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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának 
csökkentésére irányuló közösségi stratégia felülvizsgálatának eredményeiről
(2007/2119(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanácsnak és az Európai Parlament címzett, a személygépkocsik és a könnyű 
haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi stratégia 
felülvizsgálatának eredményeiről szóló bizottsági közleményre (COM(2007)0019)1,

– tekintettel a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett, a személygépkocsik és a 
könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi 
stratégia felülvizsgálatának eredményeiről szóló bizottsági közleményre vonatkozó 
hatásvizsgálatra (SEC(2007)0060),

– tekintettel a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési programra 2,

– tekintettel a kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre 
vonatkozó hatodik3 és hetedik4 keretprogramra,

– tekintettel a globális éghajlatváltozás legyőzéséről szóló állásfoglalására 
(2005/2049(INI))5,

– tekintettel a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, A globális éghajlatváltozás 2 Celsius-
fokra való csökkentése - Az előttünk álló út 2020-ig és azon túl tárgyú bizottsági 
közleményre (COM(2007)0002)6,

– tekintettel az Európai Tanács 2007. március 8–9-i ülésének az EU fenntartható 
fejlesztésről szóló megújított stratégiájáról (2006. június), valamint a növekedésre és a 
foglalkoztatásra vonatkozó lisszaboni stratégia céljainak elérése során a környezeti 
technológiák és az ökoinnováció által betöltött szerepről szóló elnökségi 
következtetéseire,

– tekintettel „A személygépkocsik CO2-kibocsátásának csökkentésére vonatkozó 
technológiai és más intézkedések csökkentési potenciáljának és költségeinek vizsgálata és 
elemzése” című tanulmányra (2006. október 31.)7, 

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,
  

1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
2 HL L 242., 2002.9.10., 1. o.
3 HL L 232., 2002.8.29., 1. o.
4 HL L 391., 2006.12.30., 1. o.
5 Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0433, 16.11.2005
6 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
7 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_co2_reduction.pdf
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– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság véleményére (A6-0000/2007),

A. mivel az Európai Unió CO2-kibocsátásának mintegy 19%-áért a személygépkocsik és a 
könnyű haszongépjárművek felelősek, azzal, hogy az abszolút mennyiség elsősorban az új 
gépkocsik növekvő száma és teljesítménye miatt növekszik folyamatosan,

B. mivel a közúti közlekedés használja fel az EU-ban használt olajmennyiség 60%-át, és az 
üzemanyag nem hatékony felhasználásával nő az energiabiztonság fenyegetettsége, és 
mindez hozzájárul a magas működési költségekhez, illetve a világ olajtartalékainak 
kimerüléséhez,

C. mivel most szükségesek jogalkotási intézkedések a szükséges tervezési és technológiai 
változtatások támogatása érdekében, hogy az ágazat segítséget nyújthasson az EU-nak a 
CO2 kibocsátásnak 2020-ig az 1990. évi szinthez viszonyítva legalább 20%-os mértékű
csökkentésére vonatkozó célkitűzésének teljesítésében,

Menetrend és célkitűzések

1. elismeri, hogy a gyártóknak öt-hét év szükséges ahhoz, hogy a járműveik kialakítását 
illetően a lehető leggazdaságosabban hajthassák végre a változtatásokat, és elismerve bár, 
hogy az EU piacán forgalomba hozott személygépjárművek átlagos kibocsátása 2008-ban 
valószínűleg meghaladja a 150g CO2/km-t, túlzott költségvonzatai miatt elutasítja a 
Bizottság javaslatát 2012-ig az átlagos kibocsátás technikai eszközökkel 130g CO2/km-re 
történő csökkentését illetően;

2. gyanítja, hogy a korábban elfogadott, 120g CO2/km kibocsátási célkitűzés 2012-ig 
történő elérése érdekében javasolt „kiegészítő intézkedések” nem tekinthetők többnek 
politikai gesztusnál, és úgy véli, hogy a jogszabályokban egyértelmű, mérhető 
célkitűzéseket kell megállapítani a technikai úton elért kibocsátáscsökkentést illetően;

3. javasolja, hogy állapítsanak meg 2011. január 1-jei hatállyal kötelező éves kibocsátási 
célkitűzéseket, melyek célja a gépjárművek technikai fejlesztésének támogatása annak 
biztosítása érdekében, hogy az EU piacán 2015. január 1. után forgalomba hozott
valamennyi személygépjármű átlagos kibocsátása legfeljebb 120g CO2/km legyen;

