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Sammanfattning 
I Dålig luftkvalitet är ett stort problem för EU:s medborgare och beslutsfattare. Det är 
kopplat till hundratusentals förtida dödsfall och orsakar betydande kostnader för 
ekonomin. Vägtransporter bidrar kraftigt till luftföroreningar på grund av 
fordonsutsläpp. EU lagstiftade om att minska fordonsutsläppen första gången 1970 
och införde Euro-utsläppsnormerna i början av 1990-talet. 

II Frågan om avvikelser mellan laboratorievärden och fordonsutsläppen i trafiken 
hamnade i fokus när det upptäcktes att Volkswagenkoncernen manipulerade sina 
fordons avgassystem, vilket resulterade i den så kallade dieselgate-skandalen som 
inträffade 2015. Syftet med manipuleringen var att producera betydligt lägre utsläpp 
vid officiella tester än vid normal körning. 

III De problem som noterades i ”dieselgate”-skandalen föranledde EU att skynda på 
initiativ som redan pågick eller att vidta nya åtgärder. Senare antagen EU-lagstiftning 
siktar på att förhindra att sådana problem inträffar på nytt. Europaparlamentet gjorde 
en undersökning av utsläppsmätningar för att undersöka problemet. 

IV Detta briefingdokument redovisar de åtgärder som vidtagits på EU-nivå och 
medlemsstatsnivå och beskriver ändringar som gjorts i systemet för mätning av 
fordonsutsläpp efter september 2015. Dokumentet försöker inte utvärdera huruvida 
de åtgärder som vidtagits och föreslagits har löst problemet. 

V Utsläppsskandalen har påskyndat många lagändringar i EU:s system för kontroll av 
fordonsutsläpp: 

o Kommissionen har nu befogenhet att granska arbetet vid nationella 
typgodkännandemyndigheter, prova fordon, dra tillbaka typgodkännanden 
tillfälligt eller slutgiltigt och påföra sanktioner. 

o Det är nu obligatoriskt i medlemsstaterna att prova fordon som är i trafik, 
antingen genom överensstämmelsekontroller vid drift eller genom 
marknadskontroll. 

o Ett nytt laboratorietest, det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta 
fordon (WLTP), har införts för att komma till rätta med den stora skillnaden 
mellan koldioxidvärdena i ett laboratorium och de värden som uppmäts i trafiken. 



 5 

 

o Provning av utsläpp vid verklig körning (RDE) har införts för att mäta 
kväveoxidutsläpp. 

o Berörda tredje parter kan nu utföra utsläppstester. 

VI Kommissionen planerar att förbättra den nuvarande situationen där uppgifterna 
om fordonsutsläppstester är begränsade, fragmenterade och svåråtkomliga. Trots de 
nyligen vidtagna lagstiftningsåtgärderna kan följande konstateras: 

o Det kan ta många år att förbättra luftkvaliteten i städerna, med tanke på det stora 
antalet bilar med höga utsläpp som redan är i trafik. 

o Även om över tio miljoner fordon av olika märken har återkallats visar de 
begränsade uppgifter som finns tillgängliga att effekten på kväveoxidutsläppen 
har varit liten. 

o Även om införandet av RDE-provningen har lett till en betydande minskning av 
kväveoxidutsläppen från dieselbilar skulle effekten ha kunnat vara ännu större om 
den tillfälliga kväveoxidgräns på 128 mg/km som ursprungligen föreslogs hade 
antagits i stället för 168 mg/km. 

VII Vad gäller de införda lagändringarna kommer det att ta ett tag innan 
förbättringar märks. Följande utmaningar kan påverka hur effektivt genomförandet av 
dessa ändringar blir: 

o Marknadskontrollernas effektivitet kommer att bero på hur de organiseras och 
genomförs av medlemsstaterna. 

o Medan utrymmet för biloptimeringar har blivit mindre och kommissionens nya 
lagstiftning möjliggör bättre övervakning av skillnaden mellan laboratorievärden 
och koldioxidutsläppen i trafiken kan tillverkare eventuellt hitta nya flexibiliteter i 
WLTP-laboratorietestet för att sänka sina koldioxidutsläpp. 

o Det finns risk för att tillverkare optimerar sina fordon för RDE-provningen och att 
kväveoxidutsläpp utanför RDE-gränserna förblir höga. Provning av bilar i trafik 
utanför RDE-parametrarna kan eventuellt vara ett sätt att hantera denna risk. 

o Den oberoende provning genom tredje part som nyligen införts kan eventuellt ha 
begränsad effekt på grund av de höga kostnaderna för att utföra WLTP- och RDE-
utsläppstester. 
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Inledning 

Luftföroreningar och växthusgaser 

01 Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) utgör luftföroreningar den största 
miljörisken för hälsan i Europa1. Europeiska miljöbyrån (EEA) beräknar att mer än 
tusen förtida dödsfall inträffar varje dag på grund av luftföroreningar. EU:s 
vägtransporter är en betydande källa till luftföroreningar. År 2015 stod EU:s 
vägtransporter för 39 % av utsläppen i atmosfären av kväveoxider (NOx) och 11 % av 
utsläppen av partikelmassa (PM10 och PM2.5)2. Europeiska revisionsrätten har nyligen 
kommit fram till att man måste ta itu med luftkvaliteten på ett mer effektivt sätt inom 
EU3. 

                                                      
1 WHO: Ambient Air Pollution: A global assessment of exposure and burden of disease, 2016, 

s. 15. 

2 Europeiska miljöbyrån, Air quality in Europe — 2018 report, 2018, s. 8, 24 och 64. 

3 Revisionsrätten, särskild rapport nr 23/2018 Luftföroreningar: vår hälsa är fortfarande inte 
tillräckligt skyddad. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250141/9789241511353-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250141/9789241511353-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018/at_download/file
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=46723
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=46723
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=46723
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Bild 1 – Bilar på en gata i Bryssel 

 
Källa: Europaparlamentet.  

02 Växthusgaser värmer atmosfären och bidrar till klimatförändring. Koldioxid (CO2) 
är den växthusgas som släpps ut i störst mängd och står för 80 % av den totala 
mängden4. Enligt Europeiska miljöbyrån ökade utsläppen av växthusgaser från 
vägtransporter med 22 % mellan 1990 och 2016 och stod för cirka 20 % EU:s totala 
utsläpp av växthusgaser 20165. 

Mätning av fordonsutsläpp i EU 

03 Innan en ny fordonsmodell kan säljas i EU måste tillverkaren ansöka om ett 
typgodkännande för den6. Genom denna process certifieras att en fordonsprototyp 

                                                      
4 Revisionsrätten, Översiktlig analys: EU:s åtgärder på området energi och 

klimatförändringar, 2017, s. 10. 

5 Europeiska miljöbyrån, Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM02) och 
Progress of EU transport sector towards its environment and climate objectives, november 
2018. 

6 En ny bilmodell måste uppfylla över 70 tekniska, säkerhetsmässiga och miljömässiga krav 
(se bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 (EUT L 151, 
14.6.2018, s. 1)). 

https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/exhaust-pipe-air-pollution-fine-particul-pollution-gas-fumes_20130226_Exhaust__pipe_082-Modifier_p%23ssh#ssh
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-11
https://www.eea.europa.eu/themes/transport/term/term-briefing-2018
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uppfyller EU:s alla säkerhets-, miljö- och produktionskrav. Tillverkare samlar vanligtvis 
separata intyg för enskilda komponenter och system innan de ansöker om 
typgodkännande för hela fordonet. Utsläppstester kan utföras av en annan 
typgodkännandemyndighet än den som utfärdar typgodkännandet för hela fordonet. 

04 Typgodkännandemyndigheterna är de nationella myndigheter som är ansvariga 
för att bevilja typgodkännande för nya fordonsmodeller. Dessa myndigheter 
ackrediterar tekniska tjänster, vilka är de organ som faktiskt provar fordonen. De 
tekniska tjänsterna kan utföra tester vid sina egna anläggningar (om de har några) eller 
i biltillverkarens lokaler. Denna typgodkännandeprocess utförs av nationella 
myndigheter och gäller i hela EU. 

05 Marknadskontrollmyndigheter är nationella organ som är ansvariga för att 
kontrollera om produkter på marknaden i deras land uppfyller EU:s normer. De ska 
använda all tillgänglig information, inklusive resultat från sina egna produkttester, för 
att identifiera produkter som utgör en fara för hälsa, säkerhet eller miljön. 
Marknadskontrollmyndigheterna kan påföra sanktioner och i sista hand förbjuda att 
produkter säljs i deras land. 

06 Vad gäller personbilar reglerar EU följande luftföroreningar genom att fastställa 
lagstadgade gränsvärden för utsläpp (Euro-gränsvärden): kolmonoxid (CO), totala 
kolväten (THC), icke-metankolväten (NMHC) och kväveoxider (NOX). EU reglerar även 
förekomsten av luftburna partiklar, som mäts i partikelmassa (PM) och partikelantal 
(PN). Nya fordonsmodeller testas under typgodkännandeförfarandet för att säkerställa 
att deras utsläpp inte överskrider dessa lagstadgade gränsvärden. Figur 1 visar 
utvecklingen av det lagstadgade gränsvärdet för kväveoxider för diesel- och bensinbilar 
från 1992. 
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Figur 1 – Euro-normer för kväveoxidutsläpp, med de datum då normerna 
blev obligatoriska för nyregistrerade bilar 

 
Källa: Revisionsrätten, baserat på EU:s lagstiftning. 

07 Kväveoxider (NOx) produceras när bränsle förbränns i en motor vid närvaro av 
luft. NOx är en blandning av kvävemonoxid (NO), som inte är skadligt, och kvävedioxid 
(NO2), som orsakar flera olika miljö- och hälsoproblem. Andelen skadligt kvävedioxid i 
kväveoxidutsläppen från en dieselmotor är mycket högre än motsvarande värde för en 
likvärdig bensinmotor7. 

08 Under åren har tillverkarna förbättrat motorförbränningen och utvecklat 
ytterligare tekniker för avgasefterbehandling för att uppfylla utsläppsnormerna. Dessa 
inkluderar partikelfilter för dieselmotorer8 och selektiv katalytisk reduktion, som 
använder urea för att reducera kväveoxidutsläppen. 

09 Dieselbränsle innehåller mer energi per liter än bensin. Dieselmotorer är även 
effektivare än bensinmotorer när det gäller förbrukning. Dessa båda fördelar har lett 

                                                      
7 Europeiska miljöbyrån, Explaining road transport emissions, 2016, s. 11. 

8 Dieselpartikelfilter (DPF) började installeras i några Euro 5-dieselfordon och blev 
obligatoriska för Euro 6-dieselfordon. De minskar de totala utsläppen av partikelmassa med 
cirka 98 % (Z. Gerald Liu, Devin R. Berg och James J. Schauer, Detailed Effects of a Diesel 
Particulate Filter on the Reduction of Chemical Species Emissions, 2008, s. 8). 
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till att många länder i Europa tillhandahåller incitament för att stödja användningen av 
dieselmotorer9. Även om luftföroreningar kan reduceras betydligt genom användning 
av en lämplig avgasefterbehandlingsteknik är koldioxidutsläppen direkt proportionella 
till diesel- eller bensinförbrukningen. 

