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Resumé
I Dårlig luftkvalitet er en kilde til stor bekymring for både EU-borgerne og de politiske

beslutningstagere. Det er forbundet med hundrede tusinde for tidlige dødsfald og
medfører betragtelige omkostninger for økonomien. Vejtransport bidrager via
køretøjsemissioner væsentligt til luftforurening. I 1970 vedtog EU for første gang
lovgivning for at reducere køretøjsemissioner og indførte Euro-emissionsstandarderne
i starten af 1990'erne.

II Spørgsmålet om overensstemmelser mellem laboratorieresultater og egentlige

køretøjsemissioner på vejen kom skarpt i fokus med opdagelsen af Volkswagenkoncernens manipulation med køretøjsemissionssystemer, den såkaldte "dieselgate"skandale, som kom frem i lyset i september 2015. Formålet med manipulationen var at
frembringe væsentligt lavere emissioner under de officielle prøvninger, end det rent
faktisk var tilfældet ved almindelig kørsel.

III De problemer, som "dieselgate" skabte, tilskyndede EU til at fremskynde

initiativer, som allerede var under udarbejdelse, eller til at træffe nye foranstaltninger.
Den EU-lovgivning, der efterfølgende blev vedtaget, sigter mod at forhindre, at disse
problemer opstår på ny. Europa-Parlamentet indledte en undersøgelse af
emissionsmålinger for at undersøge problemet.

IV Dette briefingpapir præsenterer de foranstaltninger, der blev truffet på EU-plan

og i medlemsstaterne, og beskriver de ændringer af systemet til måling af
køretøjsemissioner, der blev gjort efter september 2015. Dette briefingpapir har ikke
til formål at vurdere, hvorvidt de trufne og foreslåede foranstaltninger har løst
problemet.

V Emissionsskandalen har fremskyndet mange lovgivningsmæssige ændringer af EU-

systemet til kontrol af køretøjsemissioner:
o

Kommissionen har nu beføjelse til at gennemgå de nationale typegodkendende
myndigheders arbejde, afprøve køretøjer, tilbagekalde eller suspendere
typegodkendelser og pålægge sanktioner.

o

I medlemsstaterne er det nu obligatorisk at afprøve køretøjer i brug enten ved
hjælp af overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning eller inden for rammen for
markedsovervågningsaktiviteter.
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o

Der er blevet indført en ny form for laboratorietest, den verdensomspændende
harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer (WLTP), som skal tackle
den store forskel mellem CO2 -emissionsniveauerne målt i henholdsvis
laboratoriet og på vejen.

o

Der er blevet indført en prøvning af emission ved faktisk kørsel (RDE) med henblik
på at måle NOx-emissionerne.

o

Interesserede tredjeparter må nu udføre emissionsprøvninger.

VI Kommissionen har planer om at forbedre den nuværende situation, hvor data om
køretøjers emissionsprøvninger er begrænsede, opdelte og ikke lette at tilgå. De
seneste lovgivningsmæssige tiltag forhindrer imidlertid ikke følgende:

o

Det kan tage mange år at forbedre luftkvaliteten i byerne på grund af den store
mængde af meget forurenende biler, der allerede er på vejene.

o

Der er blevet tilbagekaldt 10 millioner køretøjer fra forskellige mærker, men den
begrænsede mængde data, der er til rådighed, indikerer, at indvirkningen på NOxemissionerne har været beskeden.

o

Indførelsen af RDE-prøvningen har ført til en væsentlig reduktion af NOxemissioner for dieselbiler, men indvirkningen kunne have været endnu større,
såfremt man havde vedtaget den oprindeligt foreslåede grænseværdi for NOx på
128 mg/km i stedet for en grænseværdi på 168 mg/km.

VII Det vil tage noget tid, før forbedringerne som følge af de indførte

lovgivningsmæssige ændringer vil kunne ses. Følgende udfordringer kan påvirke disse
ændringers effektive gennemførelse:

o

Markedsovervågningskontrollernes effektivitet vil afhænge af, hvordan
medlemsstaterne etablerer og gennemfører dem.

o

Selv om spillerummet for bilers optimering er blevet indsnævret, og
Kommissionens seneste retsakter giver mulighed for bedre at kunne overvåge
forskellen mellem laboratorieresultaterne og CO2-emissionerne på vejen, kan
fabrikanterne finde nye fleksible elementer i WLTP-prøvningerne i laboratorierne,
hvormed de kan sænke deres CO2-emissioner.

o

Der er en risiko for, at fabrikanterne optimerer køretøjerne til RDE-prøvningen, og
at NOx-emissionerne uden for RDE-grænserne forbliver høje. Prøvning af biler i
brug ud over RDE-parametrene kunne muligvis adressere denne risiko.

6
o

Den nyligt indførte uafhængige tredjepartsprøvning kan blive begrænset som
følge af de høje omkostninger, der er forbundet med udførelsen af WLTP- og RDEemissionsprøvninger.
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Indledning
Luftforurening og drivhusgasser

01 Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) udgør luftforurening den største

miljørisiko for sundheden i Europa 1. Det Europæiske Miljøagentur (EEA) anslår, at
luftforurening er årsag til over 1 000 for tidlige dødsfald om dagen. Vejtransport i EU er
en væsentlig kilde til luftforurening. I 2015 var vejtransport ansvarlig for 30 % af de
atmosfæriske nitrogenoxidemissioner (NOx) og 11 % af partikelemissionerne (PM10 og
PM2.5)2. Den Europæiske Revisionsret har for nylig konkluderet, at der er behov for en
mere effektiv håndtering af luftkvaliteten i EU3.

Billede 1 - Biler på vejen i Bruxelles

Kilde: Europa-Parlamentet.

1

WHO, "Ambient Air Pollution: A global assessment of exposure and burden of disease",
2016, s. 15.

2

EEA, "Air quality in Europe — 2018 report", 2018, s. 8, 24 og 64.

3

Revisionsretten, Særberetning nr. 23/2018 "Luftforurening: Vores sundhed er stadig
utilstrækkeligt beskyttet".
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02 Drivhusgasser varmer atmosfæren op og bidrager til klimaforandringer. Kuldioxid

(CO2) er den drivhusgas, der udsendes i størst omfang, og udgør 80 % af den samlede
emission 4. Ifølge EEA steg drivhusgasemissionerne fra vejtransport med 22 % mellem
1990 og 2016 og var ansvarlige for omkring 20 % af EU's samlede drivhusgasemissioner
i 2016 5.

Måling af køretøjsemissioner i EU

03 Inden en ny køretøjsmodel må sælges på det europæiske marked, skal

fabrikanten lade den gennemgå typegodkendelsesproceduren 6. Denne procedure
bekræfter, at en køretøjsprototype opfylder alle EU's sikkerheds-, miljø- og
produktionskrav. Fabrikanterne indsamler normalt separate attester for de enkelte
komponenter og systemer, før de ansøger om typegodkendelse for hele køretøjet.
Emissionsprøvninger kan udføres af en anden typegodkendende myndighed end den,
der udsteder typegodkendelsen for hele køretøjet.

04 De typegodkendende myndigheder er de nationale myndigheder, som har

ansvaret for at udstede typegodkendelser for nye køretøjsmodeller. Disse
myndigheder akkrediterer de tekniske tjenester, som er de organer, der faktisk udfører
køretøjsprøvningen. De tekniske tjenester kan udføre prøvningerne i deres egne
faciliteter (hvis de har dem) eller på bilfabrikantens område.
Typegodkendelsesproceduren udføres af nationale myndigheder og er gyldig i hele EU.

05 Markedsovervågningsmyndighederne er de nationale organer, som har ansvaret

for at kontrollere, om produkterne på markedet i deres respektive lande overholder
EU-standarderne. De bør anvende alle tilgængelige oplysninger, herunder resultaterne
af deres egne produktprøvninger, med henblik på at udpege produkter, som er til
skade for sundheden, sikkerheden og miljøet. Markedsovervågningsmyndighederne
kan pålægge sanktioner og i sidste ende udelukke produkter fra at blive solgt i deres
land.

4

Revisionsretten, "Horisontal analyse: EU's energi- og klimaindsats", 2017, s. 10.

5

EEA, "Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM02)" og "Progress of EU
transport sector towards its environment and climate objectives", november 2018.

6

En ny bilmodel skal overholde mere end 70 tekniske, sikkerhedsmæssige og miljømæssige
krav (jf. bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 EUT L 151 af
14.6.2018, s. 1)).
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06 For så vidt angår personbiler regulerer EU følgende luftforurenende stoffer ved at

fastsætte lovbestemte grænseværdier for emission (Euro-grænseværdier): kuloxid
(CO), samlede carbonhydrider (THC), andre carbonhydrider end methan (NMHC) og
nitrogenoxider (NOX). EU regulerer endvidere luftbårne partiklers prævalens målt i
form af partikler og partikelantal. Nye køretøjsmodeller afprøves i forbindelse med
typegodkendelsesproceduren for at sikre, at deres emissioner ikke overstiger disse
lovbestemte grænseværdier. Figur 1 viser udviklingen i de lovbestemte grænseværdier
for NOx for diesel- og benzinbiler fra 1992.

Figur 1 - Euro-standarder for NOx-emissioner med datoangivelse af,
hvornår de blev obligatoriske for nyregistrerede biler
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Kilde: Revisionsretten på grundlag af EU-lovgivning.

07 Nitrogenoxider (NOx) produceres, når brændstof antændes i motoren, og der er

luft til stede. NOx er en blanding af nitrogenoxid (NO), der ikke er skadelig, og
nitrogendioxid (NO2), som forårsager en lang række miljømæssige og
sundhedsmæssige problemer. Mængden af skadelig NO2 i NOx-emissionerne fra en
dieselmotor er langt højere end mængden i en tilsvarende benzinmotor 7.

08 I løbet af årene har fabrikanterne forbedret motorernes forbrænding og udviklet

yderligere efterbehandlingsteknologier for at kunne opfylde emissionsstandarderne.
De omfatter partikelfiltre til dieselmotorer 8 og selektiv katalytisk reduktion, som
anvender urea til at reducere NOx -emissioner.
7

EEA, "Explaining road transport emissions", 2016, s. 11.

8

Dieselpartikelfiltre blev indledningsvist installeret i visse Euro 5-dieselkøretøjer og blev
obligatorisk for Euro 6-dieselkøretøjer. Partikelfiltret reducerer den samlede emission af

10

09 Dieselbrændstof indeholder mere energi pr. liter end benzin. Dieselmotorer er

også mere effektive end benzinmotorer for så vidt angår forbrug. Disse to fordele har
ført til, at mange europæiske lande har tilskyndet til at støtte anvendelsen af
dieselmotorer 9. Selv om luftforurenende stoffer kan reduceres betragteligt ved hjælp
af en passende efterbehandlingsteknologi, er CO2-emissionerne direkte proportionelle
med diesel- eller benzinforbruget.

