för genomförandet av 

det kompletterande förfarandet för provning av lätta fordons utsläpp 

vid verklig körning.  

 

25 maj  GD Näringsliv meddelar medlemsstaterna och kommissionens 

avdelningar via e-post om resultaten från det möte om lätta fordons 

utsläpp vid verklig körning som hölls den 24 maj 2012. 

 

6 juni Arbetsgruppen vid högnivågruppen CARS 21 presenterar sin 

slutrapport. 

 

28 juni Arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid verklig körning håller sitt 

elfte möte: JRC rapporterar om slututvärderingen och översynen av 

arbetsplanen och en överenskommelse nås om arbetet fram till slutet av 

2013. 

 

6 juni  Arbetsgruppen CARS 21 håller sitt sista möte. 

 

25 juli Kommissionsledamot Tajani skickar en skrivelse till medlemsstaterna 

om inrättandet av ett effektivt och ändamålsenligt 

marknadskontrollsystem i bilindustrin. 

 

8 november Kommissionen antar meddelandet COM(2012)0636 – Cars 2020: 

Åtgärdsplan för en konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i Europa. 

 

10–11 december  Rådet (konkurrenskraft: inre marknaden, industri, forskning och 

rymdfrågor) ger sitt stöd till rekommendationerna i 

Cars 2020-meddelandet. 

 

12 december  ACEA skickar en skrivelse till GD Näringsliv om att upphöra med all 

verksamhet som rör provning med slumpmässiga cykler. 

 

2013 

 

14 januari Den danska ministern Ida Auken skickar en skrivelse till 

kommissionsledamöterna Potočnik och Tajani om möjligheterna att nå 

de gränsvärden för kvävedioxid (NO2) som anges i direktivet om 

luftkvalitet.  

 

4 februari JRC tillkännager vid mötet för arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp 

vid verklig körning publiceringen av en rapport med titeln 

A complementary emissions test for light-duty vehicles: Assessing the 

technical feasibility of candidate procedures, i vilken resultaten 
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sammanfattas från den jämförande bedömningen av slumpmässiga 

cykler och provning med Pems av utsläpp på väg. 

 

12 februari Kommissionsledamot Potočnik skickar en skrivelse till 

kommissionsledamot Tajani som rör oron för otillräckligheten hos de 

provningar som tillämpas för mätningar av fordons kväveoxidutsläpp. 

 

Mars GD Näringsliv publicerar resultaten av utvärderingen av regelverket för 

typgodkännande av motorfordon. 

 

12 mars Kommissionsledamot Potočnik och kommissionsledamot Tajani 

skickar en svarsskrivelse till den danska ministern Ida Auken om 

minskningarna av kväveoxidutsläpp vid verklig körning och om 

utarbetandet av ett nytt provningsförfarande för utsläpp vid verklig 

körning.  

 

26 mars Kommissionsledamot Tajani skickar en svarsskrivelse till 

kommissionsledamot Potočnik om inledandet och utarbetandet av 

förfarandet för utsläpp vid verklig körning. 

 

April Arbetsgruppen för mobila mätningar av partikelantal håller sitt första 

möte. 

 

Maj Europeiska ekonomiska och sociala kommittén avger ett positivt 

yttrande över Cars 2020-meddelandet. 

 

1 oktober  En särskild expertgrupp för utarbetandet av en datautvärderingsmetod 

för utsläpp vid verklig körning håller sitt första möte. 

 

7 oktober Regionkommittén avger ett positivt yttrande över 

Cars 2020-meddelandet. 

 

Okt–dec I JRC:s första utvärdering av mätprestandan hos mobila mätningar av 

partikelantal fastslås det att det är tekniskt genomförbart att mäta 

utsläpp av partikelantal på väg. 

 

5 december TNO:s rapport Investigations and real world emission performance of 

Euro 6 light-duty vehicles publiceras. 

 

10 december Europaparlamentets resolution om Cars 2020: för en konkurrenskraftig 

och hållbar bilindustri i Europa (2013/2062(INI)) antas. 

 

2014 

 

14 januari Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 

(EU) nr 510/2011 för att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 

uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från nya lätta nyttofordon 

(COM(2012)0394 – C7-0185/2012 – 2012/0191(COD)) antas. 
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12 mars Fas 1a för WLTP antas. 

