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A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérésről szóló vizsgálatra 

vonatkozó időközi jelentés  

Az Európai Parlament 2016. szeptember 13-i állásfoglalása  a gépjárműiparban 

alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatáról (2016/2090(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 226. cikkére, 

– tekintettel az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlására vonatkozó részletes 

rendelkezésekről szóló, 1995. április 19-i 95/167/EK, Euratom, ESZAK európai 

parlamenti, tanácsi és bizottsági határozatra1, 

– tekintettel az Európai Parlament a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel 

foglalkozó vizsgálóbizottság felállításáról, hatásköreiről, létszámáról és megbízatásának 

időtartamáról szóló, 2015. december 17-i  (EU) 2016/34 határozatára2, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 198. cikkére, 

– tekintettel a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó 

vizsgálóbizottság időközi jelentésére (A8-0246/2016); 

A. mivel a Szerződés 226. cikke megteremti a jogi alapot ahhoz, hogy az Európai 

Parlament ideiglenes bizottságot hozzon létre az uniós jog végrehajtásával kapcsolatos 

állítólagos jogsértések és hivatali visszásságok kivizsgálására a nemzeti vagy az uniós 

bíróságok joghatóságának sérelme nélkül, és mivel ez a Parlament ellenőrzési 

jogkörének fontos eleme;  

B. mivel a Parlament az Elnökök Értekezletének javaslata alapján 2015. december 17-én 

úgy határozott, hogy vizsgálóbizottságot állít fel a gépjárműiparban alkalmazott 

kibocsátásméréssel kapcsolatos uniós jog alkalmazása állítólagos megsértéseinek 

kivizsgálására, és a bizottság bármilyen javaslatot tehet, amit ebben a kérdésben 

szükségesnek tart; 

C. mivel a vizsgálóbizottság munkaterv alapján végzi a munkáját, amely munkaterv a 

következőket tartalmazza: 
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– a meghívott tanúk és szakértők meghallgatási programja a releváns szóbeli 

tanúvallomások összegyűjtése céljából; 

– írásbeli bizonyítékok kérése a meghallgatásokra meghívott tanúktól és 

szakértőktől; 

– dokumentumok bekérése a releváns írásbeli bizonyítékoknak a Bizottságtól, a 

tagállami hatóságoktól és más releváns szereplőktől történő összegyűjtése 

céljából; 

– helyszíni információk összegyűjtésére szolgáló két küldöttség;  

– tájékoztatások és tanulmányok, amelyeket a szakértői költségvetésből rendelnek 

meg; 

– hivatalos írásbeli vélemény a Parlament Jogi Szolgálatától olyan meghívottak 

megkereséséről, akik jogi eljárások keretében tanúskodhatnak; 

D. mivel a vizsgálóbizottság különféle kérdőíveket küldött a tagállamoknak, az uniós 

intézményeknek és más szervezeteknek, és honlapján nyilvános felhívást tett közzé 

tanúskodásra; 

E. mivel a folyamatban lévő vizsgálat eredményei hozzáadott értékkel szolgálhatnak az 

Unió típusjóváhagyási keretéhez; 

F. mivel 2015. december 17-i határozatában a Parlament felszólította a vizsgálóbizottságot 

arra, hogy a munka megkezdésétől számított hat hónap elteltével nyújtson be időközi 

jelentést; 

G. mivel a vizsgálóbizottság jellege nem teszi lehetővé, hogy azt megelőzően hozzon 

végleges következtetéseket vizsgálatai alapján, hogy megállapítása szerint betöltötte a 

megbízatását; mivel ennek következtében ebben az időközi jelentésben még nem jött el 

az ideje annak, hogy a bizottság bármilyen észrevételt benyújtson megbízatásának 

különféle aspektusairól; 

H. mivel az eddigiekben a bizottságnak benyújtott és az általa megvizsgált szóbeli és 

írásbeli tanúvallomások megerősítik, hogy további vizsgálatokra van szükség minden 

olyan szempontból, amelyre megbízatása kiterjed; 

1. ösztönzi a vizsgálóbizottságot munkája folytatására és a Parlament által annak 2015. 

december 17-i határozatában adott megbízatás teljes körű végrehajtására, és támogatja a 

megbízatás teljesítésére irányuló valamennyi intézkedést és kezdeményezést; 

2. felkéri az Elnökök Értekezletét és az Elnökséget, hogy támogasson minden ahhoz 

szükséges intézkedést, hogy a vizsgálóbizottság képes legyen teljesíteni megbízatását, 

különös tekintettel a meghallgatások és a rendkívüli ülések jóváhagyására, a szakértők 

és a tanúk költségeinek megtérítésére, a küldöttségek és minden egyéb, kellően indokolt 

technikai eszköz igénybevételére; 

3. felkéri a Bizottságot, hogy gondoskodjon azonnali támogatásról és teljes átláthatóságról 

a vizsgálóbizottság munkájának támogatásában, a jóhiszemű együttműködés 

alapelvének teljes tiszteletben tartásával, és adjon meg minden lehetséges technikai és 



 

 

politikai támogatást, különösen a kért dokumentumok gyorsabb benyújtása révén; teljes 

együttműködést vár el a hivatalban lévő, valamint a korábbi időszakokban a hivatalt 

betöltő érintett biztosoktól és a főigazgatóságoktól; a jóhiszemű együttműködés 

alapelvének teljes tiszteletben tartása mellett felkéri a tagállamokat, hogy biztosítsák a 

vizsgálóbizottság számára a szükséges technikai és politikai támogatást, különösen 

annak lehetővé tételével, hogy a Bizottság gyorsabban benyújthassa a kért 

dokumentumokat, és ha a dokumentumokhoz szükség van a tagállamok beleegyezésére, 

akkor a beleegyezés megadásához szükséges belső eljárásaik felgyorsításával; 

4. elvárja, hogy a tagállamok kormányai, parlamentjei és felhatalmazással rendelkező 

hatóságai támogassák a vizsgálóbizottságot feladatainak végrehajtásában, az uniós 

jogba bevésődött jóhiszemű együttműködés alapelvének teljes tiszteletben tartásával; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 

 