10 EU indførte obligatoriske CO2-emissionsstandarder for nye personbiler i 200910.

Disse standarder finder ikke anvendelse på individuelle modeller, men derimod på en
bilfabrikants udvalg af modeller som helhed - "bilparkens gennemsnitlige emissioner".
Det første gennemsnitlige CO2-emissionsmål for bilparker med nye biler solgt i EU blev
for 2015 fastsat til 130 g/km, det andet emissionsmål blev fastsat til 95 g/km for 202021 11. Den enkelte bilfabrikants mål tilpasses i henhold til den gennemsnitlige masse for
fabrikantens udvalg af modeller. Figur 2 viser de gennemsnitlige emissioner for ni
store koncerners bilparker i 2017.

partikulær masse med ca. 98 % (Z. Gerald Liu, Devin R. Berg og James J. Schauer, "Detailed
Effects of a Diesel Particulate Filter on the Reduction of Chemical Species Emissions", 2008,
s. 8).
9

EEA, "Explaining road transport emissions", 2016, s. 50.

10

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om
fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets
integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette
erhvervskøretøjer (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1).

11

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 333/2014 af 11. marts 2014 om
ændring af forordning (EF) nr. 443/2009 for at fastsætte de nærmere bestemmelser for at
nå 2020-målet om at nedbringe CO2-emissionerne fra nye personbiler (EUT L 103 af
5.4.2014, s. 15).

11

Figur 2 - De gennemsnitlige CO2-emissioner pr. koncern i 2017
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Kilde: The International Council on Clean Transportation (ICCT), "CO2 emissions from new passenger cars
in the EU: Car manufacturers’ performance in 2017", 11.7.2018, s. 3.

11 Figur 3 viser forskellen mellem typegodkendte CO2-emissioner målt i henholdsvis
laboratorier og på vejen. ICCT har anslået, at selv om det lykkedes at reducere de
typegodkendte CO2-værdier med næsten 31 % fra 2001 til 2016, udgjorde den reelle
reduktion af emissioner på vejen blot 9 %.
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Figur 3 - De gennemsnitlige CO2-emissioner på vejene set i forhold til
tallene for emissioner fra nye typegodkendte personbiler i Europa
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Kilde: ICCT, "From laboratory to road: a 2017 update of official and real world fuel consumption and CO2
values for passenger cars in Europe", s. 51 12.

12 Europa-Parlamentet og Rådet er i øjeblikket ved at vedtage retsakter, som

fastsætter CO2-emissionsmålene for biler og varevogne efter 2020. Kommissionen har
foreslået en reduktion på 30 % af de gennemsnitlige CO2-emissioner fra bilparker med
lette køretøjer i EU (personbiler og lette erhvervskøretøjer/-varevogne) mellem 2021
og 2030 13. Europa-Parlamentet stemte for at øge denne reduktion til 40 %14. De nye
foreslåede mål for europæiske bilparker for 2025 og 2030 er fastsat som procentvise
reduktioner med et udgangspunkt svarende til et emissionsmål for alle europæiske
bilparker i 2021 på grundlag af resultaterne fra emissionsprøvninger i laboratorier.

12

På grundlag af Spritmonitor.de's estimater og typegodkendelsesdata fra Det Europæiske
Miljøagentur (EEA, 2016).

13

Proposal for post-2020 CO2 targets for cars and vans - COM(2017) 676 final.

14

Tekst vedtaget af Europa-Parlamentet- 2017/0293(COD).

13

"Dieselgate"-skandalen

13 Volkswagens emissionsskandale, bedre kendt som "dieselgate", brød ud i

september 2015, da De Forenede Staters miljøstyrelse (EPA) officielt anklagede
Volkswagen for at overtræde USA's emissionsstandarder 15. Volkswagen har
efterfølgende indrømmet, at der var blevet installeret en "manipulationsanordning" i
11 millioner dieselkøretøjer på verdensplan 16. Disse anordninger var i stand til at
registrere, hvornår et køretøj blev testet i et laboratorium og aktiverede sit
emissionskontrolsystem for at overholde NOx-emissionsstandarderne. Anordningen
ville dog uden for rammerne af en laboratorieprøvning afbryde
emissionskontrolsystemet og køretøjet ville derefter producere emissioner, som i
væsentlig grad overskred de lovbestemte amerikanske grænseværdier for NOx.

14 Selv før denne udvikling var det almindeligt kendt, at et køretøjs NOx-emissioner

på vejen oversteg dem, der blev målt i laboratorierne (jf. figur 4). Skandalen afslørede,
at anvendelsen af manipulationsanordninger var en af årsagerne til denne forskel 17.

15

EPA's websted "Learn About Volkswagen Violations".

16

Udtalelse fra Volkswagen, 22.9.2015.

17

Transport & Environment, "Dieselgate: Who? What? How?", 2016, s. 7.

14

Figur 4 - Udviklingen i NOx-emissioner på vejene (i g/km) fra europæiske
dieseldrevne personbiler og i de regulerede emissionsgrænseværdier
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Kilde: ICCT, "Impact of improved regulation of real world NOx emissions from diesel passenger cars in
the EU", 2015-2030, s. 1.

15 Som det fremgår af figur 5, er forskellen mellem de typegodkendte emissioner og

dem på vejene et væsentligt problem for størstedelen af dieselbilerne. Vi anvendte
data for dieselbilmodeller fra den tyske regering, som er baseret på prøvninger i
henholdsvis laboratorier og på vejen udført i 2015-2016. Skemaet viser den højeste og
laveste NOx-emission målt for hver bilmodel, der blev afprøvet. Det illustrerer ikke
resultaternes fulde omfang.
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Figur 5 - Højeste og laveste tal for NOx-emissioner, der er registreret i et
laboratorium, og køretøjsemissionsprøvning på vejen af
dieselbilmodeller som udvalgt af det tyske transportministerium
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Kilde: Revisionsretten på grundlag af data fra den tyske regering, konsolideret af ICCT 18. Tal og grafer
kan være skønsmæssigt fastsat og er alene til illustration.

Formålet med og tilgangen i dette briefingpapir

16 Dette briefingpapir præsenterer de foranstaltninger, der blev truffet på EU-plan

og i medlemsstaterne, og beskriver de ændringer af systemet til måling af
køretøjsemissioner, der blev gjort efter september 2015. Dette briefingpapir har ikke
til formål at vurdere, hvorvidt de trufne og foreslåede foranstaltninger har løst
problemet. Vi fokuserer på målingen af NOx-emissioner fra dieselbiler og tager også
målingen af CO2-emissioner i betragtning.

17 Formålet med dette briefingpapir er at informere offentligheden om EU's

reaktion på "dieselgate"-skandalen. Da de vedtagne lovgivningsmæssige ændringer
18

De oprindelige prøvningsresultater blev offentliggjort online af det tyske
Forbundsministerium for Transport, Byggeri og Byudvikling (BMVI). ICCT har offentliggjort
en kort analyse af resultaterne.

16
ikke vil have en målbar indvirkning i den nærmeste fremtid, har vi udarbejdet en
gennemgang frem for en revision.

18 Oplysningerne i dette briefingpapir stammer fra:
o

gennemgange af eksterne rapporter, undersøgelser, dokumenter og artikler

o

gennemgange af foreslået og vedtaget EU-lovgivning i perioden 2015 til 2018

o

interview med Kommissionens relevante generaldirektører (GD GROW, GD CLIMA
og GD JUST), herunder et besøg til Det Fælles Forskningscenter i Italien

o

høringer med interessenter såsom International Council on Clean Transportation,
Transport & Environment og Foreningen af Europæiske Automobilfabrikanter

o

et ekspertgruppemøde med deltagelse af repræsentanter for miljøorganisationer,
typegodkendende myndigheder, tekniske tjenester og forskningsingeniører

o

informationsbesøg i to medlemsstater, hvor vi afholdt møder med
repræsentanter for de typegodkendende myndigheder, et forskningsinstitut og to
miljøagenturer

o

en spørgeundersøgelse blandt alle typegodkendende myndigheder i
medlemsstaterne (15 svar modtaget).

19 Vi har under hele processen drøftet nærværende briefingpapir med

Kommissionen, og vi har taget Kommissionens tilbagemeldinger til efterretning i
forbindelse med udarbejdelsen.
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Gennemgang af EU's reaktion på
"dieselgate"-skandalen
Resumé af reaktionen
Reaktionen fra EU's institutioner

20 Nogle år før "dieselgate"-skandalen brød ud, gjorde Kommissionens Fælles

Forskningscenter (JRC) i 2011 opmærksom på, at der var en væsentlig
uoverensstemmelse mellem bilers NOx-emissioner under laboratoriemæssige forhold
og dem, der blev målt på vejen 19. Kommissionens tjenestegrene begyndte derfor at se
nærmere på, hvordan dette problem kunne adresseres.

21 Den 17. december 2015 nedsatte Europa-Parlamentet et undersøgelsesudvalg

vedrørende emissionsmålinger i bilindustrien med henblik på at undersøge påstande
om overtrædelser af eller fejl og forsømmelser i forbindelse med anvendelsen af EUretten for så vidt angår emissionsmålinger i bilindustrien. Den 4. april 2017 vedtog
Europa-Parlamentet den endelige beretning og henstillinger 20.

22 Som følge af "dieselgate"-skandalen blev lovgivningsproceduren fremskyndet og

adskillige nye retsakter blev vedtaget (jf. bilag I). Visse dele af denne lovgivning træder
først i kraft i september 2020. Kommissionen vil være nødt til at vedtage et
betragteligt antal gennemførelsesforordninger.

23 Kommissionen forelagde den 17. oktober 2018 en opfølgningsrapport for EuropaParlamentets ENVI-udvalg 21. Tabel 1 angiver de centrale svagheder i EU's system til
måling af køretøjsemissioner, som påpeget af Europa-Parlamentet, og hvordan
Kommissionen agter at håndtere dem. Den angiver endvidere, hvor i nærværende
briefingpapir vi gennemgår disse punkter.

19

Kommissionen (JRC), "Analyzing on-road emissions of light-duty vehicles with Portable
mission Measurement Systems (PEMS)", 2011.

20

Beretning om undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien.