10 EU införde obligatoriska utsläppsnormer för koldioxid för nya personbilar 200910. 
Dessa normer tillämpas inte på individuella modeller utan på en biltillverkares 
modellsortiment i sin helhet – ”fordonsflottans genomsnittliga utsläpp”. Det första 
målvärdet för en fordonsflottas genomsnittliga koldioxidutsläpp för nya bilar som säljs 
i EU sattes till 130 g/km för 2015, och man satte ett andra målvärde på 95 g/km till 
2020–202111. Målvärdet för varje fordonstillverkare anpassas efter den genomsnittliga 
vikten hos modellerna i tillverkarens sortiment. Figur 2 visar de genomsnittliga 
utsläppen för nio stora tillverkningskoncerners fordonsflottor 2017. 

                                                      
9 Europeiska miljöbyrån, Explaining road transport emissions, 2016, s. 50. 

10 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 fordon (EUT L 140, 5.6.2009, s. 1). 

11 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 333/2014 av den 11 mars 2014 om 
ändring av förordning (EG) nr 443/2009 för att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 
uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från nya personbilar (EUT L 103, 5.4.2014, 
s. 15). 

https://www.eea.europa.eu/publications/explaining-road-transport-emissions


 11 

 

Figur 2 – Fordonsflottans genomsnittliga koldioxidutsläpp per 
tillverkningskoncern år 2017 

 
Källa: Internationella rådet för rena transporter (ICCT), CO2 emissions from new passenger cars in the 
EU: Car manufacturers’ performance in 2017, 11.7.2018, s. 3. 

11 Figur 3 visar skillnaden mellan de koldioxidvärden för typgodkännande som 
uppmätts i ett laboratorium och de värden som uppmätts i trafiken. ICCT har beräknat 
att medan koldioxidvärdena för typgodkännande minskades framgångsrikt med nästan 
31 % från 2001 till 2016 blev minskningen i själva verket endast 9 % när det gäller 
utsläppen i trafiken. 
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Figur 3 – Genomsnittliga koldioxidutsläpp i trafiken jämfört med 
utsläppsvärden för typgodkännande för nya personbilar i Europa 

 
Källa: Internationella rådet för rena transporter (ICCT), From laboratory to road: a 2017 update of 
official and real world fuel consumption and CO2 values for passenger cars in Europe, s. 5112. 

12 Europaparlamentet och rådet är i färd med att anta lagstiftning som reglerar 
målvärdena för koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon efter 2020. 
Kommissionen har föreslagit en minskning på 30 % av de genomsnittliga 
koldioxidutsläppen för lätta fordon (personbilar och lätta nyttofordon/skåpbilar) i EU:s 
fordonspark mellan 2021 och 203013. Parlamentet röstade för att öka minskningen till 
40 %14. De nya övergripande målvärden som föreslagits för EU:s fordonspark för 2025 
och 2030 uttrycks som procentuella minskningar i förhållande till en startpunkt som 
representerar ett övergripande målvärde för utsläppen från EU:s fordonspark 2021 
baserat på resultat från utsläppstester vid laboratorier. 

”Dieselgate”-skandalen 

13 Utsläppsskandalen kring Volkswagen (allmänt känd som ”dieselgate”) bröt ut i 
september 2015, när Förenta staternas miljövårdsmyndighet (EPA) formellt anklagade 

                                                      
12 Baserat på beräkningar av Spritmonitor.de och typgodkännandedata från Europeiska 

miljöbyrån (EEA, 2016). 

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

14 Text antagen av Europaparlamentet – 2017/0293(COD). 
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Volkswagen för att bryta mot Förenta staternas utsläppsnormer15. Volkswagen 
erkände senare att ett särskilt fuskprogram, en ”defeat device”, hade installerats i elva 
miljoner dieseldrivna fordon runt om i världen16. Detta program kunde upptäcka när 
ett fordon höll på att testas i ett laboratorium och då aktivera fordonets 
avgaskontrollsystem för att uppfylla normerna för kväveoxidutsläpp. 
Avgaskontrollsystemet stängdes dock av utanför laboratoriet, och fordonet 
producerade utsläpp långt ovanför de lagstadgade gränsvärdena för kväveoxider i 
Förenta staterna. 

14 Även innan denna skandal inträffade var det allmänt känt att fordonens 
kväveoxidutsläpp i trafiken överskred de värden som uppmäts i ett laboratorium 
(se figur 4). Skandalen avslöjade att en av orsakerna till denna skillnad var att man 
använde fuskprogram17. 

                                                      
15 Webbplatsen för Förenta staternas miljövårdsmyndighet, Learn About Volkswagen 

Violations. 

16 Uttalande från Volkswagen, 22.9.2015. 

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

https://www.epa.gov/vw/learn-about-volkswagen-violations
https://www.epa.gov/vw/learn-about-volkswagen-violations
http://www.volkswagenag.com/en/news/2015/9/Ad_hoc_US.html
https://www.transportenvironment.org/publications/dieselgate-who-what-how
https://www.transportenvironment.org/publications/dieselgate-who-what-how
https://www.transportenvironment.org/publications/dieselgate-who-what-how
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Figur 4 – Utvecklingen av kväveoxidutsläppen från europeiska 
dieselpersonbilar i trafiken (g/km) och utvecklingen av de reglerade 
gränsvärdena för utsläpp. 

 
Källa: Internationella rådet för rena transporter (ICCT), Impact of improved regulation of real world NOx 
emissions from diesel passenger cars in the EU, 2015–2030, s. 1. 

15 Som figur 5 visar innebär skillnaderna mellan de typgodkända utsläppen och 
utsläppen i trafiken ett stort problem för de flesta dieselbilar. Vi använde uppgifter om 
dieselbilsmodeller från tyska myndigheter, baserade på laboratorie- och trafiktester 
som utfördes 2015–2016. Diagrammet visar det högsta och lägsta uppmätta 
kväveoxidutsläppet för varje testad bilmodell. Det visar inte alla resultat. 

Euro-utsläppsgräns Uppmätt värde på väg (Carslaw m.fl., 2011; Franco m.fl., 2014)
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Figur 5 – Högsta och lägsta kväveoxidutsläpp som registrerats av det 
tyska transportministeriet genom utsläppstester i laboratorium och i 
trafiken för utvalda dieselbilsmodeller 

 
Källa: Revisionsrätten, baserat på data från tyska myndigheter som konsoliderats av ICCT18. Figurer och 
linjer kan ha approximerats och är endast illustrativa. 

Mål och metod för briefingdokumentet 

16 Detta briefingdokument redovisar de åtgärder som vidtagits på EU-nivå och 
medlemsstatsnivå och beskriver ändringar som gjorts i systemet för mätning av 
fordonsutsläpp efter september 2015. Dokumentet försöker inte utvärdera huruvida 
de åtgärder som vidtagits och föreslagits har löst problemet. Vi fokuserar på 
mätningen av kväveoxidutsläpp från dieselbilar och tittar även på mätningen av 
koldioxidutsläpp. 

                                                      
18 De ursprungliga testresultaten har offentliggjorts på nätet av det tyska ministeriet för 

transport och digital infrastruktur (BMVI). ICCT har offentliggjort en kortfattad analys av 
resultaten. 
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https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Strasse/bericht-untersuchungskommission-volkswagen.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Strasse/bericht-untersuchungskommission-volkswagen.pdf?__blob=publicationFile
https://www.theicct.org/blog/staff/first-look-results-german-transport-ministrys-post-vw-vehicle-testing
https://www.theicct.org/blog/staff/first-look-results-german-transport-ministrys-post-vw-vehicle-testing
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17 Syftet med briefingdokumentet är att informera allmänheten om EU:s svar på 
”dieselgate”-skandalen. Eftersom lagändringarna inte kommer att ha några mätbara 
effekter inom den närmaste framtiden har vi gjort en analys i stället för en revision.  

18 De uppgifter som presenteras i briefingdokumentet har hämtats från följande 
källor: 

o Analyser av externa rapporter, studier, dokument och artiklar. 

o Genomgångar av EU-lagstiftning som föreslagits och antagits mellan 2015 och 
2018. 

o Intervjuer med berörda generaldirektorat vid kommissionen (GD Inre marknaden, 
industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, GD Klimatpolitik och 
GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor), inklusive ett besök vid det 
gemensamma forskningscentrumet i Italien. 

o Samråd med berörda parter, såsom internationella rådet för rena transporter 
(ICCT), europeiska federationen för transport och miljö (T&E) och den europeiska 
bilindustriföreningen (ACEA). 

o Ett sammanträde med en expertpanel med företrädare för miljöorganisationer, 
typgodkännandemyndigheter, tekniska tjänster och forskningsingenjörer. 

o Informationsbesök i två medlemsstater, där vi träffade företrädare för 
typgodkännandemyndigheter, ett forskningsinstitut och två miljömyndigheter. 

o En enkät till alla typgodkännandemyndigheter i medlemsstaterna (15 svar 
erhölls). 

19 Vi har diskuterat detta dokument med kommissionen under hela processen och 
tagit hänsyn till dess synpunkter under utarbetandet. 
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Analys av EU:s svar på ”dieselgate”-
skandalen 

Sammanfattning av svaret 

EU:s institutionella svar 

20 Ett par år innan dieselgate-skandalen bröt ut meddelade kommissionens 
gemensamma forskningscentrum (JRC) 2011 att det förekom betydande skillnader 
mellan kväveoxidutsläppen från bilar under laboratorieförhållanden och de utsläpp 
som observerades i trafiken19. Kommissionen började då undersöka olika sätt att ta itu 
med problemet. 

21 Den 17 december 2015 tillsatte Europaparlamentet en undersökningskommitté 
beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin för att undersöka påstådda överträdelser 
och missförhållanden i samband med tillämpningen av EU-rätten när det gällde 
utsläppsmätningar i bilindustrin. Den 4 april 2017 antog Europaparlamentet ett 
slutbetänkande och rekommendationer20. 

22 Som ett resultat av dieselgate-skandalen skyndade man på lagstiftningsprocessen 
och flera nya rättsakter godkändes (se bilaga I). En del av denna lagstiftning kommer 
inte att träda i kraft förrän i september 2020. Kommissionen kommer att behöva anta 
ett flertal genomförandeförordningar. 

23 Kommissionen överlämnade en uppföljningsrapport till Europaparlamentets 
utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet den 17 oktober 201821. Tabell 1 
anger de viktigaste bristerna i EU:s system för mätning av fordonsutsläpp enligt 
Europaparlamentet och hur kommissionen planerar att åtgärda dem. Tabellen anger 
även var vi behandlar varje punkt i detta dokument. 