 

28 mars Kommissionens konsekvensbedömningsnämnd avger ett yttrande över 

översynen av direktiv 2007/46/EG. 

 

31 mars De preliminära resultaten från undersökningen från Internationella 

rådet för rena transporter (ICCT) presenteras i Bryssel för 

arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid verklig körning. 

 

1 april Kommissionen presenterar sin vision för strukturen för paketet för 

utsläpp vid verklig körning för medlemsstaterna och den tekniska 

kommittén för motorfordon (TCMV). 

 

15 maj I en studie som Center for Alternative Fuels, Engines and Emissions 

genomfört vid West Virginia University till förmån för Internationella 

rådet för rena transporter (ICCT) konstateras det att utsläppen i drift av 

kväveoxider (NOx)från två provade lätta dieselfordon från Volkswagen 

överstiger Förenta staternas miljövårdsmyndighets normer med en 

faktor som uppgick till så mycket som 35. 

 

Maj Förenta staternas miljövårdsmyndighet och California Air Resources 

Board inleder en utredning om huruvida Volkswagen möjligen brutit 

mot lagen om ren luft genom att använda manipulationsanordningar. 

 

12–13 juni  Redaktionskommittén, en undergrupp till arbetsgruppen för lätta 

fordons utsläpp vid verklig körning, håller sitt första möte om 

utarbetandet av tekniska krav för Pems-utrustning. 

 

September Införandet av tekniker för frånskiljande av kväveoxid (deNOx-tekniker) 

i lätta fordon påbörjas. 

 

Nov–dec Kommissionen slutför den första av fyra regleringsakter om utsläpp vid 

verklig körning som tillsammans utgör det kompletta förfarandet för 

provning av utsläpp vid verklig körning. I den första regleringsakten 

om utsläpp vid verklig körning fastställs förfarandet för provning av 

kväveoxidutsläpp vid verklig körning. I den andra akten anges 

randvillkoren för förfarandet för provning av utsläpp vid verklig 

körning. I den tredje akten utvidgas provningsförfarandet för utsläpp 

vid verklig körning till att även gälla partikelantal och kallstarter. Den 

fjärde akten omfattar överensstämmelse hos fordon i drift. 

 

 I den andra experimentomgången vid JRC avseende mobila mätningar 

av partikelantal fastslås det att både kondensationspartikelmätare och 

diffusionsladdningsinstrument är tekniskt genomförbara. 

 

11 oktober ICCT:s studie om avgasutsläpp vid verklig körning från moderna 

dieselbilar publiceras. 

 

http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/WVU_LDDV_in-use_ICCT_Report_Final_may2014.pdf.
https://cafee.wvu.edu/
http://www.theicct.org/
http://www.theicct.org/
http://www3.epa.gov/
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15 oktober TCMV håller sitt 42:a möte: Kommissionens avdelningar lägger fram 

en lägesrapport om utarbetandet av ett förslag om utsläpp vid verklig 

körning och TCMV:s medlemsstater kommer överens om att 

provningen bör införas i två steg. 

 

4 november ICCT presenterar sin rapport om utsläpp i drift av kväveoxider från 

Euro 6-dieselbilar. 

 

19 november Karl Falkenberg, generaldirektör för GD Miljö, skickar en skrivelse till 

Daniel Calleja Crespo, generaldirektör för GD Näringsliv, om 

införandet av tekniker för utsläppsminskning. En bilaga till denna 

skrivelse översändes till GD Näringsliv först i september 2015. 

 

December Volkswagen hävdar att de har upptäckt den bakomliggande orsaken till 

de högre utsläppen och påbörjar ett frivilligt återkallande i Förenta 

staterna av vissa fordon från 2014 och 2015 som är utrustade med 

fyrcylindriga motorer av typen 1,8T eller 2,0T (nästan 500 000 fordon). 

 

19 december Daniel Calleja Crespo, generaldirektör för GD Näringsliv, skickar en 

svarsskrivelse till Karl Falkenberg, generaldirektör för GD Miljö. 

 

2015 

 

24 mars TCMV skjuter upp omröstningen om den första regleringsakten om 

utsläpp vid verklig körning eftersom antalet medlemsstater som skulle 

rösta för inte utgör en kvalificerad majoritet. 