4. kitart amellett, hogy 2020. január 1-jétől az említett átlagos kibocsátás ne haladja meg a 
95g CO2/km-t, és úgy véli, hogy az EU-nak támogatást kell nyújtania az innováció 
hetedik kutatási keretprogram útján történő, szükséges előmozdítására;

5. úgy véli, hogy a Bizottság általi felülvizsgálatot követően, legkésőbb 2016-ig hosszabb 
távú célkitűzéseket kell meghatározni és előrejelzése szerint e célkitűzések további 
kibocsátáscsökkentést igényelnek, 2025-ig 70g CO2/km-re vagy az alá;

6. úgy ítéli meg, hogy 2015. január 1-jétől nem helyezhető forgalomba az EU piacán olyan 
új személygépkocsi-modell, ami több mint 100%-kal meghaladja a 120g CO2/km 
kibocsátási célkitűzést;
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7. ajánlja – figyelemmel arra a nehézségre, amellyel egyes szakosodott gyártók
szembesülhetnek az átlagos kibocsátás csökkentésében az adott időtartam során általuk 
gyártott néhány gépjárművet illetően–, ,hogy minden egyes gyártó vagy importőr évente 
500 azonosított gépjárművet ne vegyen figyelembe az átlagos kibocsátás 
meghatározásához használt adatok megadásakor, amennyiben az említett gépjárművek 
kibocsátását és üzemanyag-gazdaságosságát címkén feltüntetik, illetve a szokásos 
jogszabályi követelményekkel összhangban hirdetik a fogyasztók számára;

A feladat megosztása a gyártók között
8. elismeri, hogy a személygépkocsikat illetően a fogyasztók preferenciái nagy eltéréseket 

mutatnak, illetve erősen eltér a gyártók gépjárműparkjának összetétele; kitart amellett, 
hogy a CO2-csökkentést a piac valamennyi szegmensét illetően el kell érni, azonban úgy 
véli, hogy a jogalkotási rendelkezések célja nem lehet sem az, hogy a rendelkezéseket 
korán teljesítők hátrányos helyzetbe kerülnek, sem a jelenleg magas kibocsátású 
gépjárműveket gyártó vállalatok életképességének veszélyeztetése;

9. javasolja, hogy az átlagos kibocsátás csökkentése tekintetében a 2015-ös és 2020-as, 
valamint az időközi éves célkitűzések meghatározásakor küszöbértékgörbét kell 
megállapítani a gyártók és importőrök által értékesített összes jármű esetében, amelynek
során kiindulópontként a 2011. január 1-jei új személygépjárműpark profilját kell venni;

10. ajánlja, hogy a küszöbértékgörbét matematikai képlet alakjában határozzák meg, melyet 
minden egyes jármű CO2-kibocsátását annak lenyomatával (a tengelytáv szorozva a 
nyomtávval) összekötő függvényként fejeznek ki;

11. felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatokat a Tanács és a Parlament általi 
megvizsgálásra annak biztosítása érdekében, hogy a görbe kialakítása során figyelembe 
vegyék a gépjárművek méretei közötti különbségeket, illetve a kibocsátáscsökkentés 
elérésének technológiai költségeit;

12. javasolja 2011. január 1-jével új, zárt piaci mechanizmus, a szén-dioxid 
kibocsátáscsökkentési rendszer (CARS) bevezetését, amely költségsemleges lesz a teljes 
személygépkocsi-gyártó iparágat illetően és azon vállalatokat jutalmazza, melyek 
járműparkja kevesebb kibocsátással jellemezhető a CO2-kibocsátási küszöbértékgörbéhez 
viszonyítva, egyidejűleg szankcionálva azokat, melyek járműparkjának kibocsátása ezt 
meghaladja;

13. arra számít, hogy a CARS-rendszerrel a gyártók és az importőrök kötelesek lesznek 
pénzbírság megfizetésére a kibocsátási küszöbértékek eladott személygépkocsinként 
számított meghaladása tekintetében, illetve hogy e pénzbírságokat ellentételezhetik az 
ugyanazon gyártó által újonnan nyilvántartásba vett olyan személygépkocsik tekintetében 
nyújtott kiváltható kreditek, melyek kibocsátása a küszöbértékgörbe alatt marad;