                                                      
19 Kommissionen (JRC), Analysing on-road emissions of light-duty vehicles with Portable 

Emission Measurement Systems (PEMS), 2011. 

20 Betänkande om undersökningen av utsläppsmätningar i bilindustrin. 

21 Kommissionens svar på Europaparlamentets rekommendationer. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0049&language=SV
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/155520/State_of_play_recall_actions_EC_SPI_2018_43_EN.pdf
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Tabell 1 – Viktiga brister som identifierats i Europaparlamentets 
undersökning av utsläppsmätningar i bilindustrin, tillsammans med 
kommissionens svar 

Beskrivning av bristerna Kommissionens åtgärder Se punkt i detta 
dokument 

NEDC-testet reflekterar inte 
nuvarande körförhållanden och 
tillåter flexibiliteter som ökar gapet 
mellan laboratorievärden och 
koldioxidutsläppen i trafiken. 

Ett nytt laboratorietest införs: det 
globalt harmoniserade 
provningsförfarandet för lätta fordon 
(WLTP).  

30 till 35 

Verkliga kväveoxidutsläpp är mycket 
högre än lagstadgade gränsvärden. 

Ett nytt test för mätning av utsläpp 
vid verklig körning (Real-Driving 
Emissions, RDE) införs. 

36 till 39 

Fuskprogram används av de flesta 
biltillverkare; inga kontroller görs av 
typgodkännandemyndigheter för att 
upptäcka dem. 

En metod har utvecklats för att hjälpa 
till att upptäcka fuskprogram, 
inklusive modifierad RDE-provning av 
bilar i verklig drift och oannonserade 
tester. 

40 till 41 

Inget krav för tillverkare att avslöja 
sina strategier för avgasrening 

Obligatoriskt krav för en tillverkare 
att redogöra för alla grund- och 
hjälpstrategier för avgasrening.  

41 

Brist på kontroller av fordon efter det 
att typgodkännande beviljats 

Nya regler för 
överensstämmelsekontroller i drift; 
marknadskontroll införs 2020 

46 till 52 

Ingen särskild EU-tillsyn över 
typgodkännanden för fordon och 
bristfällig tillämpning av 
lagstiftningen 

Kommissionen kommer att kunna dra 
tillbaka typgodkännanden tillfälligt 
eller slutgiltigt och påföra sanktioner 
på tillverkare. Ett forum införs för att 
främja bästa praxis och harmonisera 
genomförandet i medlemsstaterna. 

53 till 55 

Brist på transparens när det gäller 
uppgifter för testade fordon 

Tillverkare förpliktas att lämna ut 
uppgifter som krävs för provning 
genom tredje part. 

56 till 58 

Otillräcklig information om hur 
medlemsstaterna tog itu med fordon 
som innehöll fuskprogram 

Kommissionen har lanserat en central 
informationsplattform för 
återkallelser. 

63 till 64 

Ingen enhetlig rättslig EU-ram för att 
kompensera konsumenter 

Kommissionsförslag om kollektiva 
prövningsmöjligheter för 
konsumenter 

70 till 72 

Källa: Europaparlamentet (undersökningskommitténs betänkande och rekommendationer) samt 
kommissionens svar. 
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24 I november 2015 inledde Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) en 
utredning om ett lån på 400 miljoner euro som Europeiska investeringsbanken (EIB) 
beviljat Volkswagen. Lånet var avsett för utveckling av grönare och mer 
bränsleeffektiva motordelar för personbilar och nyttofordon, men det påstods att även 
utveckling av fuskprogram ingick i EIB-projektet. Olaf avslutade sin utredning i juli 2017 
och rekommenderade EIB att vidta åtgärder. EIB har uppgett att man för närvarande 
genomför åtgärder i enlighet med rekommendationerna. År 2018 inledde 
kommissionen även en formell och grundlig utredning för att bedöma huruvida BMW, 
Daimler och VW-koncernen kom överens om att inte konkurrera med varandra när det 
gällde utveckling och införande av system för att minska utsläppen från bensin- och 
dieselbilar22. 

Medlemsstaternas reaktioner på skandalen 

25 Typgodkännandemyndigheterna i vissa medlemsstater23 reagerade på 
utsläppsskandalen kring Volkswagen genom att göra omprovningar av dieseldrivna 
passagerarfordon, huvudsakligen av dem som de hade beviljat typgodkännandeintyg 
för. Dessa tester visade att avgasutsläppen i trafiken för nästan alla lätta Euro 5- och 
Euro 6-dieselfordon betydligt överskred de tillämpliga gränsvärdena för kväveoxider, 
ibland med en faktor över 1024. 

26 Dessa tester samt ytterligare undersökningar som utfördes av 
typgodkännandemyndigheterna och ökade påtryckningar från allmänheten och 
kommissionen ledde till att nästan alla biltillverkare organiserade omfattande 
återkallelser av sina dieselbilar.  

27 I Förenta staterna tvingades Volkswagenkoncernen att avsätta över 9,7 miljarder 
US-dollar för uppgörelser (se ruta 1). 

                                                      
22 Europeiska kommissionen – pressmeddelande, Antitrust: Commission opens formal 

investigation into possible collusion between BMW, Daimler and the VW group on clean 
emission technology. 

23 Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Finland, Sverige och Förenade 
kungariket. 

24 ICCT använde resultat från brittiska, nederländska, franska och tyska myndighetsrapporter, 
Road tested: Comparative overview of real world versus type-approval NOx and CO2 
emissions from diesel cars in Europe, 2017, s. 7. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5822_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5822_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5822_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5822_en.htm
https://www.theicct.org/publications/road-tested-comparative-overview-real-world-versus-type-approval-nox-and-co2-emissions
https://www.theicct.org/publications/road-tested-comparative-overview-real-world-versus-type-approval-nox-and-co2-emissions
https://www.theicct.org/publications/road-tested-comparative-overview-real-world-versus-type-approval-nox-and-co2-emissions
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Ruta 1  

Verkställighetsåtgärder i samband med dieselgate i Förenta staterna 

I Förenta staterna gick VW-koncernen med på tre civilrättsliga uppgörelser där man 
åtog sig att a) återkalla från marknaden eller efterjustera de flesta av sina dieselbilar, 
b) betala 2,925 miljarder US-dollar till en nationell förvaltningsfond för minskning av 
kväveoxidutsläpp, c) investera 2 miljarder US-dollar i laddningsinfrastruktur för 
elfordon och främjande av elfordon samt d) betala ett vite på 1,45 miljarder US-
dollar25. 

I en straffrättslig uppgörelse med Förenta staternas justitiedepartement erkände 
dessutom VW-koncernen att man gjort sig skyldig till brotten konspiration, 
hindrande av rättvisa och införande av varor i Förenta staterna på falsk grund26. 
Uppgörelsen resulterade i böter på 2,8 miljarder US-dollar. 

28 I Europeiska unionen inledde kommissionen överträdelseförfaranden mot 

a) Tjeckien, Grekland och Litauen för att de saknade ett system för sanktioner mot 
tillverkare, 

b) Spanien, Tyskland, Luxemburg och Förenade kungariket för att de inte påförde 
sanktioner mot VW för att ha använt olaglig fuskprogramvara, 

c) Italien för att ha underlåtit att ta itu med problem i samband med Fiat Chrysler-
koncernens strategier för utsläppskontroll27. 

29 Medlemsstaterna har inte påfört några sanktioner mot tillverkare för 
överträdelser mot typgodkännandebestämmelser. Hittills har minst tre medlemsstater 

                                                      
25 VW-koncernen omfattar märkena VW, Audi och Porsche. Koncernen ingick de civilrättsliga 

uppgörelserna med Förenta staternas miljövårdsmyndighet, Kaliforniens 
luftvårdsmyndighet (California Air Resources Board, CARB) och Förenta staternas tull- och 
gränsbevakning (US Customs and Border Protection). Se webbplatsen för Förenta staternas 
miljövårdsmyndighet, Volkswagen Clean Air Act Civil Settlement och webbplatsen för 
Förenta staternas tull- och gränsbevakning, 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 Webbplatsen för Förenta staternas justitiedepartement. 

27 Europeiska kommissionens pressmeddelanden Car emissions: Commission opens 
infringement procedures against 7 Member States for breach of EU rules och Car emissions: 
Commission opens infringement procedure against Italy for breach of EU rules on car type-
approval. 

https://www.epa.gov/enforcement/volkswagen-clean-air-act-civil-settlement
https://www.epa.gov/enforcement/volkswagen-clean-air-act-civil-settlement
https://www.cbp.gov/newsroom/spotlights/cbp-joins-doj-fbi-and-epa-announcing-settlement-against-volkswagen-result-their
https://www.cbp.gov/newsroom/spotlights/cbp-joins-doj-fbi-and-epa-announcing-settlement-against-volkswagen-result-their
https://www.cbp.gov/newsroom/spotlights/cbp-joins-doj-fbi-and-epa-announcing-settlement-against-volkswagen-result-their
https://www.justice.gov/opa/pr/volkswagen-ag-agrees-plead-guilty-and-pay-43-billion-criminal-and-civil-penalties-six
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4214_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4214_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4214_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1288_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1288_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1288_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1288_en.htm
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utfärdat böter för överträdelser mot handels- eller konsumentlagstiftning. I Tyskland 
gick VW med på att betala en miljard euro till delstaten Niedersachsen, och Audi 
800 miljoner euro till delstaten Bayern, för att ha erhållit orättvisa ekonomiska fördelar 
och för att de inte vidtagit vederbörliga tillsynsåtgärder. I Nederländerna har 
myndigheten för konsumenter och marknader (Autoriteit Consument en Markt, ACM) 
utfärdat böter på 450 000 euro mot Volkswagen, det högsta bötesbeloppet för 
otillbörliga affärsmetoder enligt Nederländernas lagstiftning28. I Italien utfärdade 
landets antitrustmyndighet böter på fem miljoner euro mot Volkswagenkoncernen29. I 
Spanien pågår administrativa och straffrättsliga förfaranden mot SEAT. 

Det nya systemet för kontroller av fordonsutsläpp 

De nya testcyklerna 
Ny laboratorietestcykel 

30 År 2007 sponsrade kommissionen och Japan en teknisk arbetsgrupp vid FN för att 
utveckla en ny laboratorietestcykel för mätning av fordonsutsläpp, det globalt 
harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon (WLTP). Det var tänkt att testet 
skulle ersätta den föråldrade nya europeiska körcykeln (NEDC-körcykeln), och det 
antogs den 1 juni 201730. 