 

Maj Efter återkallandet genomför California Air Resources Board ett antal 

nya provningar med otillfredsställande resultat och meddelar 

Volkswagen och Förenta staternas miljövårdsmyndighet om detta. 

Flera tekniska möten följer därav mellan biltillverkaren och 

myndigheterna. 

 

18 maj TNO:s rapport Detailed investigations and real-world emission 

performance of Euro 6 diesel passenger cars publiceras. 

 

19 maj TCMV godkänner den första regleringsakten om utsläpp vid verklig 

körning. 

 

10 juni Fas 1b för WLTP antas. 

 

Juli  T&E:s informationsdokument Realistic real-world driving emissions 

tests: the last chance for diesel cars? publiceras. 

 

Sept 2015–jan 2016 En jämförelse mellan flera olika laboratorier av mobila mätningar av 

partikelantal samordnas av JRC. 

 

3 september Höga chefer vid Volkswagen erkänner i ett privat samtal med 

Förenta staternas miljövårdsmyndighet att det finns en programvara för 
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manipulationsanordningar som gjorde så att kväveoxidutsläppen vid 

officiella provningar underskattades och att myndighetens 

utsläppsnormer kringgicks. 

 

10 september TCMV håller sitt 49:e möte: Kommissionen lägger fram ett dokument 

om vidareutveckling av lagstiftningen och fastställande av 

utsläppsgränser som inte får överskridas (not-to-exceed-

utsläppsgränser, NTE-utsläppsgränser). 

 

18 september Förenta staternas miljövårdsmyndighet utfärdar ett meddelande om 

överträdelse av lagen om ren luft till Volkswagen AG, Audi AG och 

Volkswagen Group of America, Inc., i vilket de gör gällande att det 

fanns olaglig programvara för manipulationsanordningar i 

Volkswagens och Audis dieselbilar från fordonsåren 2009–2015 

(ungefär 482 000 Golf-, Jetta-, Passat-, Beetle- och Audi A3-bilar) som 

är utrustade med 2-liters dieselmotorer. 

 

18 september Volkswagen åtar sig att åtgärda problemen så snart som möjligt och att 

samarbeta med utredningen. 

 

24 september Tyskland bekräftar att Volkswagenfordon med programvara som 

installerats för att lura utsläppsprovningar har sålts runtom i Europa. 

Storbritanniens transportministerium säger sig ämna inleda en egen 

undersökning av utsläpp från bilar, eftersom Volkswagen står inför en 

störtflod av rättsliga anspråk från brittiska bilägare. 

 

24 september  Den saknade bilagan till skrivelsen av den 19 november 2014 från 

generaldirektör Falkenberg till generaldirektör Calleja Crespo 

översänds till GD Näringsliv. 

 

25 september Förenta staternas miljövårdsmyndighet tillkännager att den kommer att 

börja genomföra vägprovningar av alla nya fordonsmodeller såväl som 

fordon som redan är i drift för att granska utsläppsinformation, som en 

följd av avslöjandet av Volkswagenskandalen. 

 

25 september Volkswagen utser Matthias Müller, tidigare ordförande för 

Porsche AG, till ny verkställande direktör. 

 

1 oktober En ingående bedömning av osäkerheten vid Pems-mätningar 

presenteras av JRC vid mötet om utsläpp vid verklig körning.  

 

2 oktober Myndigheter i Frankrike och Italien påbörjar utredningar av skandalen. 

 

6 oktober Volkswagens verkställande direktör, Müller, säger att återkallandet av 

de berörda dieselfordonen kommer att påbörjas i januari och att bilarna 

kommer att vara reparerade i slutet av 2016. 

 

6 oktober  TCMV håller sitt 50:e möte: En diskussion förs om kommissionens 

förslag om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp 
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från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6), med fokus på 

NTE-utsläppsgränserna och tillämpningsdatumen avseende utsläpp vid 

verklig körning. 

 

8 oktober Kongressutfrågning inför underutskottet för tillsyn och utredningar, vid 

utskottet för energi och handel, med titeln Volkswagen Emissions 

Cheating Allegations: Initial Questions. 

  

9 oktober Volkswagen Australia återkallar 90 000 bilar. Tysklands 

transportministerium säger att det kommer att krävas stora ändringar i 

maskinvaran, såsom nya bränsletankar, i 3,6 miljoner bilar i Europa. 