21

Kommissionens svar på Europa-Parlamentets henstillinger.
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Tabel 1 - De centrale svagheder som påpeget i Europa-Parlamentets
EMIS-undersøgelse samt Kommissionens reaktion
Beskrivelse af svaghederne

Kommissionens foranstaltninger til
at afhjælpe dem

Jf. punkt i
vores
briefingpapir

Laboratorieprøvning af NEDC
afspejler ikke aktuelle kørselsforhold
og tillader en fleksibilitet, som øger
forskellen mellem laboratoriernes
resultater og CO2-emissionerne på
vejen

Indførelse af en ny
laboratorieprøvning: den
verdensomspændende
harmoniserede prøvningsprocedure
for lette køretøjer (WLTP)

30 til 35

De reelle NOx-emissioner overstiger
væsentligt de lovbestemte
grænseværdier

Indførelse af en ny prøvning af
emission ved faktisk kørsel (RDE)

36 til 39

Manipulationsanordninger anvendes
af størsteparten af bilfabrikanter. De
typegodkendende myndigheder
udfører ingen kontrol med henblik på
at opdage dem

Udvikling af en metode til at hjælpe
med at opdage
manipulationsanordninger, herunder
modificeret RDE-prøvning af biler i
brug og uanmeldte prøvninger

40 til 41

Fabrikanterne pålægges ingen krav
om offentliggørelse af
emissionsstrategier

Obligatorisk forpligtelse for
fabrikanten om offentliggørelse af
alle grundlæggende og
understøttende emissionsstrategier

41

Manglende kontrol med køretøjer
efter udstedelse af typegodkendelse

Nye regler for
overensstemmelseskontrol efter
ibrugtagning.
Markedsovervågningsaktiviteter
indføres i 2020

46 til 52

Intet specifikt EU-tilsyn med
typegodkendelse af køretøjer og svag
håndhævelse af lovgivningen

Kommissionen vil være i stand til at
suspendere og trække
typegodkendelse tilbage samt
pålægge fabrikanterne sanktioner. Et
forum indføres for at fremme bedste
praksis og harmonisere
gennemførelsen i medlemsstaterne

53 til 55

Manglende datagennemsigtighed for
de prøvede køretøjer

Fabrikanterne er forpligtede til at
offentliggøre data, der er nødvendige
for tredjepartsprøvninger

56 til 58

Utilstrækkelige oplysninger om,
hvordan medlemsstaterne
håndterede køretøjer med
installerede
manipulationsanordninger

Kommissionen har lanceret en central
platform for oplysninger om
tilbagekaldelser (Recall Information
Platform)

63 til 64
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Ingen fælles EU-retlig ramme til
kompensation af forbrugere

Kommissionens forslag om kollektive
søgsmål for forbrugere

70 til 72

Kilde: Europa-Parlamentet (EMIS-beretning og henstillinger) og Kommissionens svar herpå.

24 I november 2015 indledte Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

en undersøgelse af et lån på 400 millioner euro til Volkswagen fra Den Europæiske
Investeringsbank (EIB). Selv om lånet var tiltænkt udviklingen af grønnere og mere
brændstofeffektive motorkomponenter til personbiler og brugsvogne, blev der fremsat
påstande om, at udviklingen af manipulationsanordninger var indeholdt i
anvendelsesområdet for EIB-projektet. OLAF afsluttede sin undersøgelse i juli 2017 og
henstillede til EIB at træffe foranstaltninger. EIB har udtalt, at den på nuværende
tidspunkt er ved at gennemføre foranstaltninger i overensstemmelse med
henstillingerne. I 2018 indledte Kommissionen også en officiel dybdegående
undersøgelse med henblik på at vurdere, hvorvidt BMW, Daimler og VW-koncernen
havde indgået aftale om ikke at konkurrere mod hinanden med hensyn til udvikling og
udrulning af systemer, der skal reducere emissioner fra benzin- og dieselbiler 22.

Medlemsstaternes reaktion på skandalen

25 De typegodkendende myndigheder i visse medlemsstater23 reagerede på

Volkswagens emissionsskandale ved at udføre nye prøvninger af dieseldrevne
personbiler, primært af dem, som de allerede havde udstedt typegodkendelsesattester
for. Disse prøvninger viste, at udstødningsemissionerne på vejen fra næsten alle lette
erhvervskøretøjer i Euro 5- og Euro 6-klassen i væsentlig grad overskred de gældende
NOx-grænseværdier, til tider med en faktor på mere end ti 24.

26 Disse prøvninger og yderligere undersøgelser, som de typegodkendende

myndigheder udførte, sammenholdt med det tiltagende pres fra offentligheden og fra
Kommissionen førte til, at næsten alle bilfabrikanter iværksatte omfattende
tilbagekaldelser af dieseldrevne biler.
22

Europa-Kommisionen - Pressemeddelelse "Antitrust: Commission opens formal
investigation into possible collusion between BMW, Daimler and the VW group on clean
emission technology".

23

Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Nederlandene, Finland, Sverige og Det Forenede
Kongerige.

24

ICCT anvendte resultater fra de britiske, nederlandske, franske og tyske regeringers
rapporter, "Road tested: Comparative overview of real world versus type-approval NOx and
CO2 emissions from diesel cars in Europe", 2017, s. 7.
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27 I USA blev Volkswagen-koncernen forpligtet til at afsætte over 9,7 milliarder
amerikanske dollars til forlig (jf. tekstboks 1).

Tekstboks 1
Håndhævelsesforanstaltninger i forbindelse med "dieselgate" i USA
I USA indgik VW i tre civilretlige forlig aftale om: a) at trække de fleste af sine
dieseldrevne biler tilbage fra markedet eller tilpasse dem med eftermonteringer,
b) at betale 2,925 milliarder amerikanske dollars til en national trustfund til
modvirkning af NOx-emissioner, c) at investere 2 milliarder amerikanske dollars i
infrastruktur til opladning af elkøretøjer og fremme af samme og d) at betale en
civilretlig sanktion på 1,45 milliarder amerikanske dollars25.
Derudover har VW-koncernen i forbindelse med et strafferetligt forlig med det
amerikanske justitsministerium erkendt sig skyldig i konspiration, i at lægge
hindringer i vejen for retsvæsenet og i indførelse af varer ved hjælp af falske
erklæringer 26. Forliget resulterede i en bødestraf på 2,8 milliarder amerikanske
dollars.

28 I EU indledte Kommissionen traktatbrudsprocedurer mod:
a)

Tjekkiet, Grækenland og Litauen for at mangle et system med pålæggelse af
sanktioner over for fabrikanterne

b)

Spanien, Tyskland, Luxembourg og Det Forenede Kongerige for ikke at have idømt
VW sanktioner for anvendelse af ulovlig software til manipulationsanordninger

c)

Italien for ikke at have adresseret de af Fiat Chrysler-koncernen fremførte
bekymringer vedrørende emissionskontrolstrategier 27.

25

VW-koncernen omfatter mærkerne VW, Audi og Porsche. Koncernen har indgået civilretlige
forlig med EPA, California Air Resources Board (CARB) og US Customs and Border
Protection. Jf. EPA's websted "Volkswagen Clean Air Act Civil Settlement" og U.S. Customs
and Border Protection's websted "CBP Joins DOJ, FBI, and EPA in Announcing a Settlement
Against Volkswagen as a Result of Their Scheme to Cheat U.S. Emissions Test".

26

Det amerikanske justitsministeriums websted.

27

Kommissionens pressemeddelelse "Car emissions: Commission opens infringement
procedures against 7 Member States for breach of EU rules" og "Car emissions: Commission
opens infringement procedure against Italy for breach of EU rules on car type-approval".
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29 Medlemsstaterne har ikke pålagt fabrikanterne sanktioner for overtrædelse af

typegodkendelsesforordningen. Indtil videre er mindst tre medlemsstater blevet idømt
bøder for overtrædelse af erhvervslovgivningen eller forbrugerlovgivningen. I Tyskland
har VW indvilliget i at betale 1 milliard euro til delstaten Niedersachsen, og Audi har
indvilliget i at betale 800 millioner euro til delstaten Bayern for at have opnået
urimelige økonomiske fordele og for ikke at have truffet de fornødne
tilsynsforanstaltninger. I Nederlandene har Autoriteit Consument & Markt (ACM)
idømt Volkswagen en bøde på 450 000 euro for illoyal handelspraksis, hvilket er det
højeste beløb, der kan idømmes i henhold til nederlandsk ret 28. I Italien blev
Volkswagen-koncernen idømt en bøde på 5 millioner euro af landets
konkurrencemyndigheder 29. I Spanien er der løbende administrative og strafferetlige
procedurer mod SEAT.

Det nye system til kontrol af køretøjsemissioner
Den nye prøvningscyklus
Den nye prøvningscyklus i laboratorium

30 I 2007 sponsorerede Kommissionen og Japan en teknisk arbejdsgruppe under De

Forenede Nationer med henblik på at udvikle en ny prøvningscyklus i laboratorium til
at måle køretøjers emissioner: den verdensomspændende harmoniserede
prøvningsprocedure for lette køretøjer (WLTP). Prøvningen skulle erstatte den
forældede New European Drive Cycle (NEDC) og blev vedtaget den 1. juni 2017 30.

31 WLTP blev i EU gjort obligatorisk for de nye bilmodeller, der blev indført fra

september 2017, og for alle nye registreringer fra september 2018 og fremefter. WLTP
måler alle de luftforurenende stoffer og drivhusgasemissioner, der allerede er
reguleret i NEDC. Figur 6 viser de primære forskelle mellem NEDC- og WLTPprøvningscyklusserne. Målsætningen var, at WLTP-cyklussen i højere grad burde
afspejle kørselsforholdene på vejene.

28

Autoriteit Consument & Markt's websted "ACM beboet Volkswagen voor misleiding bij
dieselaffaire".

29

"PS10211 - Antitrust sanziona il gruppo Volkswagen per 5 milioni di euro per manipolazione
del sistema di controllo delle emissioni inquinanti".

30

Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).
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Figur 6 - De primære forskelle mellem NEDC- og WLTPprøvningscyklusserne

NEDC

WLTP
Prøvningscyklus

Enkeltprøvningscyklus

Dynamisk cyklus, som bedre
repræsenterer faktisk kørsel

Cyklustid
20 minutter

30 minutter

Cyklusafstand
11 kilometer

23,25 kilometer

Kørselsfaser

To faser, 66 % bykørsel og
34 % ikke-bykørsel

Fire mere dynamiske faser,
52 % bykørsel og 48 % ikkebykørsel

Gennemsnitshastighed
34 kilometer i timen

46,5 kilometer i timen

Maksimal hastighed
120 kilometer i timen

Indvirkning på CO2 og
brændstofydeevne tages ikke i
betragtning under NEDC

131 kilometer i timen

Påvirkning fra
valgfrit udstyr

Yderligere karakteristika (som
kan variere fra bil til bil) tages i
betragtning

Kilde: Revisionsretten på grundlag af ACEA.