31 WLTP blev obligatoriskt i EU för nya bilmodeller som införts från och med 
september 2017 och för alla nya registreringar från och med september 2018. WLTP 
mäter alla utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser som redan reglerades av 
NEDC. Figur 6 visar de huvudsakliga skillnaderna mellan testcyklerna i NEDC- och 
WLTP-testerna. Målsättningen var att WLTP-cykeln skulle återspegla körförhållandena i 
trafiken bättre. 

                                                      
28 Webbplatsen för Autoriteit Consument en Markt, 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 förordning (EU) 2017/1151 av den 1 juni 2017 (EUT L 175, 7.7.2017, s. 1). 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-beboet-volkswagen-voor-misleiding-bij-dieselaffaire
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-beboet-volkswagen-voor-misleiding-bij-dieselaffaire
http://www.agcm.it/media/dettaglio?id=46c1b9cc-a8bc-4505-bddf-26bf2120bd52
http://www.agcm.it/media/dettaglio?id=46c1b9cc-a8bc-4505-bddf-26bf2120bd52
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1541511682823&uri=CELEX:32017R1151
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Figur 6 – Huvudsakliga skillnader mellan NEDC- och WLTP-testcyklerna. 

 
Källa: Revisionsrätten, baserat på ACEA. 

32 Ett av huvudsyftena med WLTP är att fungera som en industriell standard för 
koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Den nya testcykeln siktar även på att 
eliminera vissa flexibiliteter som förekom i det tidigare testningssystemet. Figur 7 visar 
ett par kända flexibiliteter som utnyttjades av vissa tillverkare i NEDC-testcykeln: 
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2 faser, 66 % stadskörning och 
34 % körning utanför stad

34 kilometer per timme

120 kilometer per timme

Koldioxidutsläpp och 
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30 minuter
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beaktas
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http://wltpfacts.eu/from-nedc-to-wltp-change/
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Figur 7 – Exempel på kända flexibiliteter som utnyttjades av vissa 
tillverkare i NEDC-testcykeln 

 
Källa: Revisionsrätten, baserat på Europeiska miljöbyrån, Explaining road transport emissions, 2016, 
s. 32–37. 

33 En rapport som producerades 2016 för kommissionen tillhandahåller uppgifter 
som visar att skillnaden mellan typgodkännandevärden och de värden som registreras i 
trafiken kunde vara större än 50 % för koldioxidutsläpp i vissa fall31. En JRC-rapport 
från 201832 kom fram till att den nya WLTP-testcykeln kommer att minska detta gap 
betydligt men att det är nödvändigt att övervaka det kontinuerligt och att ge 
incitament för tekniker som minskar koldioxidutsläppen under körförhållanden. 

                                                      
31 Europeiska kommissionen (mekanismen för vetenskaplig rådgivning), 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 type-
approval CO2 emissions from passenger cars in Europe can be expected from changing to 
the new test procedure (NEDC vs. WLTP)?, Europeiska kommissionens gemensamma 
forskningscentrum, 2018, Section 5 – Conclusions and policy implementations. 
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https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_co2_emissions_report.pdf
https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_co2_emissions_report.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856417312831?via=ihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856417312831?via=ihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856417312831?via=ihub
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Artikel 1 i förordning (EU) 2018/1832 kräver att övervakningssystem för 
bränsleförbrukning installeras i nya fordonsmodeller.  

34 Den nederländska organisationen för tillämpad vetenskaplig forskning (TNO) 
uppgav i en rapport från 201633 att typgodkända utsläppsvärden för koldioxid i 
genomsnitt var 20 g/km lägre än de värden som erhållits vid oberoende tester. TNO 
påpekade att dessa skillnader inte undersöktes fullständigt under utvecklingen av 
WLTP-testcykeln. Medan rapporten föreslår att WLTP-testcykeln skulle kunna minska 
detta gap med 7 g/km förekommer fortfarande vissa kryphål. Rapporten påpekar även 
att en tillverkare som har möjlighet att klara koldioxidmålet för sin fordonsflotta för 
2021 skulle kunna skjuta upp utnyttjandet av WLTP-flexibiliteter till ett senare datum 
genom att behålla en ”buffert” för framtida koldioxidminskningar. 

35 I juli 2018 skickade kommissionärerna Elżbieta Bieńkowska och Miguel Arias 
Cañete en skrivelse till Europaparlamentet och rådet för att informera om 
kommissionens slutsatser att WLTP-utsläppsvärdena för typgodkännande i fråga om 
koldioxid skulle kunna blåsas upp för att öka den möjliga ”bufferten” för 
koldioxidminskningar efter 2021 (se punkt 12). Testresultaten för 114 fordon som 
typgodkänts sedan september 2017 visar en genomsnittlig ökning på ungefär 4,5 % 
mellan de uppmätta och redovisade WLTP-värdena, där den högsta avvikelsen är 15 %. 
Skrivelsen angav tre åtgärder som skulle vidtas för att åtgärda problemet34. De håller 
nu på att genomföras. 

Test för mätning av utsläpp vid verklig körning (RDE) 

36 NEDC-körcykeln har använts sedan 1990 för att certifiera avgasutsläpp från bilar 
och lätta nyttofordon, inklusive kväveoxider. Det är ett strikt definierat laboratorietest, 
där man använder en chassidynamometer och väldefinierade omgivningsparametrar 
för temperatur och fuktighet (se bild 2). År 2011 inrättade kommissionen en 
arbetsgrupp för att utveckla en ny testcykel som huvudsakligen skulle användas för att 
mäta kväveoxidutsläpp. I oktober 2012 beslutade arbetsgruppen att utveckla en metod 
för provning på väg med hjälp av ombordsystem för utsläppsmätning (Pems). Fyra 
regleringspaket har utarbetats för denna nya metod för mätning av utsläpp vid verklig 
körning (se bilaga I). 

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

34 Använda de WLTP-uppmätta värdena för att fastställa startpunkten vid beräkningen av de 
nya målvärdena efter 2020, klargöra WLTP-testförhållanden och säkerställa ett robust 
genomförande av WLTP. 

https://www.tno.nl/en/
https://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid:94644528-afda-4983-91e4-bb8e02b092e3
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Bild 2 – Utsläppsprovning av fordon i laboratorium 

 
Källa: Europeiska kommissionen, EU:s webbplats Science Hub. 

37 RDE-provningen utförs på allmänna vägar under riktiga trafikförhållanden och 
omfattar många olika körförhållanden som förare i EU upplever (se bild 3). Provningen 
är tredelad (stads-, landsvägs- och motorvägskörning) och definieras utifrån fordonets 
körhastighet. För att ett fordon ska godkännas i RDE-provningen måste de 
genomsnittliga kväveoxidutsläppen ligga under gränsen för provningen som helhet och 
för stadsdelen. Eftersom körstil, höjd, omgivande temperatur, tomgångstider och 
andra variabler påverkar kväveoxidutsläppen har kommissionen fastställs villkor för en 
godkänd RDE-provning (se bilaga II). 

https://ec.europa.eu/jrc/en/image-gallery/better-control-co2-emissions-road-transport-curb-climate-change-pictures-9333
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Bild 3 – Exempel på RDE-provning med ett ombordsystem för 
utsläppsmätning (Pems) 

 
Källa: Europeiska kommissionen, EU:s webbplats Science Hub. 

38 Vissa forskare anser att EU:s förfarande för att anta lagstiftning har försvagat 
RDE-provningens effekt35, eftersom den gräns på 128 mg/km som kommissionen 
ursprungligen föreslog för dieselfordon har höjts till 168 mg/km fram till den 
31 december 2020. Detta står i bjärt kontrast till Förenta staterna, där 
kväveoxidgränsen är 40 mg/km36. I tabell 2 visas genomförandet av det globalt 
harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon (WLTP) tillsammans med 
kväveoxidgränserna för diesel- och bensinmotorer. 

                                                      
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 Den amerikanska miljövårdsmyndigheten tillämpar en marginal vid beräkningen av 
utsläppsprovning vid verkliga körförhållanden, men detta anges inte i förordningen. 
Europaparlamentet, Comparative study on the differences between the EU and US 
legislation on emissions in the automotive sector, 2016, s. 15. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/transport-emissions-jrc-lead-development-new-test-procedure-cars-9707
https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.01.012
https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.01.012
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ea40a8a1-fa5c-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ea40a8a1-fa5c-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-en
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Tabell 2 – Euro 6-standarder: skillnader och genomförande 

 Euro 6b Euro 6c Euro 6d 
(temp) Euro 6d 

Gäller för nya 
typgodkännanden 
(modeller) från 

1.9.2014 Ej 
tillämpligt 1.9.2018 1.1.2020 

Gäller för alla nya 
fordon från 1.9.2015 1.9.2018 1.9.2019 1.1.2021 

Laboratorietest37  NEDC WLTP WLTP WLTP 

Kväveoxidgräns 
för dieselfordon 
vid RDE-provning 

RDE-
provning 
krävs inte 

RDE-
provning 
krävs inte 

168 mg/km 114,4 mg/km38 

Kväveoxidgräns 
för bensinfordon 
vid RDE-provning 

RDE-
provning 
krävs inte 

RDE-
provning 
krävs inte 

126 mg/km 85,8 mg/km 

Källa: Revisionsrätten, baserat på EU:s lagstiftning. 

39 Enligt den tyska automobilklubben ADAC39 uppfyllde 463 dieseldrivna 
fordonstyper av 28 märken standarden Euro 6-temp i november 2018. Det betyder att 
fordonstyper som var tillgängliga i Tyskland hade godkänts vid RDE-provning och att 
deras kväveoxidutsläpp inte översteg 168 mg/km. Det visar att RDE-provningen har en 
positiv inverkan, särskilt jämfört med kväveoxidutsläpp från dieselfordon enligt Euro 5 
och Euro 6 (genomsnittliga utsläpp på omkring 800 mg/km respektive 450 mg/km40). 
Det huvudsakliga skälet till detta är användningen av effektivare 

                                                      
37 De tillämpliga utsläppsgränserna för kväveoxid vid laboratorietester (NEDC eller WLTP) är 

alltid desamma: 80 mg/km för dieseldrivna personbilar och 60 mg/km för bensindrivna 
personbilar. 

38 Värde baserat på en överensstämmelsefaktor på 1,43 som antogs genom det fjärde paketet 
om utsläpp under faktiska körförhållanden. Överensstämmelsefaktorn räknas ut på 
grundval av andra siffror för Pems-verktyget jämfört med laboratorieutrustningen. 
Detsamma gäller för bensinbilar. 

39 Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V.:s (ADAC) webbplats. 

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

https://www.adac.de/infotestrat/umwelt-und-innovation/abgas/modelle_mit_euro_6d_temp/
https://www.theicct.org/publications/impact-improved-regulation-real-world-nox-emissions-diesel-passenger-cars-eu-2015%E2%88%922030
https://www.theicct.org/publications/impact-improved-regulation-real-world-nox-emissions-diesel-passenger-cars-eu-2015%E2%88%922030
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efterbehandlingstekniker, till exempel selektiv katalytisk reduktion, utan vilka det 
skulle vara omöjligt att hålla sig under kväveoxidgränserna vid RDE-provningen. 