 

15 oktober Volkswagen säger att företaget kommer att återkalla 8,5 miljoner 

dieselbilar runtom i Europa. Dess chef för den brittiska avdelningen 

hävdar att företagets bilar inte har släppt ut mer giftiga kväveoxider än 

förväntat. 

 

19 oktober Kommissionens beslut C(2015)6943 om inrättandet av en 

högnivågrupp för bilindustrin (GEAR 2030) läggs fram. 

 

21 oktober Den tyska delstaten Niedersachsen lämnar in en brottsanmälan mot 

Volkswagen. 

 

27 oktober Europaparlamentet antar en resolution (2015/2865(RSP)) om 

utsläppsmätningar i bilindustrin, i vilken det kraftfullt ”fördömer […] 

Volkswagens fusk” och begär ”en grundlig utredning av 

kommissionens och medlemsstaternas myndigheters roll och ansvar”. 

 

28 oktober TCMV håller sitt 51:a möte: En överenskommelse uppnås om datumen 

för de två stegen avseende utsläpp vid verklig körning och om 

överensstämmelsefaktorerna för kväveoxid på 2,1 och 1,0 plus en 

”marginal” på 0,5. Efter en omröstning inom TCMV godkänns den 

andra regleringsakten om utsläpp vid verklig körning. 

 

2 november Förenta staternas miljövårdsmyndighet utfärdar ett andra meddelande 

om lagöverträdelse i vilket den gör gällande att Volkswagen utvecklade 

och installerade en manipulationsanordning i vissa lätta dieselfordon 

som är utrustade med 3-liters motorer, under fordonsåren 2014 till 

2016, som gjorde att kväveoxidutsläppen ökade med upp till nio gånger 

så mycket som myndighetens normer. 

 

3 november Volkswagen erkänner att koldioxidhalterna underskattades för upp till 

800 000 bilar och avsätter två miljarder euro för problemet. (Antalet 

bilar skrevs den 9 december ned till 36 000.) 

 

6 november Volkswagen säger att företaget kommer att stå för kostnaderna vad 

gäller de extra skatter som bilförarna kommer att få betala efter det att 

det erkänt att koldioxidutsläppen underskattats. 
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11 november Tysklands regel- och tillsynsmyndigheter för bilar utvidgar sin 

undersökning om misstänkt manipulation av dieselutsläpp till att 

omfatta över 50 modeller från märken såsom BMW, Mercedes, Ford, 

Volvo, Nissan och Jaguar Land Rover. 

 

19 november I ett möte med Förenta staternas miljövårdsmyndighet erkänner 

Volkswagen att anordningarna för utsläppsfusk även hade installerats i 

3-liters dieselmotorer från fordonsåren 2009 till 2016, och att detta 

berörde ungefär ytterligare 85 000 fordon i Förenta staterna. 

 

20 november Volkswagen lämnar in en plan för återkallande till California Air 

Resources Board som svar avseende de överträdelser som gällde 

olagliga manipulationsanordningar i företagets 2-liters dieselmodeller. 

 

23 november Volkswagen gör en helomvändning i frågan om deras andra problem 

med manipulationsanordningar och erkänner att sådana fanns i 3-

litersmotorer i bilar av märkena Audi, Porsche och Volkswagen. 

 

24 november Volkswagens verkställande direktör, Müller, säger att Tysklands regel- 

och tillsynsmyndigheter godkänt en programvaruuppdatering för att 

korrigera de berörda 2-liters dieselmotorerna och att inga stora ingrepp 

kommer att krävas för merparten av de berörda fordonen. 

 

9 december Volkswagen säger att problemen med koldioxidutsläpp är begränsade 

och endast omfattar 36 000 bilar, inte 800 000, som var den första 

uppskattningen. Företaget hävdar också att kostnadsprognosen på två 

miljarder euro inte har bekräftats men att koldioxidproblemet till största 

delen har lösts. 

 

10 december Volkswagen erkänner att det fanns ett inrotat tänkesätt om att brott mot 

reglerna var acceptabla. Företaget säger att de preliminära resultaten 

visar att problemet inte var en engångsföreteelse utan snarare en kedja 

av fel som tilläts ske. Müller säger att krisen är en möjlighet för 

Volkswagen att genomföra en välbehövlig strukturell förändring. 