32 Et af hovedformålene med WLTP er, at den skal tjene som en industriel standard
for CO2-emissioner og brændstofforbrug. Den nye prøvningscyklus har også til formål
at eliminere en del af den fleksibilitet, som var til stede i de tidligere
prøvningsprocedurer. Figur 7 viser nogle af de kendte fleksible elementer, som visse
fabrikanter har udnyttet i NEDC-prøvningscyklussen:
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Figur 7 - Eksempler på kendte fleksible elementer, som visse fabrikanter
har udnyttet i forbindelse med NEDC-prøvningscyklussen
Køretøjets
prøvemasse

Justering af
bremser

Tilkøringstid

Frakobling, f.eks.
generator

Specifikationer
for hjul og dæk

Dæktryk og
mønsterdybde

Arbejdstemperatur

Gearskifteskema
Kilde: Revisionsretten på grundlag af EEA, "Explaining road transport emissions", 2016, s. 32-37.

33 En rapport fra 2016, som blev udarbejdet på vegne af Kommissionen,

tilvejebringer data, som viser, at forskellen mellem de typegodkendte tal for CO2emissioner og dem, der blev registreret på vejen, i visse tilfælde var større end 50 % 31.
En JRC-rapport fra 2018 32 konkluderer, at den nye WLTP-prøvningscyklus vil reducere
denne forskel i væsentlig grad, men at det er nødvendigt fortsat at overvåge forskellen
og at fremme teknologier, som reducerer CO2-emissioner under kørsel. Artikel 1 i
forordning (EU) 2018/1832 kræver, at der installeres anordninger til overvågning af
brændstofforbruget i nye køretøjsmodeller.

31

Europa-Kommissionen (den videnskabelige rådgivningsmekanisme), "Closing the gap
between light duty vehicle real world CO2 emissions and laboratory testing", 2016, s. 27.

32

J. Pavlovic, B. Ciuffo, G. Fontaras, V. Valverde, A. Marotta, "How much difference in typeapproval CO2 emissions from passenger cars in Europe can be expected from changing to
the new test procedure (NEDC vs. WLTP)?"; Kommissionen – Det Fælles Forskningscenter,
2018, afsnit 5 – Conclusions and policy implementations.
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34 Den nederlandske organisation for anvendt videnskabelig forskning (TNO)

fastslog i en rapport fra 2016 33, at typegodkendte CO2-emissionesværdier
gennemsnitligt var 20 g/km lavere end de værdier, der blev målt i uafhængige
prøvninger. TNO påpegede, at disse forskelle ikke var blevet undersøgt til bunds i
forbindelse med udviklingen af WLTP-prøvningscyklussen. Selv om rapporten indikerer,
at WLTP-prøvningscyklussen kan mindske denne forskel med 7 g/km, er der fortsat
smuthuller. Rapporten påpeger endvidere, at en fabrikant, der er på vej til at opfylde
CO2-målene for bilparker i 2021, kan udskyde sin udnyttelse af fleksibiliteten i WLTP til
senere ved at bibeholde en "buffer" til fremtidige CO2-reduktioner.

35 I juli 2018 fremsendte kommissær Bienkowska og kommissær Arias Canete en

skrivelse til Europa-Parlamentet og Rådet for at meddele dem Kommissionens
konklusioner om, at de WLTP-typegodkendte CO2-emissionsværdier kunne være
fastsat kunstigt højt, og derved øge den potentielle "buffer" for CO2-reduktioner efter
2021 (jf. punkt 12). Prøvningsresultaterne fra de 114 køretøjer, der er blevet
typegodkendt siden september 2017, har vist en gennemsnitlig stigning på 4,5 %
mellem de målte og de oplyste WLTP-værdier, hvoraf den højeste afvigelse udgjorde
15 %. Skrivelsen beskrev tre foranstaltninger, som ville blive truffet med henblik på at
adressere problemet 34. De er nu ved at blive gennemført.
Prøvning af emissioner ved faktisk kørsel (RDE)

36 New European Drive Cycle (NEDC) har været anvendt siden 1990 til at attestere

bilers og lette erhvervskøretøjers udstødningsemissioner, herunder NOx. Det er en
strengt defineret laboratorieprøvning, som anvender et chassisdynamometer med
veldefinerede parametre for omgivelsestemperatur og -fugtighed (jf. billede 2). I 2011
oprettede Kommissionen en arbejdsgruppe med henblik på at udvikle en ny
prøvningscyklus primært med henblik på at måle NOx-emissioner. I oktober 2012
besluttede arbejdsgruppen at udvikle en prøvning til vej med et bærbart
emissionsmålingssystem (PEMS). Der er blevet forberedt fire lovpakker til denne nye
prøvning af emissioner ved faktisk kørsel (RDE) (jf. bilag I).

33

TNO, "NEDC – WLTP comparative testing", 2016, s. 26.

34

Anvendelse af de i forbindelse med WLTP målte værdier med henblik på at fastsætte et
udgangspunkt for beregningen af det nye post 2020-mål, præcisering af
prøvningsbetingelserne for WLTP samt sikring af en solid gennemførelse af WLTP.
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Billede 2 - Prøvning af køretøjers udstødningsemissioner i laboratorier

Kilde: Kommissionen, EU Science Hub's websted.

37 RDE-prøvningen udføres på offentlige veje under faktiske trafikforhold trafik og

omfatter en bred vifte af de kørselsforhold, som bilister i EU udsættes for (jf. billede 3).
Den består af tre dele (by, landevej og motorvej), som defineres ud fra bilens
hastighed under kørslen. For at et køretøj kan bestå RDE-prøvningen, skal de
gennemsnitlige NOx-emissioner være under prøvningens grænseværdier som helhed
og for bykørselsdelen. Da kørestil, højdemeter, omgivende temperatur, tomgangstid
og andre variabler har en indvirkning på NOx-emissionerne, har Kommissionen
defineret betingelserne for en gyldig RDE-prøvning (jf. bilag II).
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Billede 3 - Eksempler på RDE-prøvning ved hjælp af et bærbart
emissionsmålingssystem (PEMS)

Kilde: Europa-Kommissionen, EU Science Hub's websted.

38 Nogle forskere har argumenteret for, at EU's lovgivningsmæssige

vedtagelsesprocedure har svækket gennemførelsen af RDE-prøvningens effekt 35, da
Kommissionen oprindeligt foreslog en grænseværdi på 128 mg/km for dieselbiler,
hvilket er blevet øget til 160 mg/km frem til 31. december 2020. Dette står i kontrast
til USA, hvor grænseværdierne for NOx er på 40 mg/km 36. Tabel 2 viser
gennemførelsen af WLTP- og RDE-prøvningscyklusserne i relation til typegodkendelse
samt de gældende NOx-grænseværdier for både diesel- og benzinmotorer.

35

Hooftman, N., Messagie, M., Van Mierlo, J., Coosemans, T., "A review of the European
passenger car regulations – Real driving emissions vs local air quality", 2018; s. 9-10.

36

EPA anvender en margen til at evaluere prøvningerne af emissioner ved faktisk kørsel, men
det fremgår ikke af forordningen. Europa-Parlamentet, "Comparative study on the
differences between the EU and US legislation on emissions in the automotive sector",
2016, s. 15.
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Tabel 2 - Euro 6-standarder: forskelle og gennemførelse
Euro 6b

Euro 6c

Euro 6d
(temp)

Euro 6d

Gældende for nye
typegodkendelser
(modeller) fra

1.9.2014

Ikke
relevant

1.9.2018

1.1.2020

Gældende for alle nye
biler fra

1.9.2015

1.9.2018

1.9.2019

1.1.2021

Laboratorieprøvning37

NEDC

WLTP

WLTP

WLTP

Gældende NOxgrænseværdier for
dieselkøretøjers
emissioner ved
faktisk kørsel

RDEprøvning
ikke
påkrævet

RDEprøvning
ikke
påkrævet

168 mg/km

114,4 mg/km 38

Gældende NOxgrænseværdier for
benzinkøretøjers
emissioner ved
faktisk kørsel

RDEprøvning
ikke
påkrævet

RDEprøvning
ikke
påkrævet

126 mg/km

85,8 mg/km

Kilde: Revisionsretten på grundlag af EU-lovgivning.

39 Ifølge den tyske automobilklub ADAC39 opfyldte 463 dieseldrevne køretøjstyper

fra 28 mærker Euro 6d-temp-normen i november 2018. Dette betyder, at de
køretøjstyper, der var tilgængelige i Tyskland, havde bestået RDE-prøvningen, og at
deres NOx-emissioner ikke oversteg 160 mg/km. Dette illustrerer RDE's positive
indvirkning, navnlig ved sammenligning med NOx-emissioner fra dieselkøretøjer i Euro
5- og Euro 6-klassen (gennemsnitlige emissioner på henholdsvis omkring 800 mg/km

37

De gældende grænseværdier for NOx-emissioner i forbindelse med laboratorieprøvninger
(NEDC eller WLTP) er altid de samme: 80 mg/km for dieseldrevne personbiler og 60 mg/km
for benzindrevne personbiler.

38

Værdien er baseret på en overensstemmelsesfaktor på 1,43, som blev vedtaget i
forbindelse med lovgivningen til RDE 4. Overensstemmelsesfaktoren stammer fra en anden
nøjagtighed i PEMS-redskabet sammenlignet med udstyret i laboratoriet. Det samme gør
sig gældende for benzinkøretøjer.

39

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC)'s websted.
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og 450 mg/km 40). Den primære årsag til dette er anvendelsen af mere effektive
efterbehandlingsteknologier såsom en selektiv katalytisk reduktion (SCR), uden hvilken
det ikke ville være muligt at opfylde grænseværdierne for NOx-emissioner i forbindelse
med RDE-prøvningen.

40 RDE-prøvningen sigter mod at dække normale kørselsforhold. Dette betyder

eksempelvis, at kørsel ved temperaturer under minus 7 °C eller aggressiv kørsel ikke er
omfattet af prøvningen. Fabrikanterne kan også forsøge at gøre brug af
emissionsteknologier og -strategier for at tilpasse køretøjet til parametrene i RDEprøvningen, f.eks. optimere bilerne til RDE-prøvningen frem for at forsøge at reducere
køretøjets overordnede NOx-emissioner. NGO'er hævder, at parametrene for RDEprøvningen er for snævre 41 og opfordrer til, at køretøjsemissioner prøves ud over de
fastsatte parametre for RDE-prøvningen med henblik på at tilvejebringe et bedre
overblik over niveauet for NOx-udledningerne 42.