14. úgy véli, hogy a szankciók mértékét az abból a célból szükséges technológiai csökkentési 
intézkedések bevezetési költségeire kell alapozni, hogy az átlagos kibocsátás a járműpark
egészében az előírt célkitűzésnek megfelelően csökkentjen;

15. javasolja az EU egészében hatáskörrel rendelkező szabályozó szerv létrehozását a CARS-
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rendszer igazgatására, továbbá azt, hogy bocsássák e szerv rendelkezésére az egyúttal 
minden tagállamhoz eljuttatott nyilvántartási adatokat, valamint hogy az évente tegye 
közzé az egyes gyártók és importőrök egyenlegét, a kiszabott bírságokat és a befizetett 
összegeket; 

16. ajánlja, hogy a gyártók és importőrök határozhassák meg, hogy az elismert kereskedő 
szerv vállalati szerv,, illetve olyan különféle leányvállalatok vagy vállalati részlegek
legyenek-e, melyek közvetlenül felelősek az érintett járművek előállításáért;

17. javasolja, hogy a CARS-rendszer első évében olyan árnyékmechanizmus legyen, mely 
csak az adatok összegyűjtését, a tanúsítványok átadását és az egyenleg közzétételét írja 
elő, illetve hogy a pénzügyi rendszer csak 2012. január 1-jét követően induljon be;

A tesztelés és az adatok ellenőrzésének fejlesztése

18. támogatja a tesztelési eljárások annak érdekében történő felülvizsgálatát, hogy a 
tényleges vezetési feltételek megfelelőbben imitálhatók legyenek, és felhív az európai 
vezetési ciklus módosítására a technológiai fejlődés – pl. a hatodik sebességfokozat 
beépítése – figyelembe vétele érdekében;

19. sürgeti a Bizottságot, hogy vezessen be új mérési módszereket és szabványokat, melyek 
révén rögzített érték rendelhető a CO2-csökkentés céljából a hasznos fejlesztésekhez, úgy 
mint a sebességfokozat-mutató, a magas hatékonyságú légkondicionálás, a kis gördülési 
ellenállással rendelkező gumiabroncsok és az olyan fejlettebb kenőanyagok, melyek 
felhasználása az egyedi járművezetői viselkedéstől függ;

20. felhívja a Tanácsot, hogy vizsgálja felül a tesztelési eljárásokat annak meghatározása 
céljából, hogy tiszteletben tartják-e a gyártási szabályoknak való megfelelést, illetve 
annak biztosítására, hogy ne legyen eltérés az egyes tagállamok tanúsító hatóságai által 
követett megközelítésben; 

Gépjármű-előírások

21. hangsúlyozza az energiabiztonság sürgős kérdései kezelésének prioritását és annak 
szükségességét, hogy Európa importált üzemanyagtól való függése csökkenjen, illetve 
csökkenjen a CO2-kibocsátás anélkül, hogy az új személygépkocsik költségei nőnének, 
továbbá hogy javuljon a közúti biztonság; 

22. kitart amellett, hogy ezért 2012. december 31-től – a rendészeti, vészhelyzeti vagy 
katonai célra külön engedélyezett járművek kivételével – ne engedjenek be új 
személygépkocsi-modelleket az EU piacára, ha azok motorját úgy fejlesztették ki, hogy 
az képes legyen a 162 km/óra (101 mph) sebesség meghaladására, ami 25%-kal 
meghaladja a tagállamok túlnyomó többségében engedélyezett sebességkorlátozást; 

Hirdetés és címkézés

23. ajánlja, hogy állapítsanak meg kötelező minimumkövetelményeket az új 
személygépkocsik üzemanyag-takarékosságára és CO2-kibocsátására vonatkozó 
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információk hirdetésekben, minden marketing- és promóciós anyagban és 
bemutatótermekben történő feltüntetését illetően, és a kívánt információfeltüntetés 
modelljének tekinti az egyes elektromos termékek energiahatékonyságának 
összehasonlítására használt A–G rendszert;

