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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de communautaire strategie om de CO2-uitstoot door personenauto’s en lichte 
bedrijfsvoertuigen te verminderen
(2007/2119(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement –
Resultaten van de herziening van de communautaire strategie om de CO2-uitstoot door 
personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen te verminderen (COM(2007)0019),1

– gezien de effectbeoordeling met betrekking tot de mededeling van de Commissie aan de 
Raad en het Europees Parlement – Resultaten van de herziening van de communautaire 
strategie om de CO2-uitstoot door personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen te 
verminderen (SEC(2007)0060),

– gezien het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap (6e MAP),2

– gezien het zesde3 en het zevende4 kaderprogramma van de EG voor activiteiten op het 
gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie,

– onder verwijzing naar zijn resolutie over de zege in de strijd tegen de wereldwijde 
klimaatverandering (2005/2049(INI)),5

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – De wereldwijde 
klimaatverandering beperken tot 2 graden Celsius – Het beleid tot 2020 en daarna
(COM(2007)0002),6

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 8 en 9 maart 2007 
inzake de hernieuwde Europese duurzaamheidsstrategie (juni 2006) en inzake de rol van 
milieutechnologieën en eco-innovatie bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de 
Lissabon-strategie voor groei en werkgelegenheid,

– gezien de studie “Review and analysis of the reduction potential and costs of
technological and other measures to reduce CO2-emissions from passenger cars” (31 
oktober 2006),7

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
en de adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 

  
1 Nog niet gepubliceerd in PB.
2 PB L 242 van 10.9.2002, blz. 1
3 PB L 232 van 29.8.2002, blz. 1.
4 PB L 391 van 30.12.2006, blz. 1.
5 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0433 van 16.11.2005.
6 Nog niet gepubliceerd in PB.
7 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_co2_reduction.pdf
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Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0000/2007),

A. overwegende dat 19% van de CO2-uitstoot van de Europese Unie wordt veroorzaakt door 
personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen, waarbij het volume in absolute zin blijft 
groeien, voornamelijk als gevolg van het toenemende aantal en het groeiende vermogen 
van auto’s,

B. overwegende dat het wegtransport 60% van alle in de EU gebruikte olie voor zijn 
rekening neemt, terwijl inefficiënt gebruik van benzine een steeds grotere bedreiging 
vormt voor de veiligheid van de energievoorziening en tevens bijdraagt aan hoge 
bedrijfskosten en aan het uitputten van de wereldoliereserves,

C. overwegende dat er nu wetgevingsmaatregelen vereist zijn om het ontwerp en de 
technologische wijzigingen te bevorderen die nodig zijn om de sector te laten bijdragen 
aan de verwezenlijking door de EU van haar doestelling om CO2-uitstoot te verminderen 
met ten minste 20% in 2020, afgezet tegen het niveau van 1990,

Tijdsschema en doelstellingen

1. erkent dat fabrikanten tussen vijf en zeven jaar nodig hebben om op de meest efficiënte 
manier de nodige wijzigingen aan het ontwerp van voertuigen aan te brengen en verwerpt 
het voorstel van de Commissie om voor 2012 door technische middelen de gemiddelde 
uitstoot terug te brengen tot 130 g CO2/km als te kostbaar, ondanks het feit dat het inziet 
dat de gemiddelde uitstoot van auto’s op de EU-markt in 2008 waarschijnlijk hoger zal 
liggen dan 150 g CO2/km;

2. vreest dat het voorgestelde gebruik van “aanvullende maatregelen” om de eerder 
overeengekomen beoogde uitstoot van 120 g CO2/km in 2012 te behalen, weinig meer 
inhoudt dan een politiek gebaar en gelooft dat de wetgeving moet voorzien in duidelijke 
en meetbare doelen voor uitstootvermindering aan de hand van technische middelen;

3. stelt voor dat er met ingang van 1 januari 2011 bindende jaarlijkse doelstellingen voor de 
uitstoot moeten worden doorgevoerd, met de bedoeling om technische verbeteringen aan 
voertuigen te bevorderen om zo zeker te stellen dat alleen al door deze maatregelen de 
gemiddelde uitstoot door alle personenauto’s op de EU-markt per 1 januari 2015 niet 
meer bedraagt dan 120 g CO2/km;