41 Siden maj 2016 har bilfabrikanterne være pålagt at fremlægge en udvidet

dokumentationspakke i forbindelse med typegodkendelsesprøvningen, hvor de angiver
deres grundlæggende emissionsstrategier (BES'er) og understøttende
emissionsstrategier (AER'er) 43. Dette yderligere tiltag bør sammen med indførelsen af
RDE-prøvningen gøre det sværere for fabrikanterne at anvende ulovlige
manipulationsanordninger med henblik på at ændre et emissionskontrolsystems
handlemåde. Først og fremmest vil de typegodkendende myndigheder være i stand til
at vurdere AES-strategierne. Dernæst vil RDE-prøvning af køretøjer i brug under
forskellige forhold gøre det muligt at vurdere de pågældende strategiers indvirkning og
muligvis kortlægge yderligere strategier, som endnu ikke er blevet angivet. Såfremt en
ikke-angivet AES-strategi opdages efterfølgende, vil dette blive betragtet som en
overtrædelse af fabrikantens forpligtelser i henhold til typegodkendelsesproceduren.

40

ICCT, "Impact of improved regulation of real world NOx emissions from diesel passenger
cars in the EU, 2015-2030", 2016, s. iv.

41

T&E, "Cars with engines: can they ever be clean?", 2018, s. 16.

42

ICCT, "Real-driving emission test procedure for exhaust gas pollutant emissions of cars and
light commercial vehicles in Europe", 2017, s. 8.

43

BES - en emissionsbegrænsningsstrategi, som er aktiv i hele motorens arbejdshastighedsog belastningsområde, medmindre en understøttende emissionsstrategi aktiveres. AES - en
emissionsstrategi, der aktiveres, og som erstatter eller modificerer en "BES" med et
specifikt formål for øje og som reaktion på et specifikt sæt betingelser vedrørende
omgivelser og/eller drift, og som kun forbliver operationel, så længe disse betingelser
eksisterer.

29

Nye obligatoriske emissionskontroller for køretøjer i brug
Fokus på typegodkendende prøvning fastholdes

42 Figur 8 nedenfor viser hovedelementerne i de gamle og nye EU-systemer til

sikring af, at et køretøj opfylder emissionsgrænseværdierne. De gamle og nye systemer
er i høj grad afhængige af typegodkendelseskontroller af nye bilmodeller. Det for nyligt
foreslåede system kræver flere kontroller af køretøjer i brug.
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Figur 8 - Overblik over de gamle og nye EU-systemer til sikring af, at et
køretøj opfylder emissionsgrænseværdierne
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Kilde: Revisionsretten.

43 Europa-Parlamentets undersøgelse konstaterede44, at de typegodkendende

myndigheder og de tekniske tjenester, de har udpeget, alene udførte de
minimumskontroller, som er krævet i henhold til lovgivningen, og at de gebyrer, som
44

Europa-Parlamentet, "Beretning om undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien",
2.3.2017, s. 47.
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de pågældende organer opkrævede, udgjorde en væsentlig indtægtskilde for dem.
Undersøgelsen påpegede, at bilfabrikanterne frit kunne vælge de tekniske tjenester,
og at de fleste prøvninger blev udført i deres egne laboratorier. De havde mulighed for
at teste nye køretøjsmodeller adskillige gange før de anmodede de tekniske tjenester
om at udføre den endelige prøvning.

44 Systemer til overholdelse og håndhævelse af køretøjsemissioner eksisterer uden

for EU. Ifølge ICCT 45 er det i USA, Canada og Sydkorea tilladt, at
typegodkendelsesprøvninger udføres af fabrikanterne selv, uden at de tekniske
tjenester er til stede for at overvære prøvningen (som tilfældet er i EU). Disse
prøvningers resultater indleveres derefter til den typegodkendende myndighed, som
kan vælge at udføre nye prøvninger. I USA bliver 15 % af prøvningerne udført på ny af
de typegodkendende myndigheder, nogle af dem udvælges tilfældigt, og nogle af dem
udvælges på grundlag af risikokriterier. ICCT bemærker endvidere, at
overensstemmelseskontroller efter produktion understøttet af stærke
håndhævelsesforanstaltninger giver fabrikanterne et stærkt incitament til at udføre
grundige kontroller med henblik på at undgå bøder og omdømmemæssig skade.

45 Tyske NGO'er på miljøområdet har opfordret til, at der etableres en ny

typegodkendelsesprocedure. Den bør baseres på fabrikanters egenerklæring og
suppleres af uafhængige myndigheders prøvninger på vejen af biler i brug med henblik
på at verificere fabrikantens egenerklæring46. De uafhængige myndigheder bør ikke
være en del af en typegodkendelsesprocedure (ideelt set et miljøagentur).
Håndhævelse af overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning

46 Formålet med overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning, der udføres af både

fabrikanter og de udstedende typegodkendende myndigheder, er at verificere,
hvorvidt en typegodkendt bil i løbet af sin levetid fortsætter med at overholde de
lovbestemte emissionskrav. Kommissionen har styrket systemet betragteligt ved at
kræve, at de typegodkendende myndigheder udfører RDE-prøvninger på et
mindsteantal af biler ud over at gennemgå fabrikanternes rapporter for de kontroller,
som de selv har udført.

45

ICCT, "Global baseline assessment of compliance and enforcement programs for vehicle
emissions and energy efficiency", s. 22-32 og 45.

46

VCD's websted "Lehren aus dem Abgasskandal: Typzulassung von Pkw reformieren und
reale Emissionen messen".
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47 De oplysninger, der er nødvendige for at kunne beregne antallet af biler, som skal
udtages til overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning i 2019, er ikke offentligt
tilgængelige. De typegodkendende myndigheder, som ikke har udstedt nogen
typegodkendelser, skal ikke kontrollere køretøjer for overensstemmelse efter
ibrugtagning. Kommissionen påpeger, at myndighederne i eksempelvis Frankrig,
Spanien og Luxembourg skal kontrollere omkring fem køretøjsmodeller hvert år. For at
kunne kontrollere hver køretøjsmodel er det nødvendigt at udføre prøvninger på tre til
ti forskellige køretøjer.

48 Det vil først være muligt at vurdere fordelene af de typegodkendende

myndigheders obligatoriske overensstemmelsesprøvninger fra 2021 og fremefter, når
disse kontroller er blevet udført i mindst to hele år.
Mindstekrav til markedsovervågningsaktiviteter fra 2020

49 Artikel 8 i forordning (EU) 2018/858 indførte en forpligtelse for Kommissionen

(JCR) og medlemsstaterne til at udføre markedsovervågningsaktiviteter. Disse
aktiviteter vil omfatte analyse af tilgængelige data om køretøjers overholdelse af
standarderne med henblik på at udvælge en stikprøve af køretøjer i brug til
emissionsprøvning. Kommissionen har arbejdet på gennemførelsesforordningerne til
den nye ramme for typegodkendelse.

50 Medlemsstaterne skal sikre, at deres egne markedsovervågningsmyndigheders og

typegodkendende myndigheders roller og pligter holdes strengt adskilt. Mange NGO'er
ville foretrække, at emissionsprøvningerne blev udført af uafhængige myndigheder på
miljøområdet 47, som tilfældet er i USA, hvor den amerikanske miljøstyrelse udfører
markedsovervågning og aktiviteter i relation til håndhævelse på føderalt plan. Alene to
myndigheder på miljøområdet udfører denne rolle i EU: i Nederlandene og Spanien (i
den selvstyrende by Melilla).

51 Artikel 8 i forordning (EU) 2018/858 fastsætter, at

markedsovervågningsmyndighederne skal teste et køretøj for hver 40 000 registrerede
køretøjer og som minimum skal udføre fem prøvninger om året. Mindst 20 % af de
udvalgte biler bør testes for udstødningsemissioner. Dette betyder, at der i visse
medlemsstater muligvis kun vil blive udvalgt få biler til emissionsprøvninger

47

Jf. feks. VCD's websted "Lehren aus dem Abgasskandal: Typzulassung von Pkw reformieren
und reale Emissionen messen".
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(eksempelvis tre biler i Nederlandene 48). Tidligere har nogle medlemsstater udført
køretøjsprøvninger som en del af deres markedsovervågning. De pågældende
medlemsstater har alle indstillet deres aktiviteter med undtagelse af Sverige 49.
Markedsovervågningskontrollernes effektivitet afhænger af, hvordan
medlemsstaterne opsætter og gennemfører dem.

52 I tillæg til de afprøvede køretøjer i medlemsstaterne har JRC dog planer om at
prøve mellem 40 og 50 modeller hvert år 50. Såfremt dette opnås, vil det overgå det
gennemsnitlige antal modeller, som blev testet af EPA i USA (40) mellem 2009 og
2013 51.

Nye håndhævelsesbeføjelser til Kommissionen

53 Den nye lovramme har tillagt Kommissionen nye håndhævelsesbeføjelser såsom

mulighed for at suspendere eller trække køretøjers typegodkendelse tilbage,
iværksætte tilbagekaldelser af køretøjer, som ikke overholder kravene, og anvende
sanktioner. Lovrammen stiller endvidere krav om, at der oprettes et nyt
rådgivningsorgan, forummet for udveksling af oplysninger om håndhævelse, som
består af repræsentanter for medlemsstaternes typegodkendende myndigheder og
markedsovervågningsmyndigheder. Forummet bør skabe en platform for udveksling af
bedste praksis og arbejde hen imod en ensartet gennemførelse af den gældende
lovgivning i hele EU.

54 Kommissionen vurderer endvidere de typegodkendende myndigheders

procedurer for udstedelse af typegodkendelser, udførelse af
overensstemmelseskontrol af produktionen samt for udformning og overvågning af de
tekniske tjenester. Derudover kan de typegodkendende myndigheders procedurer for
48

I Nederlandene i 2016 udgjorde antallet af registrerede lette køretøjer 455 158, hvilket
betød, at mindsteantallet af udvalgte biler til markedsovervågning ville være 11 (11,38 =
455 158 / 40 000), men mindsteantallet af biler, som skal emissionskontrolleres, vil blot
være tre (2,28 = 0,2 x 11,38).

49

ICCT, "Global baseline assessment of compliance and enforcement programs for vehicle
emissions and energy efficiency", s. 31.

50

JRC har udvidet sine laboratoriefaciliteter med henblik på at udføre disse prøvninger og har
ansat og uddannet personale.