 

14 december Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) motsätter 

sig antagandet av utkastet till kommissionens förordning om ändring av 

förordning (EG) nr 692/2008 eftersom det i praktiken skulle medföra 

allmänna undantag från tillämpliga utsläppsgränser, och därmed inte 

skulle vara förenligt med syftet och innehållet i grundförordningen. 

17 december Europaparlamentet beslutar att inrätta en undersökningskommitté 

beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin (EMIS). 

 

December ICCT:s informationsdokument om lagstiftningen om utsläpp vid 

verklig körning publiceras. 

 

27–30 december Tekniska detaljer för Volkswagens manipulationsanordning som 

användes i EA 189-motorn presenteras för första gången vid 
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Chaos Computer Club Congress i Hamburg av de 

två programvaruingenjörerna Domke och Lange. 

 

2016 

 

4 januari Förenta staternas justitiedepartement lämnar in en anmälan mot 

Volkswagen för påstådda överträdelser av lagen om ren luft. 

Justitiedepartementet lämnar å Förenta staternas miljövårdmyndighets 

vägnar in en civilrättslig anmälan mot Volkswagen vid den federala 

domstolen i Detroit, Michigan. 

 

11 januari ACEA översänder ett dokument till kommissionen i vilket man med 

kraft efterlyser en snar överenskommelse om det andra paketet om 

utsläpp vid verklig körning. 

 

12 januari California Air Resources Board förkastar Volkswagens plan för 

återkallande av de personbilar med 2-liters dieselmotorer som sålts i 

Kalifornien mellan 2009 och 2015.  Enligt California Air Resources 

Board är Volkswagens inlagor ofullständiga, till stora delar bristfälliga 

och långt ifrån överensstämmande med de rättsliga kraven i fråga om 

återställandet av dessa fordon till det påstådda certifierade tillståndet. 

Förenta staternas miljövårdsmyndighet, som arbetar tillsammans med 

Kaliforniens regel- och tillsynsmyndigheter i fråga om Volkswagens 

bedrägeri, hade då redan antytt att den inte var nöjd med den plan för 

återkallande som företaget hade presenterat. 

 

27 januari Kommissionen antar ett förslag till ny förordning om godkännande av 

och marknadstillsyn över motorfordon (COM(2016)0031). 

 

9 februari DUH gör gällande att de provningar som utförts på väg av en 

dieseldriven Fiat 500X vid University of Applied science i Bern 

(Schweiz) visar att bilen överskrider kväveoxidgränserna enligt Euro 6 

med mellan 11 och 22 gånger. 

 

2 mars Europaparlamentets undersökningskommitté beträffande 

utsläppsmätningar i bilindustrin, EMIS, håller sitt konstituerande 

sammanträde.
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BILAGA E: ORDLISTA  

 

Artemis 
Ett storskaligt forskningsprojekt som Europeiska kommissionen har initierat för att upprätta 

och förbättra metoder i EU för att bedöma och förteckna de förorenande utsläppen från 

transporter. 

 

California Air Resources Board (CARB) 

En avdelning inom Kaliforniens miljövårdsmyndighet som huvudsakligen arbetar med att 

minska luftföroreningarna.   

 

Överensstämmelsefaktor 
Skillnaden mellan det lagstadgade utsläppsgränsvärde som uppmäts under 

laboratorieförhållanden och utsläppsvärdena vid verklig körning när bilen provas av en 

verklig förare på en riktig väg.  

 

Produktionsöverensstämmelse 

Ett krav om att serietillverkade fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter 

ska överensstämma med den godkända typen. 

(Direktiv 2007/46/EG, artikel 12.1) 

 

Intyg om överensstämmelse 

Ett dokument som utfärdats av tillverkaren genom vilket denne intygar att ett fordon som 

tillhör en godkänd typ överensstämmer med alla rättsakter vid tillverkningstillfället. 

(Direktiv 2007/46/EG, artikel 3 led 36, bilaga IX) 

 

Manipulationsanordning 

Del av konstruktion vilken mäter temperatur, fordonshastighet, motorns varvtal, växel, 

insugningsundertryck eller andra parametrar i syfte att aktivera, modulera, fördröja eller 

inaktivera funktionen hos någon del i systemet för kontroll av utsläpp, och vilken försämrar 

effekten hos systemet för kontroll av utsläpp under förhållanden som rimligen kan förväntas 

vid normal användning av fordonet. 