40 RDE-provningen är avsedd att omfatta normala körförhållanden. Det betyder att 
exempelvis körning i temperaturer under -7 °C eller aggressiv körning inte ingår i 
provningen. Tillverkare kan också försöka använda utsläppstekniker och strategier som 
är anpassade till RDE-provningsparametrarna, det vill säga att fordonen optimeras för 
RDE-provning, snarare än att man strävar efter att minska fordonenens totala 
kväveoxidutsläpp. Icke-statliga organisationer har framfört åsikten att 
testparametrarna är alltför snäva41 och efterlyser fordonsutsläppsprovningar som går 
utöver parametrarna för RDE-provning, för att man ska kunna bilda sig en bättre 
uppfattning av hur mycket kväveoxid som släpps ut42. 

41 Sedan maj 2016 måste fordonstillverkare tillhandahålla utförlig dokumentation 
vid typgodkännandeprovningen, där de anger sin grundstrategi för avgasrening (BES) 
och sin hjälpstrategi för avgasrening (AES)43. Detta ytterligare steg, tillsammans med 
införandet av RDE-provningen, bör göra det svårare för tillverkarna att använda 
olagliga manipulationsanordningar för att ändra funktionen hos ett 
avgaskontrollsystem. För det första kommer typgodkännandemyndigheterna att kunna 
utvärdera AES-strategier. För det andra kommer RDE-provningen av fordon under olika 
trafikförhållanden att göra det möjligt att bedöma strategiernas inverkan och 
eventuellt finna ytterligare strategier som inte har angetts. Om några AES-strategier 
som inte har angetts upptäcks i efterhand kommer det att ses som en överträdelse av 
tillverkarens skyldigheter i samband med typgodkännandet. 

                                                      
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 – grundstrategi för avgasrening: en avgasreningsstrategi som är aktiv under fordonets 
hela driftsområde avseende varvtal och belastning såvida inte en hjälpstrategi för 
avgasrening är aktiverad. AES – hjälpstrategi för avgasrening: en avgasreningsstrategi som 
aktiveras och ersätter eller ändrar grundstrategin för avgasrening i ett särskilt syfte och 
under särskilda omgivnings- eller driftsförhållanden, och som bara är i funktion så länge 
som dessa förhållanden föreligger. 

https://www.transportenvironment.org/publications/cars-engines-can-they-ever-be-clean
https://www.theicct.org/publications/real-driving-emissions-test-procedure-exhaust-gas-pollutant-emissions-cars-and-light
https://www.theicct.org/publications/real-driving-emissions-test-procedure-exhaust-gas-pollutant-emissions-cars-and-light
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Nya obligatoriska utsläppsprovningar av fordon i trafik 
Tonvikten på typgodkännadeprovning har bibehållits 

42 I figur 8 nedan visas de huvudsakliga beståndsdelarna i EU:s gamla och nya 
system för att garantera att fordon håller sig inom utsläppsgränserna. Både de nya och 
gamla systemen bygger till största delen på typgodkännandekontroller av nya 
fordonsmodeller. I det nya system som föreslagits krävs fler kontroller av fordon vid 
körning. 

Figur 8 – Översikt över EU:s gamla och nya system för att säkerställa att 
fordon håller sig inom utsläppsgränserna 

 
Källa: Revisionsrätten. 
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43 I Europaparlamentets undersökning konstaterades44 att 
typgodkännandemyndigheterna och de tekniska tjänster de utsett bara utförde de 
minimiprovningar som krävs enligt lagstiftningen och att de avgifter som dessa organ 
tog ut utgjorde en betydande inkomstkälla för dem. I undersökningen påpekades det 
att fordonstillverkarna fritt kunde välja vilka tekniska tjänster de ville använda och att 
de flesta provningar utfördes i deras egna laboratorier. De kunde testa nya 
fordonsmodeller många gånger innan de bjöd in tekniska tjänster för att utföra den 
slutliga provningen.  

44 Det finns också efterlevnads- och verkställighetssystem för fordonsutsläpp 
utanför EU. Enligt ICCT45 tillåter Förenta staterna, Kanada och Sydkorea 
typgodkännandeprovning som utförs av tillverkarna själva, utan att tekniska tjänster 
närvarar för att övervaka provningen (vilket är fallet i EU). Resultaten rapporteras 
sedan in till typgodkännandemyndigheten, som kan välja att göra om provningen. I 
Förenta staterna görs 15 % av provningarna om av typgodkännandemyndigheterna. I 
vissa fall görs detta slumpvis, och i vissa fall grundas beslutet på riskkriterier. ICCT 
noterar också att efterlevnadsprovning i efterproduktionsstadiet, kompletterad av 
kraftfulla verkställighetsåtgärder, fungerar som starka incitament för tillverkarna att 
utföra grundliga provningar för att undvika böter och skadat anseende. 

45 Tyska icke-statliga miljöorganisationer har krävt ett nytt 
typgodkännandeförfarande. Detta bör baseras på självdeklaration från tillverkarnas 
sida och kompletteras med provningar av fordon i trafik som utförs av oberoende 
myndigheter som inte deltar i typgodkännandeförfarandet (helst ett miljöorgan), i 
syfte att verifiera tillverkarens självdeklaration46. 

Förstärkta kontroller av överensstämmelse i drift 

46 Syftet med kontroller av överensstämmelse i drift, som utförs av både tillverkare 
och myndigheter som beviljar typgodkännande, är att kontrollera om en typgodkänd 
bil uppfyller de rättsliga utsläppskraven under sin livstid. Kommissionen har avsevärt 
förstärkt systemet genom att kräva att typgodkännandemyndigheter utför RDE-

                                                      
44 Europaparlamentets betänkande om undersökningen av utsläppsmätningar i bilindustrin, 

2.3.2017, s. 47. 

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

46 VCD:s webbplats: Lehren aus dem Abgasskandal:Typzulassung von Pkw reformieren und 
reale Emissionen messen. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0049&language=SV
https://www.theicct.org/publications/compliance-and-enforcement-global-baseline
https://www.theicct.org/publications/compliance-and-enforcement-global-baseline
https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/lehren-aus-dem-abgasskandal-typzulassung-von-pkw-reformieren-und-reale-emissionen-messen/
https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/lehren-aus-dem-abgasskandal-typzulassung-von-pkw-reformieren-und-reale-emissionen-messen/
https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/lehren-aus-dem-abgasskandal-typzulassung-von-pkw-reformieren-und-reale-emissionen-messen/
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provningar på ett minsta antal fordon utöver att gå igenom tillverkarnas rapporter om 
kontroller de har utfört. 

47 Den information som behövs för att beräkna antalet fordon som kommer att 
genomgå kontroller av överensstämmelse i drift 2019 är inte offentligt tillgänglig. 
Typgodkännandemyndigheter som inte har beviljat några typgodkännanden kommer 
inte att behöva kontrollera överensstämmelsen i drift för några fordon. Kommissionen 
har indikerat att till exempel myndigheter i Frankrike, Spanien och Luxemburg kommer 
att få kontrollera omkring fem fordonsmodeller varje år. För att kontrollera varje 
fordonsmodell är det nödvändigt att utföra provningar på tre till tio olika fordon. 

48 Att bedöma fördelarna med typgodkännandemyndigheternas obligatoriska 
överensstämmelseprovningar blir möjligt först från 2021 och framåt, då det har gått 
minst två hela år med dessa kontroller. 

Minsta marknadskontrollverksamheter som krävs från 2020 

49 I artikel 8 i förordning (EU) 2018/858 infördes en skyldighet för kommissionen 
(JRC) och medlemsstaterna att utföra marknadskontrollverksamhet. Denna 
verksamhet ska innefatta analys av de tillgängliga uppgifterna om fordonens 
överensstämmelse med standarderna för att välja ut ett urval av fordon i trafik för 
utsläppsprovning. Kommissionen har arbetat med genomförandeförordningarna för 
den nya ramen för typgodkännande. 

50 Medlemsstaterna måste säkerställa att deras egna 
marknadskontrollmyndigheters och typgodkännandemyndigheters roller och 
ansvarsområden är strikt åtskilda. Många icke-statliga organisationer skulle föredra att 
utsläppsprovningar utfördes av oberoende miljömyndigheter47 som i Förenta staterna, 
där Environmental Protection Agency utför marknadskontroll och 
genomförandeverksamhet på federal nivå. Den rollen är det bara två miljömyndigheter 
som har i EU: i Nederländerna och Spanien (i den autonoma staden Melilla). 

51 I artikel 8 i förordning (EU) 2018/858 krävs att marknadskontrollmyndigheterna 
provar ett fordon per 40 000 registrerade, med minst fem provningar per år. Av de 
utvalda bilarna bör minst 20 % provas sett till avgasutsläpp. Det innebär att det i vissa 
medlemsstater bara är ett litet antal bilar som väljs ut till utsläppsprovning (till 

                                                      
47 Se till exempel VCD:s webbplats Lehren aus dem Abgasskandal:Typzulassung von Pkw 

reformieren und reale Emissionen messen. 

https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/lehren-aus-dem-abgasskandal-typzulassung-von-pkw-reformieren-und-reale-emissionen-messen/
https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/lehren-aus-dem-abgasskandal-typzulassung-von-pkw-reformieren-und-reale-emissionen-messen/
https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/lehren-aus-dem-abgasskandal-typzulassung-von-pkw-reformieren-und-reale-emissionen-messen/
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exempel tre i Nederländerna48). Tidigare utförde vissa medlemsstater fordonsprovning 
som en del av sin marknadskontroll. Med undantag för Sverige har alla dessa 
medlemsstater upphört med den verksamheten49. Marknadskontrollernas effektivitet 
kommer att bero på hur de organiseras och genomförs av medlemsstaterna. 

52 Utöver de fordon som provas i medlemsstaterna planerar emellertid JRC att 
prova mellan 40 och 50 modeller varje år50. Om det uppnås skulle det överstiga det 
genomsnittliga årliga antalet modeller som provades av EPA i Förenta staterna (40) 
mellan 2009 och 201351.  

Nya genomförandebefogenheter för kommissionen 

53 Den nya rättsliga ramen har gett kommissionen nya genomförandebefogenheter, 
till exempel möjligheten att tillfälligt eller slutgiltigt återkalla typgodkännanden av 
fordon, inleda återkallelser av icke överensstämmande fordon och tillämpa sanktioner. 
Det krävs också att det bildas ett rådgivande organ, Forumet för informationsutbyte 
om genomförande, som består av representanter från medlemsstaternas 
typgodkännande- och marknadsmyndigheter. Forumet ska skapa en plattform för 
utbyte av bästa praxis, och arbeta i riktning mot ett enhetligt genomförande av den 
tillämpliga lagstiftningen i hela EU. 