4. dringt erop aan dat de gemiddelde uitstoot per 1 januari 2020 niet meer bedraagt dan 
95 g CO2/km en is van oordeel dat de EU de noodzakelijke bevordering van innovatie 
moet steunen aan de hand van het onderzoeksprogramma FP7;

5. is naar aanleiding van een onderzoek door de Commissie van mening dat niet later dan 
2016 de doelstellingen op de lange termijn moeten worden bepaald, en wil in afwachting 
daarvan reeds aangeven dat deze doelstellingen minimaal moeten zorgen voor een 
vermindering van de uitstoot tot 70 g CO2/km in 2025;

6. is van mening dat er na 1 januari 2015 geen nieuwe personenauto’s op de EU-markt 
mogen worden gebracht met een uitstoot van meer dan 100% boven de beoogde uitstoot 
van 120 g CO2/km;
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7. beveelt aan dat met het oog op de problemen die sommige specialistische fabrikanten 
kunnen hebben om binnen het gestelde tijdsschema de gemiddelde uitstoot voor een 
beperkt aantal door hen geproduceerde auto’s te verminderen, elke fabrikant of importeur 
het recht moet hebben jaarlijks 500 voertuigen uit te sluiten van de gegevens die worden 
gebruikt voor de berekening van de gemiddelde uitstoot, echter wel onder voorbehoud dat 
de uitstoot en het benzinegebruik van deze voertuigen worden voorzien van een etiket en 
dat dit volgens de gangbare wettelijke vereisten aan de consument wordt duidelijk 
gemaakt;

Een gedeelde opdracht voor de fabrikanten
8. dringt er met het oog op de enorme variatie in de consumentenvoorkeuren met betrekking 

tot personenauto’s en de diverse samenstellingen van het aanbod van fabrikanten op aan 
dat de vermindering van CO2-uitstoot wordt bereikt in alle segmenten van de markt; 
gelooft echter wel dat de wetgeving erop gericht moet zijn noch fabrikanten te benadelen 
die snel met goede resultaten komen, noch de levensvatbaarheid moet bedreigen van 
fabrikanten die momenteel voertuigen produceren met een relatief hoge uitstoot;

9. stelt voor dat bij het bepalen van de doelstellingen voor 2015 en 2020 inzake de 
vermindering van de gemiddelde uitstoot, alsmede van de tussentijdse doelstellingen, 
wordt uitgegaan van een curve voor grenswaarden voor alle door fabrikanten en 
importeurs verkochte voertuigen, die in eerste instantie een dwarsdoorsnede vormt van
het nieuwe aanbod aan personenauto’s per 1 januari 2011;

10. beveelt aan dat de curve voor grenswaarden wordt bepaald op basis van een wiskundige 
formule die wordt uitgedrukt als een functie die de CO2-uitstoot van elk voertuig koppelt 
aan diens draagvlak (spoorbreedte maal wielbasis);

11. roept de Commissie op voorstellen te doen aan de Raad en het Parlement die ervoor 
zorgen dat de formulering van de curve rekening houdt met de verschillen tussen de 
groottes van de auto’s en de technologische kosten in verband met het bereiken van de 
uitstootvermindering;

12. stelt voor om per 1 januari 2011 een nieuw gesloten marktmechanisme in te voeren, het 
zogezegde Carbon Allowance Reductions System (CARS), dat voor de algehele 
automobielindustrie kostenneutraal is, maar dat fabrikanten beloont waarvan de CO2-
uitstoot van het gehele autoaanbod onder de curve ligt en dat fabrikanten bestraft waarvan 
de CO2-uitstoot van het gehele autoaanbod juist boven de curve ligt;

13. verlangt dat aan de hand van CARS fabrikanten en importeurs verplicht worden 
financiële boetes te betalen naar rato van de overschrijding per verkochte auto van de 
grenswaarden voor uitstoot, en dat deze boetes kunnen worden gecompenseerd door 
aflosbare kredieten die worden toegekend aan de nieuw geregistreerde personenauto’s 
van diezelfde fabrikanten met een uitstoot die onder de grenswaardencurve ligt;