24. javasolja, hogy a cigarettásdobozokon feltüntetendő egészségügyi figyelmeztetést előíró 
jogszabályok hasznos példával járjanak elöl, és javasolja, hogy az új személygépkocsik 
hirdetés, marketinganyagok vagy bemutatótermekben értékesítési ponton történő kiállítás 
útján való reklámozására szánt helynek legalább a 20%-a nyújtson információt – a 
jóváhagyott formátumban – az üzemanyag-takarékosságról és a CO2-kibocsátásról;

A fogyasztói igények támogatása

25. elismeri azt a jelentős szerepet, melyet a tagállamok játszhatnak az alacsony kibocsátású 
járművek iránti fogyasztói kereslet ösztönzésében, és felhív az e tekintetben megteendő 
intézkedéseket feltüntető nemzeti cselekvési tervek elkészítésére;

26. támogatja különösen fiskális intézkedések használatát, és ösztönzi a tagállamokat az 
átlagos kibocsátást túllépő járművekre vásárlási és forgalmi adó egyidejű kivetésére; 

Kiegészítő intézkedések

27. úgy véli, hogy teljes mértékben kiegészítő jellegűnek tekintendők a járművek CO2-
kibocsátásához potenciálisan hozzájáruló olyan intézkedések, melyekhez nem 
rendelkezhető hozzá abszolút érték, és azok nem szerepeltethetők a most javasolt 
jogszabályban;

28. tart attól, hogy a bioüzemanyagok fokozottabb használata azt kockáztatja, hogy az igen 
alacsony jövedelmű személyek számára megnő az élelmiszer ára, és gyorsul a trópusi 
esőerdők elpusztítása, és felhív a bioüzemanyagokra vonatkozó politika sürgős,
valamennyi környezeti és társadalmi megfontolás figyelembe vétele érdekében történő 
felülvizsgálatára;

29. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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Az Európai Unióban az összes szén-dioxid kibocsátás mintegy 19%-át a személygépkocsik és
könnyű haszongépjárművek okozzák, és az abszolút mennyiségek tovább növekednek annak 
ellenére, hogy a 2004-et megelőző évtizedben új személygépkocsinként átlagosan 12,4% 
mértékű csökkentést sikerült elérni.

E növekedés oka elsősorban az, hogy egyre több személygépkocsi van, és ezek egyre 
nagyobb torlódást generálnak (az EU-25-ben a gépjármű-regisztrációk 36%-kal emelkedtek 
1990 és 2003 között, 156-ról 212 millióra), továbbá az, hogy az új személygépkocsik
teljesítménye a 2004-ig eltelt évtizedben átlagosan 28%-kal nőtt, és ez jelentősen meghaladja 
a súly 15%-os mértékű emelkedését, habár egyetlen kormány sem emelte fel a közúti
sebességkorlátokat.

Ez nyilvánvalóan nem támogatja az EU-t a CO2-kibocsátásnak 2020-ig az 1990. évi 
mértékhez viszonyított legalább 20%-os, és nemzetközi megállapodás esetén akár 30%-os 
mértékű csökkentése céljának elérését.

A CO2-kibocsátás és az üzemanyag-takarékosság elválaszthatatlanul összefüggésben van 
egymással. A közúti közlekedés az EU-ban használt olaj teljes mennyiségének 60%-át 
használja fel, és a személygépkocsik nem hatékony üzemanyag-használatának eredménye a 
szükségtelenül magas kibocsátás mellett az Európa energiabiztonságát érintő fenyegetés 
növekedése és a világ olajtartalékainak kimerülése, továbbá a vezetők emiatt kényszerülnek 
magas üzemeltetési költségek megfizetésére.

A gépjárműipar 1999-ben önkéntes kötelezettséget vállalt az Európában gyártott új 
személygépkocsik átlagos kibocsátásának 2008-ig legfeljebb 140g CO2/km-re történő 
csökkentésére. Bár a gyártók 25%-a teljesíteni kívánja ezt a célkitűzést, az általános helyzet 
nem túl biztató. Az EU-25 piacán belül értékesített összes új személygépkocsi átlagos 
kibocsátása 2004-ben 162g CO2/km volt, és 2008 végéig ez aligha lesz kevesebb 150g 
CO2/km-nél.

A Bizottság csak 2007 januárjában fogadta el elviekben a kötelező jogszabály bevezetését, 
javasolva, hogy a gyártók legyenek kötelesek technikai eszközökkel csökkenteni a kibocsátást
– 2012-ig 130g CO2/km-re – továbbá hogy vezessenek be különféle kiegészítő 
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a teljes kibocsátás az említett időpontig a 
120g CO2/km alatt maradjon.

