
 
Budapest, 2018. október 1. 

………….. 

az Európai Parlament képviselője 

 

Tisztelt … Képviselő Úr! 

 

Az Európai Parlament 2018. október harmadikán szavaz arról, hogy 2025 után milyen 

széndioxid-kibocsátási korlát legyen érvényes az autógyártókra. Fontos tudni, hogy ez a 

korlát összességében szabályozza majd az eladott személy- és könnyű áruszállító gépkocsik 

kibocsátását, tehát nagy mozgásteret biztosít az autógyártóknak gépkocsi-kínálatuk 

összeállítására. A technikai újítások bevezetése mellett fokozhatják a kis fogyasztású 

gépkocsik eladását is, beleértve a nulla széndioxid-kibocsátású villanyautókat is. Ez utóbbira 

külön ösztönzőként kvóta bevezetését is javasolja az Európai Parlament Környezetvédelmi 

(ENVI)Szakbizottsága. 

Ugyanakkor, tekintve 

− egyrészt azt, hogy az utóbbi évtizedekben az ágazatok közül egyedül a közlekedés 

üvegházhatású gázkibocsátását nem sikerült csökkenteni (amint az olvasható az ENVI 

által javasolt 5. módosítóban is a jelentésük 8. lapján: „(6) Road transport emissions 

remain significantly above 1990 levels, offsetting reductions made by other sectors to 

combat climate change.”), 

− másrészt azt, hogy az új gépkocsik üzemanyagfogyasztás-csökkentésére vonatkozó 

uniós erőfeszítések, előírások a gyakorlatban az utóbbi 15-20 évben rendre elbuktak az 

autógyártók különféle manipulációin[1], vagyis jóval hátrébb vagyunk a 

gépkocsiállomány fogyasztásának csökkentésében, mint azt reméltük a korábban 

kialakított határértékek meghatározásakor, 

− harmadrészt azt, hogy a közlekedés dekarbonizációja nélkül a Párizsi Egyezmény célja, 

az éghajlati katasztrófa elkerülése nem teljesíthető, 

− negyedrészt azt, hogy a gépkocsiállomány kicserélődése, évtizedekig is eltart, 

láthatóan nem mindegy, hogy a módosított rendelet végül milyen jellegű és mekkora 

korlátokat szab az új gépkocsik üzemanyag-fogyasztásának, széndioxid-kibocsátásának.  

Az ENVI bizottság jelentésének elfogadását széles körű vita előzte meg, a 26. módosítóban 

javasolt fogyasztáscsökkentési előírányzat[2] – 20 százalékos csökkentés 2025-től a 2021-től 

érvényes korláthoz képest – technikailag lehetséges. Annál is inkább, mert az eddigi 

                                                 
[1] „However, that evaluation also concluded that actual CO2 savings achieved are considerably less than 

those suggested by the type-approval test performance and that the ‘emissions gap’ between type-approval test 

and real-world performance has considerably undermined the effectiveness of the CO2 performance 

standards as well as consumers' trust in the potential fuel savings of new vehicles.” – 6. módosítási javaslat a 

jelentés 9. lapján 
[2] „4.   From 1 January 2025 the following EU fleet-wide targets shall apply: 

(a)    for the average emissions of the new passenger car fleet, an EU fleet-wide target equal to a 20 % reduction 

of the average of the specific emissions targets in 2021 determined in accordance with point 6.1.1 of Part A of 

Annex I; 

(b)    for the average emissions of the new light commercial vehicles fleet, an EU fleet-wide target equal to a 20 

% reduction of the average of the specific emissions targets in 2021 determined in accordance with point 6.1.1 

of Part B of Annex I;” 
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napvilágot látott tények azt valószínűsítik, hogy az autógyártók többségében nem azért nem 

vezettek be technikai fejlesztéseket, mert azok nem álltak rendelkezésükre, hanem azért, mert 

a fogyasztásmérés manipulálásával olcsóbban meg tudták szerezni gyártmányaikhoz a 

típusbizonyítványt. Ennek az előirányzatnak a megszavazása tehát semmiképpen sem 

lehetetleníti el 2025 után az autógyártást, legfeljebb a kifizetett osztalékot csökkentheti addig 

az újítások bevezetésének költsége. 