54 Kommissionen kommer också att bedöma typgodkännandemyndigheternas 
förfaranden för att bevilja typgodkännanden, utföra produktionsöverensstämmelse 
och utse och övervaka tekniska tjänster. Dessutom kan det göras referentbedömningar 
av typgodkännandemyndigheternas förfaranden för att bedöma och övervaka tekniska 
tjänster. Sådana kommer att utföras av grupper som består av två 

                                                      
48 Antalet registrerade lätta fordon i Nederländerna 2016 var 455 158, vilket innebär att det 

minsta antalet bilar som väljs ut till marknadskontroll skulle bli elva 
(11,38 = 455 158/40 000), men det minsta antalet bilar som kontrolleras för utsläpp blir 
bara 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 utökat sina laboratorieanläggningar för sådana provningar och anställt och utbildat 
personal. 

51 ICCT, A historical review of the U.S. vehicle emission compliance program and emission 
recall cases, 2017, s. 29. 
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typgodkännandemyndigheter från andra medlemsstater och, om så önskas, av 
kommissionen52. 

55 Liksom medlemsstaterna kommer kommissionen att få påföra sanktionsavgifter 
på ekonomiska aktörer som inte följer förordningen. Att utfärda sådana 
sanktionsavgifter blir dock bara möjligt om medlemsstaternas myndigheter inte redan 
har påfört sanktionsavgifter själva. Det finns inte med någon detaljerad vägledning om 
sanktionsavgifterna i lagstiftningen, förutom ett obligatoriskt tak på 30 000 euro per 
fordon och ett krav att de ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. 
Eftersom typgodkännandemyndigheter inte har någon historia av att påföra 
sanktionsavgifter på biltillverkare, och det inte finns detaljerad vägledning i 
förordningen, går det inte att bedöma om eventuella sanktioner som de till slut påför 
kommer att uppfylla dessa kriterier. 

Öppen information  

56 Uppgifterna om provningar för typgodkännande av bilar i EU, såsom resultaten av 
utsläppsprovningarna, är fragmenterade. Varken kommissionen eller medlemsstaterna 
har en fullständig bild av dem. I allmänhet hålls befintliga uppgifter på 
medlemsstatsnivå53. 

57 I Förenta staterna offentliggör miljövårdsmyndigheten uppgifter om provning av 
bilar54. I EU blir det på grund av bristen på transparent och allmänt tillgänglig 
information svårare för berörda parter att följa frågan och bidra till övervakningen av 
fordonsutsläpp. I artiklarna 61–66 i förordning (EU) 2018/858, som är tillämplig från 
och med 2020, fastställs grunden för standardiseringen och den framtida 

                                                      
52 Om ett nationellt ackrediteringsorgan bedömer och övervakar de tekniska tjänsternas 

arbete, behövs ingen referentbedömning. Kommissionen får besluta att delta i gruppen för 
referentbedömning på grundval av en riskanalys (artikel 67 i förordning (EU) 2018/858. 

53 Exempelvis offentliggör den tyska typgodkännandemyndigheten KBA uppgifter som har 
med dess utsläppsprovningar att göra. Se Kraftfahrt-Bundesamts webbplats. Den brittiska 
typgodkännandemyndigheten, VCA, offentliggjorde uppgifter om fordonsutsläpp för de 
modeller som saluförs på den brittiska marknaden, uppgifter som är tillgängliga genom ett 
söksystem på nätet (se Vehicle Certification Agencys webbplats), eller genom nedladdning 
av en fil i Comma-separated values (CSV)-format (se Vehicle Certification Agencys 
webbplats). 

54 Webbplatsen för Förenta staternas miljövårdsmyndighet, Data on Cars used for Testing Fuel 
Economy. 

https://www.kba.de/EN/Typgenehmigung_en/Fahrzeugtypdaten_amtlDaten_TGV_en/Auskuenfte_Informationen_en/Veroeffentlichungen_en/SV2_en.html?nn=644856
https://carfueldata.vehicle-certification-agency.gov.uk/
https://carfueldata.vehicle-certification-agency.gov.uk/downloads/default.aspx
https://carfueldata.vehicle-certification-agency.gov.uk/downloads/default.aspx
https://www.epa.gov/compliance-and-fuel-economy-data/data-cars-used-testing-fuel-economy
https://www.epa.gov/compliance-and-fuel-economy-data/data-cars-used-testing-fuel-economy


 34 

 

användningen av uppgifter som samlas in av ombordsystem för utsläppsmätning, vilket 
kan öka tillgängligheten av uppgifter om fordonsutsläpp i EU. De nya reglerna för 
överensstämmelse i drift i RDE-lagstiftningen (fjärde paketet – se bilaga I) medger 
tillgång till alla uppgifter som är nödvändiga för provning av fordon som typgodkänns 
från och med januari 2019. Kommissionen håller på att ta fram ett verktyg för att 
underlätta tillgången till sådana uppgifter för tillverkare, typgodkännandemyndigheter 
och oberoende testare. Alla rapporter om kontrollerna av överensstämmelse i drift 
kommer att göras allmänt tillgängliga. 

58 Den amerikanska miljövårdsmyndigheten har också ett användarvänligt 
onlineverktyg som låter användarna direkt jämföra koldioxidutsläppen mellan olika 
bilmodeller som finns på den amerikanska marknaden55. I EU är lätt jämförbar 
information om typgodkända fordons bränsleförbrukning och koldioxid- och 
kväveoxidutsläpp inte tillgänglig från en central databas. Detta gör det svårare för 
medborgarna att fatta välgrundade beslut när de köper fordon. Fordonshandlarna 
måste dock tillhandahålla informationen om förbrukningen hos de bilar de säljer i sina 
visningslokaler liksom i reklam i medier56. Europeiska miljöbyrån övervakar och 
offentliggör varje år koldioxidutsläppen från nyregistrerade fordon. Kommissionen har 
också för avsikt att göra information om kväveoxidutsläpp tillgänglig i en central 
databas.  

Provningar utförda av tredje part blir en del av kontrollen av 
efterlevnaden 

59 I artiklarna 8, 9 och 13 i förordning (EU) 2018/858 föreskrivs att provningar får 
utföras av erkända tredje parter som har ett berättigat intresse på områdena allmän 
säkerhet eller miljöskydd. Kommissionen har ännu inte antagit genomförandeakter 
med regler om erkännandet av dessa tredje parter, vilka kan möta tillträdeshinder 
eftersom WLTP- och RDE-provningar är dyra att genomföra57. 

60 Det finns billigare alternativ för mätning av fordonsutsläpp, såsom mätning av 
avgasutsläpp med hjälp av fjärranalysutrustning eller provning under verklig körning 

                                                      
55 Webbplatsen för Förenta staternas energidepartement. 

56 Direktiv 1999/94/EG om märkning av bilar. 

57 Pems-utrustning kan kosta omkring 80 000 euro plus ytterligare rörliga kostnader för varje 
provning (avgifter för experter, hyra av fordon osv.). En WLTP-provning är ännu dyrare 
eftersom antalet oberoende laboratorier är begränsat. 

https://www.fueleconomy.gov/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1543843613788&uri=CELEX:01999L0094-20081211
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med Sems-enheter58. Även om dessa mätningar kan vara mindre exakta räcker de 
oftast för att identifiera fordon som kraftigt överstiger de lagstadgade gränsvärdena 
och därmed behöver provas ytterligare. 

Starkt förorenande bilar i den befintliga fordonsflottan 

Information om bilar i trafik 

61 Enligt den europeiska bilindustriföreningen (ACEA) fanns det 2016 omkring 
257 miljoner personbilar och 31 miljoner lätta nyttofordon i trafik i EU59. Runt 42 % av 
personbilarna och nästan 90 % av de lätta nyttofordonen är dieseldrivna. Över 
93 miljoner av dessa dieselfordon i trafik kan inte förses med dieselpartikelfilter60. 

62 De olika Euronormerna för utsläpp (från Euro 1 till Euro 6) är inte ett tillförlitligt 
mått för bedömningen av kväveoxidutsläpp i trafiken61, vilket visas av dieselgate-
skandalen. Även om uppgifter för vissa dieselfordon (främst Euro 5 och 6) finns 
tillgängliga från olika källor finns inga detaljerade och lättillgängliga uppgifter om 
utsläpp i trafiken på EU-nivå. Detta hämmar eventuella initiativ för att förbjuda de mer 
förorenande bilarna. 

Miljontals fordon har återkallats, men det är oklart om det har påverkat 
utsläppen 

63 Sedan 2015 har Volkswagenkoncernen återkallat över åtta miljoner bilar i EU. 
Även andra biltillverkare har återkallat ett stort antal fordon. Kommissionen har 
upprättat en plattform med uppgifter om antalet fordon som återkallats (se figur 9), i 
de flesta fall för att uppdatera programvaran som styr fordonens avgassystem. Vi har 

                                                      
58 Smart Emissions Measurement System (smart system för utsläppsmätning, Sems) har tagits 

fram av TNO. Det är ett kompakt sensorbaserat system som mäter utsläpp och lätt kan 
byggas in i ett fordon, som sedan kan användas som vanligt. 

59 ACEA:s webbsida Report: Vehicles in Use. 

60 Från det totala antalet dieselbilar (cirka 136,4 miljoner) dras 43 miljoner Euro 5- och Euro 6-
dieselbilar av enligt rapporten från Transport & Environment (2018). Cars with engines: can 
they ever be clean? (online) Bryssel: Transport & Environment, s. 10. [Hämtad den 
22 oktober 2018].  

61 T&E, Cars with engines: can they ever be clean?, 2018, s. 3. 

https://www.acea.be/statistics/tag/category/report-vehicles-in-use
https://www.acea.be/statistics/tag/category/report-vehicles-in-use
https://www.transportenvironment.org/publications/cars-engines-can-they-ever-be-clean
https://www.transportenvironment.org/publications/cars-engines-can-they-ever-be-clean
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endast kunnat hitta mycket få offentliggjorda resultat från prover av återkallade 
fordon, vilket tyder på att effekterna på kväveoxidutsläppen har varit relativt små. Till 
exempel har österrikiska, tyska och schweiziska automobilklubbar provat nio fordon i 
en motorvägscykel62 och funnit en utsläppsminskning på 25 %63. Kväveoxidutsläppen 
från dessa fordon var i genomsnitt 590 mg/km under motorvägskörcykeln64. 

Figur 9: Översikt över fordon som återkallats på grund av problem med 
kväveoxidutsläppen (siffror från den 14 september 2018) 

 
Källa: Revisionsrätten på grundval av uppgifter inlämnade av medlemsstaterna och sammanställda av 
kommissionen. Uppgifterna är eventuellt inte jämförbara och visas endast för att ge en uppfattning om 
situationen. 