A 2012. évi céldátum némiképpen illúzió. Különféle olyan politikai döntéseket tükröz –
legutóbb a Tanács által múlt év júniusában egyhangúlag elfogadott döntést –, melyek a 
tényleges helyzetet aligha veszik figyelembe. A Bizottság megkísérelte áthidalni az 
elképzelések és a valóság közötti szakadékot azzal a javaslatával, hogy „kiegészítő 
intézkedéseket”, például a bioüzemanyagok alkalmazását is felhasználva 120g CO2/km 
legyen az elérendő cél, ami figyelembe vehető a technológiai fejlődés mellett, bár ezeket 
érinthetik olyan változók is, mint a vezetők viselkedése és alternatív üzemanyagok 
elérhetősége.
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Az előadó szerint a személygépkocsi-gyártóknak teljes bizonyossággal kell rendelkezniük az 
általuk teljesítendő technikai előírásokat illetően, és bár megvan a lehetőség a CO2-
csökkentés jobb gumiabroncsok, kenőanyagok vagy légkondicionálás használata útján 
elérhető egyes célkitűzéseinek bevezetésére és integrálására, kiegészítőnek kell tekinteni a 
gyártók közvetlen ellenőrzésén kívül eső egyéb intézkedéseket, és azok e jogszabályban nem 
szerepeltethetők.

Az előadó javaslata szerint az említett cél elérésének legköltséghatékonyabb módja az 
ambiciózusabb kibocsátáscsökkentési célkitűzés megállapítása, azonban hosszabb időt kell 
rendelkezésére bocsátani a személygépkocsi-iparág számára a kötelező előírásoknak való 
megfelelés tekintetében.

A kibocsátás lényeges mértékű csökkentése szerencsére ma már technikai és tervezési 
fejlesztésekkel is elérhető. Az EU-n belül évente eladott több mint egymillió 
személygépkocsi kibocsátása már nem éri el a 120g CO2/km-t, és egyes forgalomban lévő, 
csúcskategóriás hibrid járművek 25%-kal kevesebb kibocsátást produkálnak (60g CO2/km), 
mint hasonló áron elérhető hagyományos riválisaik. Az ACEA (az európai személygépkocsi-
gyártók szövetsége) elnöke szerint az iparág kb. ötven CO2-csökkentő technológiát vezetett 
be az elmúlt évtizedben, bár ezek alkalmazása még nem olyan elterjedt, mint az kívánatos 
lenne.

A csökkentés alternatív üzemanyagok és meghajtórendszerek felhasználásával is biztosítható, 
emellett pedig a hibrid motorok elterjedtebb használatával, a jobb benzinmotorokkal, több 
dízelmotorral és a turbómotorok méretének csökkentésével, továbbá az erőátvitel 
továbbfejlesztésével, a jármű súlyának több alumínium felhasználásával történő 
csökkentésével, stop-start mechanizmusok beszerelésével, több sebességfokozattal, javított 
aerodinamikai kialakítással, csökkentett súrlódású kenőanyagok és csapágygolyók 
használatával, hatékonyabb légkondicionáló rendszerek beszerelésével és alacsony gördülő 
ellenállású gumiabroncsok használatával.

Az átlagos kibocsátási előírásokat messze meghaladó járműparkok gyártói vagy importőrei
nem kerülhetnek el bizonyos pénzügyi szankciókat. Emellett hasznos lenne, ha az alacsony 
kibocsátású és gyakran kicsi haszonkulcsú személygépkocsik gyártói bizonyos 
ellentételezésben részesülnének.

Az előadó javasolja új piaci mechanizmus, a szén-dioxid kibocsátás csökkentési rendszer 
(CARS) bevezetését, mely figyelembe veszi a személygépkocsi-piac különböző szegmenseit, 
ám szankcionálja a gyártókat vagy importőröket a kötelező célkitűzések be nem tartásáért, 
ugyanakkor jutalmazza azon vállalatokat, melyek járműparkja az előírt küszöbérték alatt 
marad.

Az előadó javasolja új szabályozó szerv létrehozását a rendszer felügyeletére.