14. is van mening dat de hoogte van de boetes gerelateerd moeten zijn aan de kosten van het 
introduceren van de noodzakelijke technische bestrijdingsmaatregelen om de gemiddelde 
uitstoot van het algehele autoaanbod tot het vereiste streefcijfer terug te brengen;
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15. stelt voor dat er voor de gehele EU een toezichthoudend orgaan wordt ingesteld dat zich 
met de toepassing van CARS bezighoudt, en dat dit orgaan kan beschikken over alle 
registratiegegevens die ook aan elk van de lidstaten worden gegeven, en dat het jaarlijks 
van elke fabrikant en importeur de balans van geheven boetes en uitgekeerde betalingen 
publiceert;

16. beveelt aan dat fabrikanten en importeurs zelf moeten kunnen bepalen of de corporatie 
zelf dan wel de diverse dochterondernemingen of bedrijfseenheden die direct 
verantwoordelijk zijn voor de productie van de desbetreffende voertuigen, binnen CARS 
worden geregistreerd als handelsonderneming;

17. stelt voor dat CARS in zijn eerste jaar slechts fungeert als schaduwoperatie en alleen 
gericht is op het verzamelen van gegevens, het uitreiken van certificaten en de publicatie 
van de balansen, en dat het financiële stelsel pas ingaat op 1 januari 2012;

Betere tests en controle van gegevens

18. pleit voor herziening van de testprocedures opdat de feitelijke rijcondities beter worden 
nagebootst, en roept op de Europese rijcyclus zodanig te wijzigen dat deze ook rekening 
houdt met technologische ontwikkelingen zoals de installatie van de zesde versnelling;

19. vraagt de Commissie met klem om nieuwe maatstaven en normen te introduceren 
waardoor ten behoeve van de vermindering van de CO2-uitstoot een vaste waarde kan 
worden gekoppeld aan nuttige verbeteringen zoals schakelindicatoren, efficiëntere 
airconditioning, banden met lage rolweerstand en verbeterde smeerolie – verbeteringen 
waarvan het gebruik afhankelijk is van het individuele rijgedrag;

20. roept de Raad op de testprocedures te onderzoeken zodat bepaald wordt of de 
productieregels ook werkelijk worden nageleefd en zodat ervoor gezorgd wordt dat er 
geen verschillen kunnen bestaan in de aanpak van de gecertificeerde instanties in de 
diverse lidstaten; 

Voertuigspecificaties

21. benadrukt het primaire belang om de dringende vraagstukken ten aanzien van de 
veiligheid van de energiezekerheid op te lossen en onderstreept de noodzaak om de 
Europese afhankelijkheid van geïmporteerde olie terug te brengen, de CO2-uitstoot te 
verminderen zonder dat de prijzen van auto’s omhoog worden gestuwd, en de veiligheid 
op de weg te verbeteren;

22. dringt er daarom op aan dat vanaf 31 december 2012 geen nieuwe personenauto’s, tenzij 
speciaal toegestaan ten behoeve van ordehandhaving, noodgevallen of militair gebruik, 
op de EU-markt worden toegelaten indien deze personenauto’s een te groot vermogen 
hebben en snelheden kunnen genereren boven 162 km/uur (101 mph), hetgeen 25% meer 
is dan de hoogste maximumsnelheid in het merendeel van de lidstaten;

Marketing en etikettering

23. beveelt aan dat er verplichte minimumvereisten worden gesteld voor het afbeelden van 
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informatie met betrekking tot het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s 
in advertenties, op al het marketing- en reclamemateriaal, en in showrooms; acht de 
etikettering van A tot G zoals gebruikt om de energie-efficiëntie van bepaalde elektrische 
producten te vergelijken, een geschikt model voor het afbeelden van de vereiste 
informatie;

24. geeft in overweging dat wetgeving die verplicht stelt dat er gezondheidswaarschuwingen 
staan afgebeeld op sigarettenpakjes, een goed voorbeeld vormt, en stelt derhalve voor dat 
ten minste 20% van de ruimte die wordt besteed aan de promotie van nieuwe auto’s door 
middel van advertenties, marketingmateriaal, of reclamemateriaal op het verkooppunt, in 
een goedgekeurde opmaak informatie moet geven over het brandstofverbruik en de CO2-
uitstoot;

Bevordering van de vraag bij de consument

25. erkent de aanzienlijke rol die de lidstaten kunnen spelen bij het aanmoedigen van de 
vraag bij de consument naar voertuigen met een lagere CO2-uitstoot, en roept op tot het 
opzetten van nationale actieplannen om in dit opzicht maatregelen te treffen;