Fontosnak tartjuk az ENVI bizottság 27. módosító javaslatát is, amely 2025. január 

elsejétől egy kvótát írna elő az autógyártóknak a nulla és a nagyon alacsony széndioxid-

kibocsátású személy- és könnyű áruszállító teher-gépkocsimodellek eladására[3]. Ennek az 

előírásnak a célja az, hogy felgyorsítsa az európai autógyártás átállását a nulla kibocsátású 

gépkocsik előállítására. A statisztikákból az látszik, hogy beindult a villanyautók eladásának 

gyors emelkedése, és bár az öt piacvezető autógyártó között több európai is van, azért 2017-

ben a villanyautóknak mintegy a felét Kínában gyártották.  

Miután Kínában nagy a kormányzati elkötelezettség a közlekedés gyors 

dekarbonizációjára, könnyen bekövetkezhet, hogy 2025-re Kínában már többszörösét fogják 

gyártani a világban eladott villanyautóknak, mint Európában. Ráadásul 2025 és 2030 közöttre 

le fog morzsolódni a robbanómotoros modellek mai árelőnye a villanyautókkal szemben, és a 

villanyhajtás megjelenik az olcsóbb árkategóriában is. Ezért nem lenne jó, ha a 

gépkocsigyártók Európában csak arra fordítanának gondot a következő években, hogy a 

meglévő robbanómotoros gyártókapacitásukból kifacsarják az utolsó cent hasznot is. Igaz, ők 

akkor is jól járnak, ha csak Kínában fektetnek be a villanyautó-gyártásba, mert a kapacitásuk 

úgy is meglesz ahhoz, hogy kövessék az autópiacon a 2025-2030 között várható fordulatot. 

Csak az egyik percről a másikra bezárásra kerülő európai autógyárak dolgozói járnak majd 

rosszul. Éppen ennek a gyors ellehetetlenülésnek a megelőzését, az európai (köztük 

magyarországi) gyártóüzemek villanyautó-gyártásra való fokozatos átállítását célozza a kvóta 

bevezetése. 

Hasonló megfontolások alapján megszavazhatónak és megszavazandónak tartjuk az ENVI 

bizottságnak a 2030 január elsejétől érvényes előírásokra vonatkozó módosító javaslatait is. A 

már említett dekarbonizációs kényszernek való megfelelés miatt mindenképpen szükség lesz 

ezekre az előírásokra – vagy akár még szigorúbbakra is – 2030 után. Ha az Európai Parlament 

és az Európai Tanács most fogadja el ezeket, akkor az autógyártóknak több mint 11 évük lesz 

arra, hogy a megfeleléshez szükséges üzleti stratégiát kialakítsák és végrehajtsák. Ennyi 

időnek elégnek kell lennie. Ha viszont az EU döntéshozó testületei majd 2025 táján, az egyre 

erősebb éghajlati katasztrófafenyegetés miatt kapkodva kezdenek el megszorításokat 

bevezetni a közúti közlekedésben, az akkor hozott intézkedések nagyon nehéz helyzetbe 

hozhatják majd az európai autógyártó üzemeket. 

Kérjük ezért Önt, hogy szavazza meg az ENVI bizottság nem túlságosan ambiciózus, 

inkább realista módosító javaslatait, mert azok jól szolgálnák nemcsak az emberiség közép és 

hosszú távú érdekeit, hanem az európai autógyárak és dolgozóik érdekeit is. 

 

Vargha Márton 

a Levegő Munkacsoport  

közlekedési témafelelőse 

 

Lukács András 

a Levegő Munkacsoport 

elnöke 

 

 

                                                 
[3] „From 1 January 2025, a benchmark equal to a 20 % market share of the sales of new passenger cars and 

new light commercial vehicles in 2025, shall apply to the share of zero- and low-emission vehicles, which 

shall be determined in accordance with point 6.3 of Part A of Annex I and point 6.3 of Part B of Annex I 

respectively.” 