                                                      
62 Motorvägscykler i laboratorium (chassidynamometer) ingår i ekoprovcykeln framtagen av 

ADAC. Det motsvarar att köra på en tysk motorväg i högst 130 km/h. 

63 Med mer omfattande efterkonverteringar kan minskningarna bli så höga som 60–95 %, 
enligt Giechaskiel, B., Suarez-Bertoa, R., Lähde, T., Clairotte, M., Carriero, M., Bonnel, P. och 
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 Källa: ICCT, VW defeat devices: A comparison of U.S. and EU required fixes, 2017, s. 6 
(genomsnittsvärden för endast åtta fordon). 

BMW; 4 406

Renault-Nissan-Dacia; 
1 330 368

Daimler; 1 064 015

Fiat Chrys ler; 469 938

Opel ; 96 381

Suzuki; 41 776

VW (Audi , Porsche, 
Seat, Skoda, 

Volkswagen); 8 248 946



 37 

 

64 Efterkonverteringar av hårdvaran65 kan vara ett alternativ till att endast ändra 
programvaran. Det alternativet har redan valts för tunga fordon. Förberedande prover 
från JRC har visat positiva resultat med väsentligt lägre kväveoxidutsläpp efter 
efterkonverteringar66. Den största nackdelen med efterkonvertering av hårdvara är 
kostnaden. I Förenta staterna fick Volkswagen välja mellan att göra 
efterkonverteringar av fordon för att få ner kväveoxidutsläppen under gränsnivån eller 
skrota fordonen. Förenta staternas miljövårdsmyndighet har provat och intygat att 
dessa efterkonverteringar har haft god effekt. 

Manipulering av fordons avgassystem 

65 Bilägare som vill förbättra sin bils prestanda, minska bränsleförbrukningen eller 
undvika höga underhållskostnader kan manipulera fordonens system för 
avgasefterbehandling på liknande sätt som ägare av tunga fordon67. Det kan leda till 
att bilarna släpper ut olika föroreningar på nivåer som är flera gånger högre än vad 
som är tillåtet enligt lag, vilket har stor inverkan på luftkvaliteten i städer. Bilar där 
dieselpartikelfiltret har tagits bort kan till exempel släppa ut mellan 20 och 50 gånger 
så mycket atmosfäriska partiklar som bilar där dieselpartikelfiltren fungerar som de 
ska68. Eftersom problemet med manipulering inte ingår i typgodkännanden, kontroller 
av överensstämmelse hos fordon i drift eller marknadskontroller är det upp till 
medlemsstaterna att åtgärda detta problem med hjälp av nationell lagstiftning. 

66 Manipulering kan upptäckas med hjälp av ny teknik för utsläppsmätning som 
håller på att tas fram, såsom fjärranalys och utsläppsupptäckande bilar (se bild 4). 
Detta skulle kunna kombineras med förfaranden där de värsta utsläpparna tas in för 

                                                      
65 Med efterkonvertering menas att befintliga system, som bilmotorer, uppdateras med ny 

teknik eller nya funktioner. Efterkonverteringar av hårdvara innebär att en ny fysisk del 
installeras eller att motorn ändras fysiskt. 

66 Giechaskiel, B., Suarez-Bertoa, R., Lähde, T., Clairotte, M., Carriero, M., Bonnel, P. och 
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. 

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

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

https://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid:225364aa-3716-47b1-a1f8-dff1a203ac22
https://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid:225364aa-3716-47b1-a1f8-dff1a203ac22
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ytterligare provtagning. En annan möjlighet är periodiska tekniska inspektioner69. I 
dagsläget är det dock inte obligatoriskt för myndigheterna att mäta kväveoxid och 
atmosfäriska partiklar i dessa inspektioner. De måste dessutom bli effektivare om det 
ska gå att upptäcka manipulerade fordon med dem70. 

Bild 4: Utsläppsupptäckande bil framtagen av TNO 

 
Källa: TNO. 

Initiativ i medlemsstaterna för städer med höga halter av 
luftföroreningar 

67 Utsläppsskandalen har även fört med sig att intresset för att införa bestämmelser 
som minskar biltrafiken och därigenom förbättrar luftkvaliteten har ökat i flera 
medlemsstater. I flera europeiska städer med höga halter av luftföroreningar har man 
till exempel upprättat miljözoner där biltrafik är förbjuden. Lokala myndigheter kan 
även införa trafikrestriktioner under rusningstid. Vid sådana åtgärder brukar man utgå 
från Euronormerna, som eventuellt inte motsvarar kväveoxidutsläppen i faktisk trafik, 

                                                      
69 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk provning av 

motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 
2009/40/EG (EUT L 127, 29.4.2014, s. 51). 

70 Hooftman, N., Messagie, M., Van Mierlo, J. och Coosemans, T. (2018). A review of the 
European passenger car regulations – Real driving emissions vs local air quality. Renewable 
and Sustainable Energy Reviews, 86, s. 14. 
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vilket gör dessa åtgärder mindre verkningsfulla71. Vi har till exempel hittat minst fyra 
lokala miljözoner i EU där man i trafikbegränsningsåtgärderna helt och hållet förlitar 
sig på en viss Euronorm, utan någon åtskillnad mellan bensin- och dieselbilar72. 

68 Det finns en stor mängd olika fordonsbegränsningar av detta slag runtom i 
Europa. Det innebär att bilister som vill köra bil i flera olika medlemsstater måste hålla 
reda på ett växande antal lokala bestämmelser för att undvika böter. Bilisterna måste 
ofta visa att de följer dessa lokala bestämmelser genom klistermärken på fordonens 
vindruta. För att hjälpa bilister med dessa lokala bestämmelser har kommissionen 
upprättat en webbplats med information om trafikbegränsningar runtom i EU73, och 
man håller även på att ta fram vägledningar som ska hjälpa bilister att förstå lokala 
regler. 

69 Enligt miljöorganisationen Transport & Environment74 har utsläppsskandalen och 
begränsningarna av biltrafiken påverkat priserna på begagnade dieselbilar. Det går 
även att se en ökning av antalet sådana bilar som exporteras till länder i Östeuropa. 
Det kommer att påverka luftkvaliteten i dessa länder beroende på om dessa 
begagnade bilar ersätter äldre eller nyare bilar. 

Ersättning till konsumenterna efter dieselgate-skandalen 

70 Utsläppsskandalen dieselgate har även visat att det inte finns något gemensamt 
system för ersättningar till konsumenter som kompletterar det gemensamma systemet 
med typgodkännanden som finns i EU. Systemen för att få ersättning ser olika ut i de 
olika medlemsstaterna. För att åtgärda denna situation har kommissionen lagt fram ett 
förslag till direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen75. 
Här föreslås ett antal harmoniserade krav för att ett system för kollektiv prövning för 

                                                      
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 
[hämtad 13 nov. 2018], s. 8–9. 

72 En översikt över miljözoner i Europa finns på webbplatsen Urban Access Regulations in 
Europe. 

73 Webbplatsen Urban Access Regulations In Europe. 

74 T&E, Dirty diesels heading East, 2018, s. 2–3. 

75 COM(2018) 184 final, 11.4.2018. 

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/TE%20Air%20Quality%20Report_FINAL_12032018%20NEW.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/TE%20Air%20Quality%20Report_FINAL_12032018%20NEW.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/TE%20Air%20Quality%20Report_FINAL_12032018%20NEW.pdf
http://urbanaccessregulations.eu/userhome/map
http://urbanaccessregulations.eu/userhome/map
http://urbanaccessregulations.eu/
https://www.transportenvironment.org/publications/dirty-diesels-heading-east
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52018PC0184
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konsumenter ska upprättas i EU:s medlemsstater76. Detta kommer dock inte att kunna 
användas av de konsumenter som drabbats av dieselgate. 

71 Enligt en studie från den europeiska konsumentorganisationen BEUC saknar nio 
av EU:s medlemsstater system för kollektiv talan för konsumenter. I fjorton 
medlemsstater har systemen allvarliga brister eller så är de för nya för att kunna 
utvärderas. Det innebär att det endast finns ett helt fungerande system för kollektiv 
talan för konsumenter i fem medlemsstater (se figur 10). 

Figur 10: Läget rörande system för konsumenttalan i EU 

 
Anm.: Tredjeländers gränser visas inte. 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från BEUC. 

                                                      
76 Ett system för kollektiv prövning är en mekanism genom vilken grupper av konsumenter 

som drabbats av liknande problem kan väcka grupptalan (straffrättsligt eller 
förvaltningsrättsligt) mot en ekonomisk aktör. Om det inte finns något sådant system måste 
konsumenterna väcka talan var för sig, vilket den enskilde inte alltid har ekonomiska 
möjligheter att göra eller så kan kostnaden bli högre än den potentiella ersättningen som 
man kan tillerkännas. 

Bristfälligt eller för nytt för 
att bedöma

Inget förfarande eller 
förfarande utom räckhåll 
för konsumenterna

Fungerar bra

https://www.beuc.eu/collective-redress-all-eu-consumers#wherecanconsumersaccesscollectiveredress
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72 De föreslagna reglerna stärker konsumenträttigheterna men kommer inte att 
leda till att alla medborgare i EU får samma ersättning. Vilken ersättning 
konsumenterna kan få kommer fortfarande att regleras av nationell lagstiftning. 
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Avslutande kommentarer 
73 Utsläppsskandalen har påskyndat många lagändringar i EU:s system för kontroll 
av fordonsutsläpp: 

o Kommissionen har nu befogenhet att granska arbetet vid nationella 
typgodkännandemyndigheter, prova fordon, dra tillbaka typgodkännanden 
tillfälligt eller slutgiltigt och påföra sanktioner. 

o Det är nu obligatoriskt i medlemsstaterna att prova fordon som är i trafik, 
antingen genom överensstämmelsekontroller medan de är i drift eller genom 
marknadskontroll. 

o Ett nytt laboratorietest, det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta 
fordon (WLTP), har införts för att ta itu med det stora gapet mellan 
koldioxidvärdena i ett laboratorium och de värden som uppmäts i trafiken. 

o En RDE-provning (provning av utsläpp vid verklig körning) har införts för att mäta 
kvävedioxidutsläpp. 

o Berörda tredje parter kan nu utföra utsläppstester. 

74 Kommissionen planerar att förbättra den nuvarande situationen där uppgifterna 
om fordonsutsläppstester är begränsade, fragmenterade och svåråtkomliga. Trots de 
nyligen vidtagna lagstiftningsåtgärderna kan följande konstateras: 

o Det kan ta många år att förbättra luftkvaliteten i städerna, med tanke på det stora 
antalet bilar med höga utsläpp som redan är i trafik. 

o Även om över tio miljoner fordon av olika märken har återkallats visar de 
begränsade uppgifter som finns tillgängliga att effekten på kväveoxidutsläppen 
har varit liten. 

o Även om införandet av RDE-provningen har lett till en betydande minskning av 
NOx-utsläppen från dieselbilar skulle effekten ha kunnat vara ännu större om den 
tillfälliga NOx-gräns på 128 mg/km som ursprungligen föreslogs hade antagits i 
stället för 168 mg/km. 