26. ondersteunt in het bijzonder fiscale maatregelen, en moedigt de lidstaten aan voor 
voertuigen met een bovengemiddelde CO2-uitstoot meer belasting te heffen over de 
aanschaf en meer motorrijtuigenbelasting te heffen; 

Aanvullende maatregelen

27. is van mening dat maatregelen die kunnen bijdragen aan de vermindering van de CO2-
uitstoot, maar waaraan in absolute zin geen waarde kan worden verbonden, als volledig
aanvullend moeten worden beschouwd en niet moeten worden opgenomen in de huidige 
voorgestelde wetgeving;

28. vreest dat door een toegenomen gebruik van biobrandstoffen tevens wordt geriskeerd dat 
de prijzen van de levensmiddelen omhoog gaan voor mensen met zeer lage inkomens en 
dat daarnaast het kappen van tropische regenwouden wordt versneld, en vraagt derhalve 
met klem om het beleid inzake biobrandstoffen ingrijpend te herzien teneinde rekening te 
houden met alle milieufactoren en sociale factoren;

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
en aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Ongeveer 19% van alle uitstoot van kooldioxide in de Europese Unie is afkomstig van 
personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen, en ondanks het feit dat er in de tien jaar tot 2004 
een gemiddelde vermindering van 12,4% per nieuwe auto is gerealiseerd, blijft het volume 
van de uitstoot in absolute zin groeien.

Deze groei is hoofdzakelijk terug te voeren op het toenemende aantal auto’s en de 
verkeersopstoppingen die daarvan het gevolg zijn – het aantal geregistreerde auto’s in de 
EU25 is tussen 1990-2003 gestegen met 36%, van 156 tot 212 miljoen – en op het vermogen 
van nieuwe auto’s, dat gedurende de tien jaar tot 2004 gemiddeld is gestegen met 28%. Dit is 
aanzienlijk meer dan hun stijging in gewicht van 15%, maar toch heeft geen enkele regering 
de maximumsnelheid verhoogd.

Het is wel duidelijk dat de EU op deze manier haar doelstelling van een vermindering van de 
CO2-uitstoot met ten minste 20% in 2020, afgezet tegen het niveau van 1990, nooit gaat 
halen, om maar helemaal te zwijgen van het doel van een vermindering met 30% indien de 
internationale overeenkomst wordt getekend.

De problemen van CO2-uitstoot en brandstofverbruik zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Wegtransport is verantwoordelijk voor 60% van alle in de EU verbruikte olie, en 
het inefficiënte gebruik van benzine in auto’s heeft niet alleen een onnodig hoge uitstoot tot 
gevolg, maar vergroot ook de dreiging ten opzichte van de Europese veiligheid van de 
energievoorziening en put de wereldoliereserves uit. Daarnaast dwingt het autobestuurders 
ook nog eens tot hoge bedrijfskosten.

In 1999 heeft de motorindustrie vrijwillig de toezegging gedaan de gemiddelde uitstoot van 
nieuwe auto’s die worden gefabriceerd in Europa terug te brengen tot ten hoogste 
140 g CO2/km in 2008. Alhoewel 25% van de fabrikanten zich op deze doelstelling richt, is 
de algehele situatie toch minder indrukwekkend. De gemiddelde uitstoot van alle binnen de 
25 markten van de EU verkochte auto´s bedroeg in 2004 162 g CO2/km in 2004 en het is niet 
waarschijnlijk dat deze waarde eind 2008 tot onder 150 g CO2/km zal zijn gedaald.

Pas in januari 2007 kwam de Commissie in principe overeen om bindende wetgeving te 
introduceren, waarbij wordt voorgesteld dat fabrikanten verplicht worden door technische 
middelen de uitstoot in 2012 te hebben teruggebracht tot 130 g CO2/km. Daarnaast zijn de 
nodige aanvullende maatregelen geïntroduceerd, zodat gegarandeerd wordt dat de totale 
uitstoot tegen die tijd niet hoger ligt dan 120 g CO2/km.

Deze doelstelling voor 2012 is eigenlijk een hersenschim. Feitelijk vormt het de weerslag van 
de diverse politieke besluiten, veelal recentelijk in juni vorig jaar met unanieme stemmen 
aangenomen door de Raad, die weinig oog hebben voor de realiteit. De Commissie heeft 
getracht de kloof tussen wens en realiteit te dichten door voor te stellen dat de doelstelling van 
120 g CO2/km ook moet worden behaald met behulp van een reeks “aanvullende 
maatregelen”, zoals het gebruik van biobrandstoffen, die naast de technische verbeteringen 
kunnen worden meegerekend, zelfs al zijn deze naar waarschijnlijkheid onderhevig aan 
variabelen zoals rijgedrag en de beschikbaarheid van alternatieve brandstoffen.