(Förordning (EU) nr 715/2007, artikel 3 led 10 och artikel 5.2) 

 

AdBlue 

En vattenhaltig karbamidlösning bestående av urea och vatten vilken används vid selektiv 

katalytisk reduktion (SCR) för att minska kväveoxidutsläppen i dieselavgaserna.  

 

Dieselpartikelfilter 

En anordning utformad för att avlägsna dieselpartiklar eller sot från avgaserna från en 

dieselmotor. 

 

Teknik för utsläppskontroll 

Teknik för att minska olika föroreningar som släpps ut under förbränningen. 
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Elektronisk styrenhet (ECU) 

Elektronisk komponent som styr system eller delsystem i en förbränningsmotor med inre 

förbränning för att säkerställa optimal prestanda.  

 

Euro-normer  

En uppsättning utsläppsnormer för lätta fordon, från Euro 1 till Euro 6. Den senaste normen, 

Euro 6, fastställdes genom kommissionens förordning (EU) nr 459/2012 av den 29 maj 2012. 

 

Avgasåterföring (EGR) 

Teknik för reduktion av kväveoxidutsläpp som används i bensin- och dieselmotorer, där en 

del av motorns avgaser leds tillbaka till motorns cylindrar.  

 

Gasformiga föroreningar 

Kolmonoxid (CO), kväveoxider (NOx) och kolväten, som släpps ut som avgaser från 

förbränningsmotorer.  

(Förordning (EU) nr 715/2007, artikel 3 led 4)  

 

Växthusgas 

Atmosfärisk gas som bidrar till växthuseffekten genom att absorbera infraröd strålning som 

produceras genom solens uppvärmning av jordytan. Till växthusgaserna hör koldioxid (CO2), 

metan (CH4), dikväveoxid (N2O), ozon (O3) och vattenånga. 

 

Tungt fordon 

Fordon som väger mer än 3,5 ton. 

 

Överensstämmelse hos fordon i drift 

Ett krav om att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som släppts ut på 

marknaden måste vara säkra och överensstämma med den godkända typ som används. 

 

Lätt fordon 

Fordon som väger mindre än 3,5 ton. 

 

NOx-fälla 

En anordning för att med hjälp av adsorption minska utsläppen av kväveoxid från en 

förbränningsmotor med mager inre förbränning. förbränning. 

 

Gemensamma forskningscentrumet (JRC) 

Europeiska kommissionens tjänst för vetenskap och kunskap som bedriver forskning för att ge 

oberoende vetenskaplig rådgivning och vetenskapligt stöd till EU:s politikområden. 

 

Marknadskontroll 

Verksamhet som bedrivs och åtgärder som vidtas av marknadskontrollmyndigheterna för att 

se till att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter uppfyller de rättsliga 

kraven och inte äventyrar hälsa, säkerhet eller andra aspekter av skyddet av allmänintresset. 

(Förslag till förordning 2016/0014(COD), artikel 3.2) 
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Den nya europeiska körcykeln (NEDC) 

Den provningscykel som används i det europeiska typgodkännandeförfarandet för att mäta 

bränsleförbrukningen och utsläppsnivåerna hos personbilar. Den nya europeiska körcykeln 

består av följande delar: 

 Fyra på varandra följande stadskörcykler, som varar i 195 sekunder var. 

Stadskörcykeln infördes 1970 och ska representera typiska körförhållanden i hårt 

trafikerade europeiska städer. Den kännetecknas av låg motorbelastning, låg 

avgastemperatur och en maximal hastighet på 50 km/h (ECE-15-cykler).



 En körcykel i landsvägstrafik på 400 sekunder. Körcykeln i landsvägstrafik 

infördes 1990 och representerar aggressivare och snabbare körsätt.

 

Kväveoxider (NOx) 

Generisk term för mono-kväveoxiderna NO och NO2. Kväveoxid bildas alltid när förbränning 

sker, genom reaktion mellan kväve, syre och till och med kolväten, särskilt vid 

höga temperaturer.  

 

Konceptet not-to-exceed (NTE) 

Ett koncept som infördes av Förenta staternas miljövårdsmyndighet (Environmental 

Protection Agency, EPA) 1998 för att se till att utsläppen från tunga motorer kontrolleras för 

alla kombinationer av hastigheter och belastningar som vanligen förekommer under körning. 