75 Vad gäller de införda lagändringarna kommer det att ta ett tag innan 
förbättringar märks. Följande utmaningar kan påverka hur effektivt genomförandet av 
dessa ändringar blir: 
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o Marknadskontrollernas effektivitet kommer att bero på hur de organiseras och 
genomförs av medlemsstaterna. 

o Medan utrymmet för biloptimeringar har blivit mindre och kommissionens nya 
lagstiftning möjliggör bättre övervakning av skillnaden mellan laboratorievärden 
och koldioxidutsläppen i trafiken kan tillverkare eventuellt hitta nya flexibiliteter i 
WLTP-laboratorietestet för att sänka sina koldioxidutsläpp. 

o Det finns risk för att tillverkare optimerar sina fordon för RDE-provningen och att 
kväveoxidutsläpp utanför RDE-gränserna förblir höga. Provning av bilar i trafik 
utanför RDE-parametrarna kan eventuellt vara ett sätt att hantera denna risk. 

o Den oberoende provning genom tredje part som nyligen införts kan eventuellt ha 
begränsad effekt på grund av de höga kostnaderna för att utföra WLTP- och RDE-
utsläppstester. 
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Akronymer och förkortningar 
ACEA: den europeiska bilindustriföreningen. 

BEUC: den europeiska konsumentorganisationen (på franska Bureau Européen des 
Unions de Consommateurs). 

CO2: koldioxid. 

EEA: Europeiska miljöbyrån. 

EMIS: Euratoms säkerhetskontrolls informationshanteringssystem. 

EPA: Förenta staternas miljövårdsmyndighet. 

GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag: 
Europeiska kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, 
entreprenörskap samt små och medelstora företag. 

GD Klimatpolitik: Europeiska kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik. 

GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor: Europeiska kommissionens 
generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor. 

ICCT: internationella rådet för rena transporter. 

JRC: gemensamma forskningscentrumet, ett av Europeiska kommissionens 
generaldirektorat. 

NEDC: den nya europeiska körcykeln. 

NOX: kväveoxider. 

Pems: ombordsystem för utsläppsmätning. 

PM: partiklar i atmosfären. 

RDE: utsläpp vid verklig körning. 

T&E: Transport and Environment. 

TAA: godkännandemyndighet. 

TS: tekniska tjänster. 

WLTP: det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon.  
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Ordförklaringar 
antal utsläppta partiklar (PN): motsvarar det totala antalet fasta partiklar som släpps 
ut via fordonets avgaser. 

den nya europeiska körcykeln (NEDC): en testkörningscykel för att bedöma 
avgasutsläppen från bilar under förfarandet för typgodkännande; den mäter utsläpp av 
CO2, NOx, PM, PN och THC under standardiserade laboratorieförhållanden.  

det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon (WLTP): en 
testkörningscykel som bedömer avgasutsläppen från bilar under förfarandet för 
typgodkännande; den mäter utsläpp av CO2, NOx, PM, PN och THC under 
standardiserade laboratorieförhållanden.  

Euro-”x”-normer: europeiska utsläppsnormer för lätta motorfordon som definieras 
genom en rad EU-rättsakter; de kallas vanligtvis Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 
och Euro 6, baserat på vid vilket skede de genomförs. 

kväveoxider (NOx): vidare begrepp för olika typer av gaser som består av kväve- och 
syreatomer, till exempel kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2); de anses vara 
förorenande ämnen och skiljer sig från kvävgas som förekommer naturligt i luften; 
kväveoxid bidrar till bildandet av smog, surt regn och troposfäriskt ozon. 

marknadskontrollmyndigheter: medlemsstatens myndighet som ansvarar för att 
kontrollera att de produkter som redan finns tillgängliga på marknaden är säkra och 
inte skadliga för miljön, samt för att kontrollera att de produkter som säljs är samma 
som inledningsvis testades och godkändes. 

partikelformiga utsläpp (PM): motsvarar massan hos eventuella partikelformiga 
material som släpps ut via fordonets avgaser 

partiklar (partikelmassa): blandning av fasta partiklar och vätskedroppar som finns i 
luften; de varierar i storlek och form och kan ses med blotta ögat (t.ex. damm, smuts, 
sot eller rök), men kan även vara i mikroskopisk storlek; begreppet partikel används 
traditionellt för ämnet i luften (suspenderat ämne), och begreppet partikelmassa för 
det deponerade ämnet. 

provning av utsläpp vid verklig körning (RDE-provning): provningsförfarande som 
kompletterar utsläppsprovning i laboratorium och som syftar till att bekräfta 
avläsningarna i laboratorium för NOx och PN under verkliga körförhållanden.  
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tekniska tjänster (TS): provningsorgan och laboratorier som särskilt utsetts av 
medlemsstaternas typgodkännandemyndigheter för att genomföra provningar för 
typgodkännande i enlighet med EU-lagstiftningen. 

typgodkännande: förfarande som tillämpas av medlemsstaternas myndigheter, innan 
de godkänner utsläppandet av en ny fordonsmodell på marknaden, för att certifiera att 
den uppfyller samtliga normer avseende säkerhet, miljö och 
produktionsöverensstämmelse. 

typgodkännandemyndigheter: medlemsstaternas offentliga myndigheter med ansvar 
för att certifiera fordon innan de släpps ut på EU-marknaden. 
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Bilagor 

Bilaga I — Viktig lagstiftning om EU-typgodkännande av fordon 
och utsläppsprovning 

Lagstiftning om typgodkännande av fordon i EU 
Den huvudsakliga rättsliga grunden för typgodkännande av fordon i EU var 
direktiv 2007/46/EG (ramdirektiv). Detta direktiv samexisterar för närvarande med 
förordning (EU) 2018/858, som kommer att gälla fullt ut från och med den 1 
september 2020. Den nya ramen ger kommissionen tillsynsbefogenheter samt ger 
tillstånd till obligatorisk fordonsprovning. 

Det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon (WLTP) 
WLTP införlivades i EU-lagstiftningen 2017 genom kommissionens förordning (EU) 
2017/1151 av den 1 juni 2017. Den mäter utsläpp av sådana förorenande ämnen som 
CO2, NOx, PM, PN och THC under standardiserade laboratorieförhållanden. 

Lagstiftningspaket för utsläpp vid verklig körning (RDE) 
Det första paketet77 inbegriper det grundläggande innehållet i RDE-provningen, till 
exempel en precisering av RDE-provningsrutten, begreppet ”fordonsfamilj”, en 
specificering av de verktyg som ska användas för utvärdering av data, 
Pemsutrustningens tekniska krav samt rapporteringsskyldigheten. 

Det andra paketet78 inbegriper sådana frågor som en specificering av 
överensstämmelsefaktorerna och tidsplanen för genomförandet av RDE samt 
införandet av dynamiska parametrar och en gräns för höjdvinst. 

Det tredje paketet79 inbegripet införandet av partikelantalmåttet (PN). Paketet 
innehåller även särskilda lagbestämmelser för hybridfordon och ett förfarande för 
inkludering av kallstarter och regenerering i RDE-provningen. 

                                                      
77 Kommissionens förordning (EU) 2016/427 av den 10 mars 2016 (EUT L 82, 31.3.2016, s. 1). 

78 Kommissionens förordning (EU) 2016/646 av den 20 april 2016 (EUT L 109, 26.4.2016, s. 1). 

79 Kommissionens förordning (EU) 2017/1151 av den 7 juni 2017 (EUT L 175, 7.7.2017, s. 708). 
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Det fjärde paketet80 omfattar förenlighet under drift och tillsynstester, oberoende 
tredjepartsprovning och en metod för utvärdering av utsläpp vid verklig körning. Det 
ger även tillstånd till en minskning av överensstämmelsefaktorn, som omfattar 
tekniska och statistiska variationer i RDE-mätningarna, från 1,50 till 1,43. 

Bilaga II — Specifikationer och gränser för RDE-provningen 
RDE-provningen måste vara förenlig med en uppsättning specifikationer och gränser 
som fastställts i lagstiftningen och sammanfattas i tabell 3. 

Tabell 3 – Specifikationer och gränser för RDE-provningen 

Specifikationer/parametrar Bestämmelser 

Resans totala varaktighet Mellan 90 och 120 minuter 

Avstånd 

Stadskörning Längre än 16 km 

Landsvägskörning Längre än 16 km 

Motorvägskörning Längre än 16 km 

Resans 
sammansättning 

Stadskörning 29–44 % av sträckan 

Landsvägskörning  23–43 % av sträckan 

Motorvägskörning 23–43 % av sträckan 

Medelhastighet 

Stadskörning 15–40 km/tim 

Landsvägskörning 60–90 km/tim 

Motorvägskörning Över 90 km/h (över 100 km/h i minst fem 
minuter) 

Nyttolast ≤90 % av den högsta fordonsvikten 

Höjd 
Måttlig 0–700 meter över havet 

Utvidgad 700–1 300 meter över havet 

Höjdskillnad Högst 100 meters höjdskillnad mellan 
provningens start och slut 

Kumulativhöjdvinst 1 200 meter per 100 km 

Omgivande 
temperatur 

Måttlig 0 till 30 °C 

Utvidgad -7 till 0 °C och 30 till 35 °C 

Procent stillastående 6–30 % av tid under stadskörning 

                                                      
80 Kommissionens förordning (EU) 2018/1832 av den 5 november 2018 (EUT L 301, 

27.11.2018, s. 1). 
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Högsta hastighet 145 km/h (160 km/h för 3 % motorvägskörning) 

Användning av hjälpsystem 
Fria att använda precis som på väg (detta 
inbegriper bland annat automatiska start-
stopp-system) 

Källa: Revisionsrätten, baserat på lagstiftning och på arbete som utförts av ICCT. 

  

https://www.theicct.org/publications/real-driving-emissions-test-procedure-exhaust-gas-pollutant-emissions-cars-and-light
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Revisionsrättens team 
Detta briefingdokument antogs av revisionsrättens avdelning I hållbar användning av 
naturresurser, där ledamoten Nikolaos Milionis är ordförande. Arbetet leddes av 
ledamoten Samo Jereb med stöd av Kathrine Henderson (kanslichef), Jerneja Vrabic 
(attaché), Michael Bain (förstechef), Jindrich Dolezal (uppdragsansvarig) och 
Ernesto Roessing, João Nuno Coelho Dos Santos, Radostina Simeonova och 
Joachim Otto. Richard Moore gav språkligt stöd. 

 
Från vänster till höger: João Nuno Coelho Dos Santos, Ernesto Roessing, Michael Bain, 
Jindrich Dolezal, Samo Jereb och Jerneja Vrabic. 
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