PR\670834NL.doc 9/11 PE 390.556v01-00

NL

De rapporteur is van mening dat de autofabrikant absolute zekerheid moet worden gegeven 
over de technische normen waaraan deze verplicht is te voldoen. Al kan de CO2-uitstoot in 
potentie worden verminderd door het gebruik van betere banden, betere smeerolie of betere 
airconditioning, en kunnen de waarden hiervan worden meeberekend in de cijfers voor 
uitstoot, overige maatregelen die buiten de invloedssfeer van fabrikanten liggen, moeten 
worden beschouwd als aanvullend en dienen niet te worden opgenomen in de wetgeving.

De rapporteur stelt derhalve dat de meest efficiënte weg om hetzelfde doel te bereiken, is om 
enerzijds ambitieuzere streefcijfers voor uitstoot af te spreken en anderzijds tegelijkertijd de 
auto-industrie wat meer tijd te geven de verplichte standaard na te leven.

Gelukkig is het mogelijk om door verbetering van de technologie en het ontwerp van auto’s 
een grote reductie van de uitstoot te bewerkstelligen. Jaarlijks worden er binnen de EU meer 
dan één miljoen auto’s verkocht met een uitstoot van minder dan 120 g CO2/km, en sommige 
zeer luxueuze hybride voertuigen op de markt produceren zelfs 25% minder uitstoot 
(60 g CO2/km) dan commerciële concurrenten die tegen een vergelijkbare prijs worden 
verkocht. Volgens de voorzitter van de ACEA, de Europese vereniging van autofabrikanten, 
is de industrie de afgelopen tien jaar gekomen met ongeveer vijftig technieken om de uitstoot 
van CO2 te beperken, alhoewel de toepassing daarvan nog minder verreikend is dan gewenst.

De reductie kan worden gehaald door het gebruik van alternatieve brandstoffen en 
aandrijvingsmechanismen, maar ook door een groter gebruik van hybride motoren, verbeterde 
benzinemotoren, meer gebruik van dieselmotoren en door vermindering van motoren met 
turboaandrijving, alsmede door verdere ontwikkeling van aandrijvingssystemen, reductie van 
het gewicht van voertuigen door meer gebruik van aluminium, installatie van stop-
startmechanismen, betere versnellingen, een verbeterd aërodynamisch ontwerp, gebruik van 
smeerolie en kogellagers voor minder wrijving, installatie van meer efficiënte 
airconditioningsystemen en gebruik van banden met lage rolweerstand.

Aan de noodzaak om fabrikanten en importeurs van auto’s die de uitstootvereisten ruim 
overschrijden, te confronteren met een financieel ontmoedigingsbeleid, valt niet te ontkomen. 
Tegelijkertijd zou het helpen als productenten van auto’s met weinig uitstoot, die vaak uiterst 
kleine winstmarges hebben, op enigerlei wijze in de kosten tegemoet worden getreden.

De rapporteur stelt daarom een nieuw marktmechanisme voor, het zogezegde Carbon 
Allowance Reduction System (CARS), dat weliswaar rekening houdt met de verschillende 
segmenten op de automarkt, maar dat fabrikanten en importeurs financiële boetes oplegt voor 
hun algehele overschrijding van de verplichte doelstellingen en tegelijkertijd aflosbare 
kredieten toekent aan fabrikanten van auto’s die onder de vereiste grenswaarden blijven.

De rapporteur stelt voor een toezichthoudend orgaan in te stellen dat zich met het beheer van 
het systeem bezig gaat houden.

Alhoewel het de bedoeling is dat het marktmechanisme voor de industrie als geheel 
kostenneutraal is, zal het bereiken van een verminderde uitstoot de fabrikant aanvankelijk 
meer kosten opleveren. Aan innovatie en verbetering hangt nu eenmaal een prijskaartje: de 
schattingen voor de toegenomen kosten van voertuigen lopen uiteen van 100 EUR tot 
150 EUR per gereduceerde gram CO2/km. Deze kosten komen echter lager te liggen indien 
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men de fabrikant wat meer tijd gunt om de wijzigingen goed te plannen en te ontwerpen, en 
deze tevens laat profiteren van de voordelen van schaaleconomie doordat de nieuwe 
technologie deel uit gaat maken van het massaproductieproces.