Genom NTE-strategin införs ett kontrollområde (NTE-område) som representerar 

motorvarvtal och belastningar hos tunga dieselmotorer som förväntas vid normal drift och 

användning av fordonet.  

 

Tillverkare av originalutrustning (OEM) 

Tillverkare av originalutrustning som monteras och installeras under tillverkningen av ett nytt 

fordon. I vidare betydelse en biltillverkare.  

 

Atmosfäriska partiklar (PM) 

Blandning av fasta partiklar och vätskedroppar som finns i luften. Kallas även för 

partikulär luftförorening. Hit räknas följande: 

 PM10 : inandningsbara partiklar, som i allmänhet har en diameter på 

högst 10 mikrometer. 

 PM2.5 : fina inandningsbara partiklar, som i allmänhet har en diameter på 

högst 2,5 mikrometer.  

 

System för ombordmätning (Pems) 

En bärbar enhet installerad på ett fordon som möjliggör kontinuerlig mätning av gasformiga 

utsläpp från fordonens avgasrör när de befinner sig på vägen under normal drift och 

användning. 

 

Provning med slumpmässiga cykler 

Avser alla provningsmetoder där körcykler som består av slumpmässigt eller 

semi-slumpmässigt ordnade korta resor används för att mäta utsläppen från fordons avgasrör 

på chassidynamometrar i laboratoriet. 

 

Utsläpp vid verklig körning (RDE)  

Ett förfarande för provning av utsläpp från fordon under normala körförhållanden. 
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RDE-förfarandet i EU kompletterar provningsförfarandet i laboratorium för att kontrollera att 

de utsläppsnivåer för kväveoxider och partikelantal (PN) som uppmätts under en 

laboratorieprovning bekräftas under verkliga körförhållanden.  

 

RDE-paket 

Lagstiftningspaket som kommissionen har utarbetat för att införa RDE-provningsförfarandet. 

Av praktiska skäl har RDE-förfarandet delats upp i fyra paket: 

Det första RDE-paketet: omröstning i tekniska kommittén för motorfordon i maj 2015, 

antaget den 10 mars 2016 genom kommissionens förordning (EU) 2016/427, tillämpas från 

och med den 1 januari 2016 och innehåller provningsförfarandet för att bestämma 

avgasutsläppen från lätta fordon med hjälp av Pems. 

Det andra RDE-paketet: omröstning i tekniska kommittén för motorfordon den 

28 oktober 2015, antaget den 20 april 2016 genom kommissionens förordning (EU) 2016/646 

och innehåller provningsförfarandet för att bestämma avgasutsläppen från lätta fordon med 

hjälp av Pems. 

Det tredje RDE-paketet: omröstning i tekniska kommittén för motorfordon den 

20 december 2016; rör RDE-provning för atmosfäriska partiklar. 

Det fjärde RDE-paketet: provning av överensstämmelse hos fordon i drift. 

 

Arbetsgruppen för lätta fordons utsläpp vid verklig körning (RDE-LDV)  

En arbetsgrupp som kommissionen har tillsatt för att utarbeta förslaget till RDE-förfarande. 

 

Selektiv katalytisk reduktion (SCR) 

Omvandling av kväveoxid till tvåatomigt kväve (N2) och vatten (H2O) med hjälp av en 

katalysator.  

System för kontroll av utsläpp utnyttjar SCR för att minska kväveoxidföroreningarna i 

avgaserna från förbränningen i dieselmotorer. Ett gasformigt reduktionsmedel, vanligtvis en 

lösning med urea (CO(NH2) 2) , tillsätts en ström av rökgaser eller avgaser och adsorberas till 

en katalysator. När urea används som reduktionsmedel är reaktionsprodukten tvåatomiskt 

kväve (N2), vatten (H2O) och koldioxid (CO2). 

 

Tekniska kommittén för motorfordon 

En föreskrivande kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna och som bistår 

kommissionen i utarbetandet av lagstiftningsförslag och politiska initiativ om motorfordon. 

 

Teknisk tjänst 

En organisation eller ett organ som har utsetts av en medlemsstats typgodkännandemyndighet 

för att som kontrollaboratorium utföra provning eller för att som organ för bedömning av 

överensstämmelse utföra inledande bedömningar och andra provningar eller inspektioner för 

typgodkännandemyndighetens räkning. Godkännandemyndigheten kan även själv utföra 

dessa funktioner. 