Bár a piaci mechanizmus az iparág egészét illetően költségsemleges kíván maradni, a 
kibocsátáscsökkentés elérése kezdetben növeli majd a gyártók költségeit. Az innovációnak és 
a fejlesztéseknek ára van, és ezek különféle becslések szerint a járművek költségeit 100–150 
EUR-val növelik meg egy gramm CO2/km csökkentés esetén. A kiadás mértéke kisebb, ha a 
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gyártók elegendő időt kapnak a tervezésre, tervezési változtatásokat tesznek, illetve 
méretgazdaságossági megtakarításokat érnek el az új technológia tömegtermelése esetén.

A személygépkocsi-gyártóknak szerencsére sikerült 1996 óta 9%-kal csökkenteniük az 
Európai Unión belül értékesített új gépjárművek átlagos árát, a fokozottabb biztonsági és
környezeti előírások ellenére. Mivel fokozottabb üzemanyag-takarékosságból magasabb 
azonnali megtakarítás érhető el, a járművásárlók túlnyomó többsége számára gyorsan 
megtérül majd a kezdeti nagyobb kiadás.

Az európai gyártók időnként azzal érvelnek, hogy az említett intézkedések alkalmazásával 
versenyhátrányba kerülnek. Ez az érv nehezen tartható. Az Európai Unióban évente több új 
személygépkocsit vásárolnak, mint a világ bármely egyéb kereskedelmi övezetében, és az EU
egységes piaca előírja, hogy a hazai gyártóknak és az importőröknek ugyanazon normákat 
kell teljesíteniük. Az EU nem kíván versenyhátrányt teremteni és nem csupán egyenlő 
feltételeket biztosít, hanem bizonyos mértékben védi is a belföldi gyártókat, amennyiben ezek 
alacsony kibocsátással jellemezhető olyan személygépkocsikat fejlesztenek ki, melyek révén 
új üzleteket köthetnek a tengeren túl.

A gyártók szerint továbbá a még nagyobb teljesítményű új személygépkocsik gyártásával 
csak a fogyasztói igényekre reagálnak. Ebben van némi igazság, azonban a gyártók egyúttal 
alakítják is a keresletet. Az európai fogyasztói szövetségek vizsgálata szerint az új 
személygépkocsik hirdetése során elfogultság mutatkozik a magas teljesítményű, kis 
üzemanyag-takarékosságú, a magas CO2-kibocsátású járművek iránt, mivel ez az iparág 
legjövedelmezőbb ágazata, és a reklámozás során nem sok hangsúlyt kap az új járművek 
üzemanyag-takarékossága vagy kibocsátási teljesítménye.

Új hirdetési és címkézési követelmények szükségesek az e kérdésekre fektetett hangsúly 
módosítása céljából, és az alacsony kibocsátású járművek iránti kereslet szintén nagyban 
fokozható, ha a tagállamok pénzügyi ösztönzőket vezetnek be és magasabb kulcsú vásárlási 
vagy forgalmi adókat vezetnek be a magasabb kibocsátású járművekre.

Az előadó végül egyetlen dolgot kíván kiemelni. Az Európai Unió célja nem csupán a CO2-
kibocsátás csökkentése, hanem energiabiztonságának megóvása is. Nem engedélyezi olyan 
járművek forgalmazását, melyek nem teljesítik a biztonsági normákat, akkor hát miért engedi 
olyan járművek értékesítését, melyek túl sok üzemanyagot használnak és kialakításuk miatt 
megszeghetik a közúti biztonsági okokból bevezetett, jogszabályi közúti sebességkorlátozást?

Az előadó ezt politikai és környezetvédelmi szempontból is esztelennek ítéli. A jelentés 
javaslata az, hogy az új járművek ne kapjanak típusjóváhagyást, ha a legtöbb európai 
országban engedélyezett sebességet 25%-kal meghaladó sebességet képesek elérni. Az 
eredmény egyrészt az üzemanyag-használat csökkentése és a kibocsátás visszafogása mellett 
a csúcskategóriás járművek árának csökkentése is lehet, biztosítva, hogy ezek 
motorteljesítményét a továbbiakban ne legyen szükséges nevetséges mértékig fokozni.
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Elképzelhető, hogy bizonyos gyártók burkoltan arra ösztönzik a személygépkocsi-vezetőket 
az ilyen csúcskategóriás járművek forgalmazásával, hogy hágják át a törvényes 
sebességkorlátozást. Magyarázkodniuk tehát nekik kell. 


