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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2015)0462 

Vzpostavitev preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem 

sektorju ter njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat 

Sklep Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2015 o vzpostavitvi preiskovalnega 

odbora glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju ter njegovih pristojnostih, 

številčni sestavi in mandatu (2015/3037(RSO)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju zahteve 283 poslancev o ustanovitvi preiskovalnega odbora za 

preiskavo domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije v zvezi z 

merjenjem emisij v avtomobilskem sektorju, 

– ob upoštevanju predloga konference predsednikov, 

– ob upoštevanju člena 226 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju Sklepa 95/167/ES, Euratom, ESPJ Evropskega parlamenta, Sveta in 

Komisije z dne 19. aprila 1995 o podrobnih določbah glede izvrševanja pravice 

Evropskega parlamenta do preiskovanja1, 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in 

gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in 

vzdrževanju vozil2, 

– ob upoštevanju Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter 

sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila3, 

– ob upoštevanju Direktive 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 

2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo4 ter tekočih postopkov 

za ugotavljanje kršitev, ki zadevajo navedeno direktivo, 
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– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile 

kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih 

vozil1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. oktobra 2015 o merjenju emisij v 

avtomobilskem sektorju2, v kateri je zahteval temeljito preiskavo o vlogi in 

odgovornosti Komisije in organov držav članic, med drugim ob upoštevanju težav, ki 

jih je v svojem poročilu iz leta 2011 opredelil Skupni raziskovalni center Komisije, 

– ob upoštevanju osnutka uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 v zvezi 

z emisijami lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (D042120), 

– ob upoštevanju mnenja, ki ga je 28. oktobra 2015 podal Tehnični odbor za motorna 

vozila (TCMV), ustanovljen v skladu s členom 40(1) Direktive 2007/46/ES, 

– ob upoštevanju člena 198 Poslovnika, 

1. sklene ustanoviti preiskovalni odbor za preiskavo domnevnih kršitev in nepravilnosti pri 

uporabi prava Unije v zvezi z merjenjem emisij v avtomobilskem sektorju, brez 

poseganja v pristojnost nacionalnih sodišč ali sodišč Unije; 

2. sklene, da preiskovalni odbor: 

– razišče domnevo, da Komisija ni izpolnila zahteve iz člena 14(3) Uredbe (ES) 

št. 715/2007, namreč da spremlja preskusne cikle, ki se uporabljajo za merjenje 

emisij, in jih, če ti niso več ustrezni ali ne odražajo dejanskih emisij, prilagodi, 

tako da bodo ustrezno odražali emisije, ki dejansko nastajajo med cestno vožnjo, 

in sicer kljub informacijam o resnih in vztrajnih prekoračenjih mejnih vrednosti 

emisij za vozila med običajno uporabo v nasprotju z obveznostmi iz člena 5(1) 

Uredbe (ES) št. 715/2007, vključno s poročili Skupnega raziskovalnega centra 

Komisije za leti 2011 in 2013 in raziskavo Mednarodnega sveta za čisti prevoz 

(ICCT), objavljeno maja 2014; 

– razišče domnevo, da Komisija in organi držav članic niso primerno in učinkovito 

ukrepali za zagotovitev nadzora nad uveljavljanjem izrecne prepovedi odklopnih 

naprav in za zagotovitev uveljavljanja takšne prepovedi, kot to določa  člen 5(2) 

Uredbe (ES) št. 715/2007;  

– razišče domnevo, da Komisija ni pravočasno uvedla preskusov, ki odražajo 

dejanske pogoje vožnje, in ni sprejela ukrepov za preprečevanje uporabe 

odklopnih naprav, kot to določa člen 5(3) Uredbe (ES) št. 715/2007; 

– razišče domnevo, da države članice niso določile pravil o učinkovitih, 

sorazmernih in odvračilnih kaznih za proizvajalce, ki kršijo določbe Uredbe (ES) 

št. 715/2007, vključno z uporabo odklopnih naprav, zavračanjem dostopa do 

informacij in ponarejanjem rezultatov preskusov v okviru homologacije in 

potrditve skladnosti v uporabi, kot to od njih zahteva člen 13(1) in (2) navedene 

uredbe; 
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– razišče domnevo, da države članice niso sprejele vseh potrebnih ukrepov za 

zagotavljanje izvajanja predpisov o kaznih za kršitve določb Uredbe (ES) 

št. 715/2007, kot to zahteva člen 13(1) navedene uredbe; 

– zbere in analizira informacije za ugotavljanje, ali so Komisija in države članice 

imele dokaze o uporabi odklopnih naprav, preden je Agencija za varstvo okolja 

Združenih držav Amerike 18. septembra 2015 izdala obvestilo o kršitvah; 

– zbere in analizira informacije o tem, kako države članice izvajajo določbe 

Direktive 2007/46/ES, zlasti člen 12(1) in člen 30(1), (3) in (4); 

– zbere in analizira informacije za ugotavljanje, ali so imele Komisija in države 

članice dokaze o uporabi odklopnih naprav v preskusih emisij CO2; 

– poda priporočila, za katera meni, da so v zvezi s to zadevo potrebna; 

3. sklene, da preiskovalni odbor pripravi vmesno poročilo v roku šestih mesecev od 

začetka svojega dela, končno poročilo pa v roku 12 mesecev od začetka svojega dela; 

4. sklene, da ima preiskovalni odbor 45 članov; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj poskrbi za objavo tega sklepa v Uradnem listu 

Evropske unije. 

 