Den aktuella förteckningen över tekniska tjänster finns på kommissionens webbplats: 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents?locale=sv&tags=technical-service-

auto&sortOrder=asc&pageSize=30&sortCol=title. 

(Direktiv 2007/46/EG, artikel 3 led 31) 

 

Teknikneutralitet 

Ett regleringskoncept som varken föreskriver eller missgynnar användningen av en viss typ av 

teknik.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4ve
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4ve
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents?locale=sv&tags=technical-service-auto&sortOrder=asc&pageSize=30&sortCol=title
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents?locale=sv&tags=technical-service-auto&sortOrder=asc&pageSize=30&sortCol=title
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Temperaturfönster 

En strategi för utsläppskontroll som stänger av eller modulerar tekniker för utsläppskontroll 

utanför ett visst omgivningstemperaturintervall (se även förordning (EU) nr 715/2007, 

artikel 5.2 a). 

 

Typgodkännande 

Det förfarande genom vilket en medlemsstat intygar att en typ av fordon, system, komponent 

eller separat teknisk enhet uppfyller de tillämpliga administrativa bestämmelserna och 

tekniska kraven. 

(Direktiv 2007/46/EG, artikel 3 led 3) 

 

Expertgruppen för typgodkännandemyndigheter 

En expertgrupp som kommissionen inrättade i januari 2010 och som består av företrädare för 

de nationella förvaltningarna. Dess uppgift är att bistå kommissionen i genomförandet av 

unionens lagstiftning, program och politik på området för typgodkännande av fordon genom 

att säkerställa en enhetlig tillämpning av kraven för motorfordon inom EU:s system för 

typgodkännande och underlätta utbytet av information och erfarenheter om genomförandet av 

lagstiftningen om typgodkännande. 

 

Typgodkännandemyndighet 

Den myndighet som i en medlemsstat har behörighet att handlägga dels alla aspekter av 

typgodkännandet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten eller det 

enskilda godkännandet av ett fordon, dels tillståndsförfarandet, och som även har behörighet 

att utfärda och, i förekommande fall, återkalla intyg om godkännande, att fungera som 

kontaktpunkt med godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater, att utse de tekniska 

tjänsterna och att se till att tillverkaren uppfyller sina skyldigheter när det gäller 

produktionsöverensstämmelse. 

Den aktuella förteckningen över typgodkännandemyndigheter finns på kommissionens 

webbplats: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18442?locale=sv.  

(Direktiv 2007/46/EG, artikel 3 led 29) 

 

FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece) 

En FN-kommitté som har inrättats för att främja en politisk, ekonomisk och rättslig miljö som 

gynnar ekonomisk tillväxt, innovativ utveckling och större konkurrenskraft i den europeiska 

regionen. 

 

Förenta staternas miljövårdsmyndighet (US EPA)  

En myndighet inom Förenta staternas federala förvaltning som skyddar människors hälsa och 

miljön genom att fastställa och genomdriva relevanta föreskrifter. 

 

Typgodkännande av hela fordon 
Ett EU-system för typgodkännande av fordon baserat på direktiv 2007/46/EG, där en 

tillverkare kan erhålla certifiering för en fordonstyp i en EU-medlemsstat och sedan 

marknadsföra det i hela EU utan att ytterligare provningar behövs.  

 

Provning i närvaro av vittnen  

Utförandet av de provningar som krävs för typgodkännandeförfarandet i biltillverkarnas 

certifierade laboratorier under överinseende av den utsedda tekniska tjänsten. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18442?locale=sv


 

PE595.427v02-00 104/106 RR\1119003SV.docx 

SV 

 

Det harmoniserade världsomfattande provningsförfarandet för lätta nyttofordon 

(WLTP) 

Global harmoniserad standard för att bestämma nivåerna av föroreningar och 

koldioxidutsläpp, bränsle- eller energiförbrukning och räckvidd med eldrift när det gäller lätta 

nyttofordon. 

Syftet med projektet var att utveckla en globalt harmoniserad provningscykel för lätta 

nyttofordon (WLTC) vilken representerar typiska körförhållanden runt om i världen, för att 

lägga grunden till en världsomfattande lagstiftad harmoniserad typcertifieringsprovning från 

och med 2014. 
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