51

ICCT, "A historical review of the U.S. vehicle emission compliance program and emission
recall cases", 2017, s. 29.
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vurdering og overvågning af de tekniske tjenester endvidere gøres til genstand for
peerevalueringer. Disse udføres af hold, som består af to typegodkendende
myndigheder fra andre medlemsstater og, hvis det tilvælges, Kommissionen 52.

55 Kommissionen vil, ligesom medlemsstaterne, have beføjelser til at idømme

økonomiske aktører, som ikke overholder forordningen, bøder. Det vil dog kun være
muligt, såfremt medlemsstatens myndigheder ikke allerede selv har idømt bøderne.
Lovgivningen indeholder ingen detaljeret vejledning om bøderne med undtagelse af et
obligatorisk loft på 30 000 euro pr. køretøj og et krav om, at de skal være effektive,
proportionelle og have afskrækkende virkning. Da de typegodkendende myndigheder
ikke tidligere har idømt bilfabrikanterne bøder, og forordningen ikke giver detaljeret
vedledning herom, er det ikke muligt at vurdere, hvorvidt de endelige sanktioner
opfylder disse kriterier.

Transparente data

56 Dataene for prøvning af bilers typegodkendelse i EU såsom resultaterne af

emissionsprøvningerne er opdelte. Hverken Kommissionen eller medlemsstaterne har
det fulde overblik. Overordnet set lagres de eksisterende data på
medlemsstatsniveau 53.

57 I USA offentliggøres bilers prøvningsdata af den amerikanske miljøstyrelse

(EPA) 54. I EU gør dataenes manglende gennemsigtighed og tilgængelighed for
offentligheden det sværere for de interesserede parter at følge problemstillingen og
bidrage til overvågningen af køretøjsemissioner. Artikel 61 til 66 i forordning (EU)
2018/858 finder anvendelse fra 2020 og fastlægger grundlaget for standardiseringen
og den fremtidige anvendelse af de data, som egenmålingssystemerne for emissioner
52

Såfremt et nationalt autorisationsudstedende organ vurderer og overvåger de tekniske
tjenesters arbejde, er en peerevaluering ikke påkrævet. Kommissionen kan beslutte at
deltage i peerevalueringsholdet på grundlag af en risikoanalyse (artikel 67 i forordning (EU)
2018/858).

53

Eksempelvis offentliggør de tyske typegodkendende myndigheder, KBA, data relateret til de
udførte emissionsprøvninger. Jf. Kraftfahrt-Bundesamts websted. De britiske
typegodkendende myndigheder, VCA, offentliggør data om køretøjsemissioner for de
modeller, der udbydes på det britiske marked, og dataene kan tilgås via et online
søgesystem (jf. Vehicle Certification Agency's websted) eller ved at downloade en fil med
de kommaseparerede værdier (CSV) (jf. Vehicle Certification Agency's websted).

54

EPA's websted "Data on Cars used for Testing Fuel Economy".

35
indsamler, hvilket kan øge adgangen til data for bilers emissioner i EU. De nye regler
om overensstemmelse efter ibrugtagning i RDE-lovgivningen (fjerde lovpakke - jf.
bilag I) tillader adgang til alle data, som er nødvendige for prøvning af køretøjer, som
er typegodkendt fra januar 2019. Kommissionen er ved at udvikle et redskab, der skal
fremme adgangen til sådanne data fra fabrikanterne, de typegodkendende
myndigheder eller uafhængige testere. Alle rapporter vedrørende
overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning vil være offentligt tilgængelige.

58 Den amerikanske miljøstyrelse udbyder et brugervenligt onlineredskab, som gør

det muligt for brugerne øjeblikkeligt at sammenligne CO2-emissioner på tværs af de
forskellige bilmodeller, der er til rådighed på det amerikanske marked 55. Det er i EU
ikke muligt at sammenligne oplysninger for typegodkendte køretøjers
brændstofforbrug, CO2 og NOx-emissioner i en central database. Dette gør det sværere
for borgerne at træffe en kvalificeret beslutning i forbindelse med køb af køretøjer.
Køretøjsforhandlere skal ikke desto mindre gøre oplysningerne om bilernes
brændstofforbrug tilgængelige i deres showrooms samt i deres
markedsføringsmateriale 56. Nyregistrerede køretøjers CO2-emissioner overvåges og
offentliggøres hvert år af Det Europæiske Miljøagentur. Kommissionen har ligeledes
intentioner om at gøre oplysninger om NOx-emissioner tilgængelige i en central
database.

Tredjepartsprøvninger bliver en del af håndhævelsen

59 Artikel 8, 9 og 13 i forordning (EU) 2018/858 fastlægger bestemmelser om

tredjepartsprøvninger udført af anerkendte tredjeparter, som har en legitim interesse
inden for offentlig sikkerhed og miljøbeskyttelse. Kommissionen har endnu ikke
vedtaget gennemførelsesretsakter, som indeholder regler om anerkendelse af de
pågældende tredjeparter, hvilke kan møde modstand, da WLTP- og RDE-prøvninger er
omkostningstunge at udføre 57.

60 Mindre omkostningstunge alternativer til måling af køretøjsemissioner er

tilgængelige såsom måling af udstødningsemissioner ved hjælp af telemålingsudstyr

55

U.S. Department of Energy's websted.

56

Direktiv 1999/94/EF om mærkning af personbiler.

57

PEMS-udstyr kan medføre udgifter på omkring 80 000 euro plus yderligere variable
omkostninger til hver prøvning (vederlag til sagkyndige, udgifter til leje af køretøjer osv.).
WLTP-prøvning er dyrere, da et begrænset antal uafhængige laboratorier er tilgængelige.
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eller prøvninger under faktisk kørsel med SEMS 58-enheder. Selv om disse
foranstaltninger kan være mindre præcise, er de som udgangspunkt tilstrækkelige til at
udpege køretøjer, som overstiger de lovbestemte emissionsgrænseværdier i væsentlig
grad og derfor bør prøves yderligere.

Meget forurenende biler i den eksisterende bilpark
Oplysninger om biler i brug

61 Ifølge Foreningen af Europæiske Automobilfabrikanter (ACEA) var der i EU

omkring 257 millioner personbiler og 21 millioner lette erhvervskøretøjer i brug i
2016 59. Omkring 42 % af personbilerne og næsten 90 % af de lette erhvervskøretøjer
er dieseldrevne. Over 93 millioner af disse dieselkøretøjer i brug er muligvis ikke
udstyret med dieselpartikelfiltre 60.

62 De forskellige Euro-emissionsklasser (fra Euro 1 til Euro 6) er ikke en pålidelig

stedfortræder for så vidt angår fastsættelse af bilers NOx-emissioner på vejen 61 som
illustreret af "dieselgate"-skandalen. Selv om der er tilgængelige data for visse
dieselkøretøjer (oftest Euro 5 og Euro 6), er fuldstændige data om emissioner på vejen
ikke umiddelbart tilgængelige på EU-niveau. Dette hæmmer ethvert muligt initiativ,
der har sigte på at fjerne de mere forurenende biler fra driften.

Millioner af køretøjer er blevet tilbagekaldt, men indvirkningen på
emissionerne er ikke tydelig

63 Siden 2015 har Volkswagen-koncernen tilbagekaldt over 8 millioner biler i EU.
Andre bilfabrikanter har også tilbagekaldt et betragteligt antal køretøjer.

58

Smart Emissions Measurement System (SEMS) er udviklet af TNO. Det er et kompakt
sensorbaseret system til måling af emissioner, som nemt kan installeres i et køretøj, der
derefter kan anvendes på sædvanlig vis.

59

ACEA's websted "Report: Vehicles in Use".

60

Som det fremgår af rapporten fra Transport & Environment (2018), så trækkes der
43 millioner dieselbiler i Euro 5- og Euro 6-klassen fra det samlede antal dieselbiler
(omkring 136,4 millioner). Cars with engines: can they ever be clean? [online] Bruxelles:
Transport & Environment, s. 10. [Tilgået den 22. oktober 2018].

61

T&E, "Cars with engines: can they ever be clean?", 2018, s. 3.
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Kommissionen har oprettet en platform, som angiver, hvor mange køretøjer, der er
blevet tilbagekaldt (jf. figur 9), hvilket i de fleste tilfælde skyldes en opdatering af den
software, som styrer køretøjets udstødningssystem. Vi har fundet frem til blot ganske
få offentligt tilgængelige prøvningsresultater, hvilket indikerer, at indvirkningen på
reduktionen af NOx-emissioner har været forholdsvis beskeden. Eksempelvis har
automobilklubber i Østrig, Tyskland og Schweiz testet ni køretøjer i en
motorvejscyklus 62 og konkluderet, at den gennemsnitlige emissionsreduktion var på
25 % 63. De gennemsnitlige NOx-emissioner fra disse køretøjer i motorvejscyklussen var
på 590 mg/km 64.

62

Motorvejscycklusprøvningen i laboratoriet (chassisdynamometer) er en del af den Eco Testcyklus, der er udviklet af ADAC. Den repræsenterer kørsel på en tysk motorvej med en
maksimal hastighed på 130 km/t.

63

Mere omfattende eftermonteringer kan medføre reduktioner på 60-95 %, som påvist i
Giechaskiel, B., Suarez-Bertoa, R., Lähde, T., Clairotte, M., Carriero, M., Bonnel, P. og
Maggiore, M., "Evaluation of NOx emissions of a retrofitted Euro 5 passenger car for the
Horizon prize "Engine retrofit"", Environmental Research, 2018, s. 298-309.

64

Kilde: ICCT, "VW defeat devices: A comparison of U.S. and EU required fixes", 2017, s. 6
(gennemsnit for blot otte køretøjer).
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Figur 9 - Overblik over køretøjer, som skal tilbagekaldes på grund af
problemer med NOx-emissioner (pr. 14. september 2018)
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Kilde: Revisionsretten på grundlag af data fra medlemsstaterne, som er konsolideret af Kommissionen.
Dataene kan indeholde uoverensstemmelser og er alene til illustration.

64 Yderligere materielle eftermonteringer65 kunne være et alternativ til løsninger,

som alene omfatter softwaren. Sådanne eftermonteringer har faktisk allerede været
anvendt på tunge køretøjer. De indledende undersøgelser foretaget af JRC har vist
positive resultater, hvor NOx-emissionerne har været væsentligt lavere efter den
efterfølgende tilpasning66. Den største ulempe ved materielle eftermonteringer er
deres omkostninger. I USA var Volkswagen forpligtet til enten at tilpasse køretøjerne
efterfølgende for at sænke NOx-emissionerne til under grænseværdien eller skrotte
dem. EPA har testet og certificeret disse eftermonteringers effektivitet.