Gelukkig zijn autofabrikanten er sinds 1996 in geslaagd de gemiddelde prijs van de nieuwe 
voertuigen die worden verkocht binnen de Europese Unie, te verlagen met 9%, dit ondanks 
het feit dat er sinds die tijd strengere veiligheids- en milieunormen zijn opgelegd. Gezien de 
directe besparingen die kunnen worden gehaald uit zuiniger brandstofverbruik, zal het 
overgrote deel van de autokopers waarschijnlijk snel worden gecompenseerd voor de hogere 
aankoopkosten.

Europese fabrikanten beweren wel eens dat het doorvoeren van dergelijke maatregelen hun 
een concurrentienadeel geeft. Dit argument is moeilijk hard te maken. Jaarlijks worden er in 
de Europese Unie meer nieuwe auto’s verkocht dan op welke markt dan ook ter wereld, en de 
gemeenschappelijke markt van de EU verplicht zowel binnenlandse fabrikanten als 
importeurs om aan de nieuwe normen te voldoen. In plaats van dat zij een concurrentienadeel 
creëert, biedt de EU juist een evenwichtig speelveld, en daarnaast ook nog eens een zekere 
mate van bescherming voor de binnenlandse autofabrikant: als deze namelijk auto’s 
ontwikkelt met weinig uitstoot, kan deze ook nog eens meer handel genereren buiten de EU.

Ook beweren de fabrikanten dat zij met de productie van auto’s met steeds meer vermogen 
eenvoudigweg ingaan op de vraag van de consument. Dit mag ten dele waar zijn, toch is het 
zeker ook zo dat de fabrikanten zelf deze vraag creëren. Uit onderzoeken van Europese 
consumentenorganisaties blijkt dat in de marketing van nieuwe auto’s de nadruk duidelijk ligt 
op goede prestaties en dus op auto’s met een weinig zuinig brandstofverbruik en met een hoge 
CO2-uitstoot. Dergelijke auto’s vormen nu eenmaal het meest winstgevende segment van de 
branche en er wordt daarom in de marketing van nieuwe auto’s weinig aandacht besteed aan 
aspecten zoals zuinig brandstofverbruik of een geringe uitstoot.

Er is daarom behoefte aan nieuwe regels voor marketing en etikettering teneinde het accent in 
deze zaken te verleggen. Ook kan de vraag naar voertuigen met weinig uitstoot enorm worden 
gestimuleerd als de lidstaten financiële prikkels introduceren en meer belasting over de 
aanschaf en meer motorrijtuigenbelasting opleggen voor voertuigen met een hoge uitstoot.

De rapporteur noemt nog een laatste punt. De Europese Unie streeft niet alleen naar 
vermindering van de CO2-uitstoot van voertuigen, maar wil ook de veiligheid van de 
energievoorziening waarborgen. Voertuigen die niet aan de veiligheidsnormen voldoen, 
worden niet toegelaten op de markt. Maar waarom wordt dan wel de verkoop toegestaan van 
voertuigen die excessief veel brandstof verbruiken en die zijn ontworpen om de op basis van 
de veiligheid op de weg voorgeschreven wettelijke maximumsnelheden te overschrijden?

Dit wordt door de rapporteur als politieke en milieumatige waanzin beschouwd. Daarom 
wordt in zijn verslag voorgesteld dat nieuwe auto’s typegoedkeuring moeten krijgen indien zij 
snelheden kunnen genereren die meer dan 25% boven de maximumsnelheid van de meeste 
Europese landen ligt. Dit heeft niet alleen tot gevolg dat het brandstofverbruik wordt 
verminderd en dat de uitstoot wordt ingeperkt, maar ook dat de prijs van de meest luxueuze 
modellen omlaag gaat, aangezien gezorgd wordt dat deze niet langer een krankzinnig 
oververmogen hebben.
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Men zou zelfs kunnen stellen dat sommige fabrikanten door de marketing van buitensporige 
voertuigen de consument heimelijk aanzetten tot het overschrijden van de maximumsnelheid. 
Hierop is de fabrikant het antwoord nog schuldig.