65

Eftermontering er tilføjelsen af ny teknologi eller egenskaber til et eksisterende system
såsom en bilmotor. En efterfølgende materiel tilpasning omfatter tilføjelse af en ny enhed
eller en fysisk modifikation af motoren.

66

Giechaskiel, B., Suarez-Bertoa, R., Lähde, T., Clairotte, M., Carriero, M., Bonnel, P. og
Maggiore, M. (2018). "Evaluation of NOx emissions of a retrofitted Euro 5 passenger car for
the Horizon prize "Engine retrofit"". Environmental Research, 166, s. 298-309.
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Manipulation af køretøjers emissionssystemer

65 Bilister, der ønsker at forbedre deres bilers ydeevne for at reducere forbruget

eller undgå dyre vedligeholdelsesomkostninger, kan ændre
efterbehandlingssystemerne for deres køretøjers emissioner i lighed med
operatørerne af de tunge køretøjer 67. Dette kan medføre, at biler udleder forskellige
forurenende stoffer i et omfang, der er mange gange højere end den lovbestemte
grænseværdi, hvilket i høj grad påvirker luftkvaliteten i byerne. Eksempelvis kan biler,
hvis dieselpartikelfilter (DPF) er blevet fjernet, udlede mellem 20 og 50 gange så
mange partikler som de biler, hvis DPF fortsat virker efter hensigten 68. Da problemet
med manipulation ikke henhører under ansvarsområdet for de typegodkendende
myndigheder, overensstemmelse efter ibrugtagning eller markedsovervågning, er det
op til medlemsstaterne at håndtere problemet i den nationale lovgivning.

66 Manipulation kan opdages ved hjælp af fremspirende teknologi til at måle

køretøjsemissioner såsom telemåling og anvendelse "sniffing cars" (jf. billede 4). Disse
kan kombineres med en procedure, hvor de største emissionskilder indkaldes til
yderligere prøvning. Et andet alternativ er periodiske tekniske syn 69, hvilket dog fortsat
ikke stiller krav om, at myndighederne måler NOx og partikler. Der er endvidere behov
for, at deres effektivitet med henblik på at opdage manipulerede køretøjer
forbedres70.

67

Jf. T&E, "Cars with engines: can they ever be clean?", 2018, s. 21.

68

Spreen, J., Kadijk, G. og van der Mark, P., "Diesel particulate filters for light-duty vehicles:
operation, maintenance, repair, and inspection (TNO 2016-R10958)", 2016, s. 13.

69

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU af 3. april 2014 om periodisk teknisk
kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv
2009/40/EF (EUT L 127 af 29.4.2014, s. 51).

70

Hooftman, N., Messagie, M., Van Mierlo, J. og Coosemans, T. (2018). "A review of the
European passenger car regulations – Real driving emissions vs local air quality". Renewable
and Sustainable Energy Reviews, nr. 86, s. 14.
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Billede 4 - "Sniffing car" udviklet af TNO
Central indsugning for instrumenter til måling af
partikelantal:
1) alle partikelstørrelser (CPC)
2) specifik partikelstørrelse (DMA + CPC)
3) katalytisk stripper

Operatørs
position

radarhastighedsmåler

Automatisk nummer
Pladekamera

Operatørstyrede
ventiler

Fire gasindløb
(venstre/højre+høj/lav)
for CO, CO2, NO, NO2

Kilde: TNO.

Medlemsstaternes initiativer i byer med luftforurening

67 Et andet udfald af emissionsskandalen er adskillige medlemsstaters tiltagende

villighed til at indføre restriktioner for biler i brug med henblik på at forbedre
luftkvaliteten. Eksempelvis har adskillige europæiske byer med høj luftforurening
oprettet lavemissionszoner, hvor biler er forbudt. De lokale myndigheder kan også
indføre trafikale restriktioner, når forureningen er på sit højeste. Sådanne
foranstaltninger er ofte baseret på Euro-standarderne, som muligvis ikke
repræsenterer køretøjernes NOx-emissioner på vejene og derfor medfører, at disse
foranstaltninger er mindre effektive 71. Vi har eksempelvis fundet frem til, at indførelse
af restriktioner for køretøjers brug i mindst fire lokale lavemissionszoner i EU alene
sker på grundlag af en given Euro-norm, uden at der skelnes mellem benzin og diesel 72.

68 Der er opstået et kludetæppe af denne type køretøjsrestriktioner over hele EU.
Som følge heraf skal bilister, der ønsker at rejse på tværs af flere medlemsstater,

71

Giorgiev, P., "How to get rid of dirty diesels on city roads: Analysis of diesel restriction
measures in European cities to date". [online] Transport and Environment, 2018 [tilgået den
13. november 2018], s. 8-9.

72

Et overblik over lavemissionszonerne i Europa er tilgængelig på Urban Access Regulations in
Europe's websted.
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overholde et stigende antal lokale bestemmelser for at undgå bøder. Bilisterne skal
ofte dokumentere deres overholdelse af disse lokale bestemmelser ved at sætte et
klistermærke i køretøjets forrude. For at hjælpe bilisterne med at navigere i disse
lokale bestemmelser har Kommissionen oprettet et websted, som indeholder
oplysninger om kørselsrestriktioner i hele EU73 og er i færd med at udvikle en
vejledning, der har til hensigt at hjælpe bilisterne med at forstå de lokale regler.

69 Ifølge NGO'en Transport & Environment74 har emissionsskandalen og

restriktionerne for bilkørsel haft en indvirkning på priserne for brugte dieselbiler. Der
er også registreret en stigning i eksporten af disse biler til østeuropæiske lande. Dette
vil have en indvirkning på forbedringen af luftkvaliteten i disse lande, alt afhængig af
hvorvidt de brugte køretøjer erstatter gamle eller nyere køretøjer.

Kompensation til forbrugere som følge af "dieselgate"skandalen

70 "Dieselgate"-emissionsskandalen viste også, at det fælles

typegodkendelsessystem i EU ikke er suppleret af et fælles kompensationssystem for
forbrugere. Klagesystemer for forbrugere varierer fra medlemsstat til medlemsstat.
Som en reaktion herpå har Kommissionen fremsat forslag til et direktiv om "adgang til
indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser"75. Retsakten
indeholder et sæt harmoniserede krav til etablering af kollektive klagesystemer for
forbrugere i EU-medlemsstaterne 76. Disse systemer vil dog ikke være tilgængelige for
de forbrugere, som blev påvirket af "dieselgate"-skandalen.

71 Ifølge en undersøgelse udført af Den Europæiske Forbrugerorganisation (BEUC)

har ni medlemsstater ikke oprettet et kollektivt klagesystem for forbrugere. I 14
medlemsstater har systemerne enten alvorlige mangler eller er så nye, at de ikke kan

73

Webstedet Urban Access Regulations In Europe.

74

T&E, "Dirty diesels heading East", 2018, s. 2-3.

75

COM(2018) 184 final af 11.4.2018.

76

Et kollektivt klagesystem er en mekanisme, som tillader en gruppe forbrugere, der er
påvirket af ensartede problemer, at anlægge en fælles sag (et søgsmål eller en administrativ
procedure) mod en økonomisk aktør. Såfremt der ikke er etableret et sådan system, skal
forbrugerne anlægge individuelle sager, hvilket kan række ud over den enkeltes
økonomiske formåen eller kan medføre omkostninger, der overstiger den eventuelle
kompensation.
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vurderes. Dette betyder, at blot fem medlemsstater har fuldt ud fungerende kollektive
klagesystemer for forbrugere (jf. figur 10).

Figur 10 - Situationen vedrørende klagesystemer for forbrugere i EU
Virker godt

Mangelfuld eller for ny til
at kunne vurderes
Ingen procedure eller
procedure uden for
forbrugerens rækkevidde

Note: Tredjelandenes grænser er udeladt.
Kilde: Revisionsretten på grundlag af data fra BEUC.

72 De foreslåede regler vil styrke forbrugernes rettigheder, men vil ikke medføre, at
borgerne modtager den samme kompensation i hele EU. Den kompensation, som
forbrugerne gives, er fortsat underlagt national ret.
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Afsluttende bemærkninger
73 Emissionsskandalen har fremskyndet mange lovgivningsmæssige ændringer af
EU-systemet for kontrol af køretøjsemissioner:
o

Kommissionen har nu beføjelser til at gennemgå de nationale typegodkendende
myndigheders arbejde, afprøve køretøjer, tilbagekalde eller suspendere
typegodkendelser og idømme sanktioner.

o

I medlemsstaterne er det nu obligatorisk at afprøve køretøjer i brug enten ved
hjælp af overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning eller inden for rammen for
markedsovervågningsaktiviteter.

o

Der er blevet indført en ny form for laboratorietest, den verdensomspændende
harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer (WLTP), som skal tackle
den store forskel mellem CO2-emissionsniveauerne målt i henholdsvis laboratoriet
og på vejen.

o

Der er blevet indført en prøvning af emissioner ved faktisk kørsel (RDE) med
henblik på at måle NOx-emissionerne.

o

Interesserede tredjeparter må nu udføre emissionsprøvninger.

74 Kommissionen har planer om at forbedre den nuværende situation, hvor data om
køretøjers emissionsprøvninger er begrænsede, opdelte og ikke lette at tilgå. De
seneste lovgivningsmæssige tiltag forhindrer imidlertid ikke følgende:
o

Det kan tage mange år at forbedre luftkvaliteten i byerne på grund af den store
mængde af meget forurenende biler, der allerede er på vejene.

o

Der er blevet tilbagekaldt 10 millioner køretøjer fra forskellige mærker, men den
begrænsede mængde data, der er til rådighed, indikerer, at indvirkningen på NOxemissionerne har været beskeden.

o

Indførelsen af RDE-prøvningen har ført til en væsentlig reduktion af NOxemissioner for dieselbiler, men indvirkningen kunne have været endnu større,
såfremt man havde vedtaget den oprindeligt foreslåede grænseværdi for NOx på
128 mg/km i stedet for en grænseværdi på 168 mg/km.

75 Det vil tage noget tid, før forbedringerne som følge af de indførte

lovgivningsmæssige ændringer vil kunne ses. Følgende udfordringer kan påvirke disse
ændringers effektive gennemførelse:
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o

Markedsovervågningskontrollernes effektivitet vil afhænge af, hvordan
medlemsstaterne etablerer og gennemfører dem.

o

Selv om spillerummet for bilers optimering er blevet indsnævret, og
Kommissionens seneste retsakter giver mulighed for bedre at kunne overvåge
forskellen mellem laboratorieresultaterne og CO2-emissionerne på vejen, kan
fabrikanterne finde nye fleksible elementer i WLTP-prøvningerne i laboratorierne,
hvormed de kan sænke deres CO2-emissioner.

o

Der er en risiko for, at fabrikanterne optimerer køretøjerne til RDE-prøvningen, og
at NOx-emissionerne uden for RDE-grænserne forbliver høje. Prøvning af biler i
brug ud over RDE-parametrene kunne muligvis adressere denne risiko.

o

Den nyligt indførte uafhængige tredjepartsprøvning kan blive begrænset som
følge af de høje omkostninger, der er forbundet med udførelsen af WLTP- og RDEemissionsprøvninger.
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Akronymer og forkortelser
ACEA: Foreningen af Europæiske Automobilfabrikanter
BEUC: Den Europæiske Forbrugerorganisation (på fransk: Bureau Européen des Unions
de Consommateurs)
CO2: Kuldioxid
EEA: Det Europæiske Miljøagentur
EMIS: Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien
EPA: De Forenede Staters miljøstyrelse
GD CLIMA: Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Klima
GD GROW: Europa-Kommissionens Generaldirektorat for det Indre Marked,
Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er
GD JUST: Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender og
Forbrugere
ICCT: International Council on Clean Transportation
JRC: Europa-Kommissionens generaldirektorat Det Fælles Forskningscenter
NEDC: New European Drive Cycle
NOX: Nitrogenoxider
PEMS: Bærbart emissionsmålingssystem
RDE: Emission ved faktisk kørsel
T&E: Transport and Environment
WLTP: Verdensomspændende harmoniseret prøvningsprocedure for lette køretøjer
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Ordliste
Den verdensomspændende harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer
(WLTP): En testkørecyklus som skal vurdere udstødningsemissioner fra biler i deres
typegodkendelsesprocedurer. Den måler emissioner af CO2, NOx, PM, PN, og THC
under standardiserede laboratorieforhold.
Euro "x”-standarder Europæiske standarder for lette køretøjers emissioner defineret
på grundlag af en række EU-retsakter. De omtales typisk som Euro 1, Euro 2, Euro 3,
Euro 4, Euro 5, og Euro 6, afhængig af hvornår de blev gennemført.
Markedsovervågningsmyndighed: Den myndighed i medlemsstaten, som har ansvaret
for at verificere, at de produkter, der allerede er tilgængelige på markedet, er sikre og
ikke miljøskadelige, samt for at kontrollere, at de solgte produkter er identiske med
dem, som oprindeligt blev afprøvet og godkendt.
NEDC - New European Drive Cycle: En testkørecyklus med henblik på at vurdere
udstødningsemissioner fra biler i deres typegodkendelsesprocedurer. Den måler
emissioner af CO2, NOx, PM, PN, og THC under standardiserede laboratorieforhold.
Nitrogenoxider (NOx): Generisk term for forskellige gasformer, som består af nitrogenog oxygenatomer såsom nitrogenoxid (NO) og nitrogendioxid (2). De betragtes som
forurenende stoffer og adskiller sig fra nitrogengas (N2), som forekommer naturligt i
luften. Nitrogenoxider bidrager til dannelse af smog, syreregn samt ozon i lav højde.
Partikelantalemissioner: Svarer til det samlede antal udledte partikler fra et køretøjs
udstødning.
Partikelemissioner: Svarer til massen af udledt partikelmateriale fra et køretøjs
udstødning.
Partikler (partikelstøv): En blanding af faste partikler og dråber i luften. De varierer i
størrelse og form. De kan være synlige for det blotte øje (såsom støv, jord, sod eller
røg), men kan også være mikroskopiske. Udtrykket "partikel" anvendes traditionelt til
at betegne materiale i den luftbårne fase (suspenderet stof), og udtrykket
"partikelstøv" til at betegne aflejret materiale.
Prøvning af emissioner ved faktisk kørsel (RDE): En prøvningsprocedure som
supplerer emissionsprøvninger på laboratorier og har til formål at bekræfte
laboratorieresultaterne for NOx og partikelantalemissioner under faktiske
kørselsforhold.
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Tekniske tjenester: Prøvningsorganer og laboratorier som medlemsstaternes
typegodkendende myndigheder har udpeget specifikt til at udføre
typegodkendelsesprøvninger i overensstemmelse med EU-lovgivningen.
Typegodkendelse: Den procedure, som medlemsstaternes myndigheder anvender,
inden de godkender indførelsen af en ny køretøjsmodel på markedet, med henblik på
at bekræfte, at den opfylder alle EU's sikkerheds- og miljøkrav samt er i
overensstemmelse med produktionens standarder.
Typegodkendende myndigheder: Medlemsstaternes offentlige myndigheder, som har
ansvaret for at godkende køretøjerne, inden de indføres på det europæiske marked.
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Bilag
Bilag I - Central lovgivning om køretøjers typegodkendelse og
emissionsprøvninger i EU
Lovgivning om køretøjers typegodkendelse i EU
Det primære retsgrundlag for typegodkendelse af køretøjer i EU var direktiv
2007/46/EF (rammedirektiv). Dette direktiv gælder i øjeblikket sideløbende med
forordning (EU) 2018/858, som fuldt ud finder anvendelse fra den 1. september 2020.
Den nye ramme giver Kommissionen håndhævelsesbeføjelser samt fastsætter krav om
obligatoriske køretøjsprøvninger.

Den på verdensplan harmoniserede prøvningsprocedure for lette
køretøjer (WLTP)
WLTP blev gennem Kommissionens forordning nr. 2017/1151 af 1. juni 2017 integreret
i EU-retten. Den måler emissioner af forurenende stoffer såsom CO2, NOx, PM, PN, og
THC under standardiserede laboratorieforhold.

Lovpakker for emissioner ved faktisk kørsel (RDE)
Første lovpakke 77 omfatter de grundlæggende karakteristika for RDE-prøvningen
såsom specifikationerne for RDE-prøvningsruten, begrebet "køretøjsfamilie",
præcisering af, hvilke dataevalueringsredskaber, som skal anvendes, de tekniske krav
til PEMS-udstyret og rapporteringsforpligtelser.
Anden lovpakke 78 omfatter bl.a. en specifikation af overensstemmelsesfaktorerne og
tidsplanen for gennemførelsen af RDE samt indførelsen af dynamiske parametre og en
grænseværdi for opnået højdeforøgelse.

77

Kommissionens forordning (EU) 2016/427 af 10. marts 2016 (EUT L 82 af 31.3.2016, s.1).

78

Kommissionens forordning (EU) 2016/646 af 20. april 2016 (EUT L 109 af 26.4.2016, s. 1).
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Tredje lovpakke 79 omfatter indførelsen af måling af antal partikler. Lovpakken
indeholder også lovbestemmelser for hybridbiler og en procedure for at omfatte
koldstarter og regenereringsbegivenheder i RDE-prøvningen.
Fjerde lovpakke 80 omfatter prøvninger af overholdelse efter ibrugtagning og
overvågning, uafhængige tredjeparters prøvninger og en metode til at evaluere
emissioner ved faktisk kørsel. Den fastsætter endvidere krav om en reduktion af
overensstemmelsesfaktoren fra 1,50 til 1,43, hvilket tilgodeser de tekniske og
statistiske variationer i RDE-målingerne.

79

Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 7. juni 2017 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).

80

Kommissionens forordning (EU) 2018/1832 af 5. november 2018 (EUT L 301 af 27.11.2018,
s. 1).
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Bilag II - Specifikationer og grænser for RDE-prøvningen
RDE-prøvningen skal overholde et sæt specifikationer og grænser, som er fastlagt i
lovgivningen og opsummeret i tabel 3.

Tabel 3 - Specifikationer og grænser for RDE-prøvningen
Specifikationer/parametre
Varighed af samlet kørsel

Afstand

Kørecyklussens
sammensætning

Gennemsnitshastighed

Mellem 90 og 120 minutter
Bykørsel

Længere end 16 km

Landområder

Længere end 16 km

Motorvej

Længere end 16 km

Bykørsel

29-44 % af distancen

Landområder

23-43 % af distancen

Motorvej

23-43 % af distancen

Bykørsel

15-40 km/t

Landområder

60-90 km/t

Motorvej

Mere end 90 km/t (mere end 100 km/t i mindst
5 minutter)

Nyttelast
Højde over havet

Bestemmelser

≤90 % af køretøjets maksimale vægt
Moderat

0-700 meter over havets overflade

Udvidet

700-1 300 meter over havets overflade

Forskel i højde over havet

Forskellen i højdemeter over havet må ikke
overstige 100 meter fra prøvningens start til
dens afslutning

Kumulativ højdeforøgelse

1 200 meter pr. 100 km

Omgivende
temperatur

Moderat

0 til 30°C

Udvidet

-7 til 0°C og 30 til 35°C

Stop i procentandel

6-30 % af bykørslen

Maksimal hastighed

145 km/t (160 km/t for 3 % af kørslen på
motorvej)

Anvendelse af hjælpesystemer

Må frit anvendes på vejen (dette omfatter
eksempelvis automatiske stop-start-systemer).

Kilde: Revisionsretten på grundlag af lovgivning og arbejde udført af ICCT.
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Revisionsrettens revisionshold
Dette briefingpapir blev vedtaget af Afdeling I - Bæredygtig brug af naturressourcer,
der ledes af Nikolaos Milionis, medlem af Revisionsretten. Opgaven blev ledet af
Samo Jereb, medlem af Revisionsretten, med støtte fra kabinetschef
Kathrine Henderson og attaché Jerneja Vrabic, ledende administrator Michael Bain,
opgaveansvarlig Jindrich Dolezal samt revisorerne Ernesto Roessing, João Nuno Coelho
Dos Santos, Radostina Simeonova og Joachim Otto. Richard Moore ydede sproglig
støtte.

Fra venstre til højre: João Nuno Coelho Dos Santos, Ernesto Roessing, Michael Bain,
Jindrich Dolezal, Samo Jereb, Jerneja Vrabic.

Spørgsmålet om uoverensstemmelser mellem laboratorieresultater og køretøjsemissioner på vejen kom skarpt i
fokus med opdagelsen af Volkswagen-koncernens manipulation med køretøjsemissionssystemer, den såkaldte “dieselgate”-skandale, som kom frem i lyset i september 2015.
Dette briefingpapir præsenterer de foranstaltninger, der
blev truffet på EU-plan og i medlemsstaterne, og beskriver
de ændringer af systemet til måling af køretøjsemissioner,
der blev gjort efter september 2015. Dette briefingpapir har
ikke til formål at vurdere, hvorvidt de trufne og foreslåede
foranstaltninger har løst problemet.
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