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Tisztelt Jean-Claude Juncker Elnök Úr!  
 
A tavalyi év szeptemberében, az Európai Unió helyzetét értékelő beszéde során Ön 
kijelentette, hogy Európa “továbbra is globális vezető lesz az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemben”1. Ennek elérése és a 2015-ös Párizsi Klímamegállapodás célkitűzéseinek 
és vállalásainak teljesítése érdekében elengedhetetlen a globális felmelegedés jóval 2°C 
alatt való tartása. Ezért tűzte ki célul az EU, hogy 2030-ig 40%-kal csökkenti az 
üvegházhatású gázok kibocsátását. 
 
Európa kibocsátásai nem kezelhetők a közlekedés számbavétele nélkül. Az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség legfrissebb adatai megerősítik, hogy Európában az 
éghajlatra kiható egyik legnagyobb probléma a közlekedés. A közlekedésből származó 
kibocsátások jelenleg az EU összkibocsátásainak 27%-át teszik ki, és a közlekedés 
részesedése immáron harmadik éve nő. A közlekedésen belül növekvő tendenciát mutat 
a tehergépjárművek kibocsátása. A nehéz tehergépjárművek már a közúti közlekedés 
CO2-kibocsátásának egynegyedét adják, és ha a növekedés a jelenlegi ütemben 
folytatódik, részesedésük 2030-ra várhatóan még 14%-kal emelkedni fog.2 Más szóval, 
ha Európa szeretné teljesíteni a párizsi kötelezettségvállalásait és elérni a saját 2030-as 
céljait, sürgősen korlátoznia kell a közlekedési és ezen belül a teherszállítási 
kibocsátásokat. 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_en.htm  
2 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/swd20170180-ia-part1-eurovignette-infrastructure.pdf 
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Iparágként már sok értékes kezdeményezésünk volt a közúti közlekedés CO2-
kibocsátásának csökkentésére, és az árufuvarozás elkötelezte magát, hogy megfelel az 
éghajlatváltozás kihívásainak. Sok nagy fuvarozó és szállítmányozó kötelezte el magát 
önként a széndioxid-kibocsátás csökkentése mellett vállalati szinten, vagy éppen a zöld 
szállítmányozási programok valamelyikének a részeseként. A levél aláírói tudatában 
vannak felelősségüknek és készen állnak arra, hogy felelősségvállalásukat tovább 
növeljék az EU ambiciózus éghajlati céljainak elérése érdekében. 

 
A politikai döntéshozókra hárul azonban a célok elérésében a nekünk és az egész 
szektornak segítő keretfeltételek megteremtésének ódiuma. A keretfeltételek 
leghatékonyabbikai közé tartoznak az üzemanyag-takarékossági szabványok a 
kamionok karbantartása és a gépkocsivezetők továbbképzése mellett. Tanulmányok 
kimutatták, hogy a kamionok üzemanyag-hatékonyságát 2030-ra 43%-kal lenne lehetne 
javítani költséghatékony módon, kétéves megtérülési idővel.3 

 
A 2017 novemberében közzétett Tiszta Mobilitás Csomagban az Európai Bizottság 
elkötelezte magát amellett, hogy 2018 első félévében javaslatot tesz az üzemanyag-
takarékosságra vonatkozó szabványokra. Nagy örömmel fogadjuk a szabványokat, 
mivel jobb tehergépjárművek piacra kerülését szolgálják, mégpedig a korábbinál 
olcsóbban, valamint csökkentik az importált kőolajtól való függést, és arra ösztönzik a 
gyártókat, hogy változatos üzemanyag-takarékos technikákat építsenek be és 
értékesítsenek. A világ más részein, például az Amerikai Egyesült Államokban, 
Kanadában, Japánban és Kínában bevezetett tehergépjármű-szabványok sikeresek, 
Európának a lehető leghamarabb követnie kell a példájukat. 

 
Ezért arra kérjük Önt, hogy 2018 első félévében olyan ambiciózus tehergépkocsi-
üzemanyaghatékonysági szabványokra tegyen javaslatot, amelyek a maiakhoz képest 
24%-kal csökkentik a 2025-ben piacra kerülő nehéz tehergépkocsik üzemanyag-
fogyasztását. Tekintve kamionok széndioxid-kibocsátását, elfogadhatatlan bármiféle 
késlekedés az ambiciózus kibocsátáscsökkenés előírásában, ami számunkra, az 
árufuvarozási iparág számára, egyre nehezebbé tenné az éghajlati céloknak való 
megfelelést. Emellett a kutatások szerint rendkívül költséghatékonyan megvalósítható 
24%-os üzemanyag-hatékonyságnövelés kamiononként évente mintegy 7700 euró 
megtakarítást eredményezne. 
 
Mindemellett, miután 2050-ig nullára kell csökkenteni a közlekedési széndioxid-
kibocsátást a Párizsi Klímagyezmény célkitűzésének teljesítéséhez, erősíteni kell a nulla 
kibocsátású kamionok támogatását is. A technika létezik, de a kínálat korlátozott és 
drága. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, az új üzemanyag-hatékonysági szabványoknak 
ösztönözniük kell a tehergépkocsi-gyártókat nulla kibocsátású járművek 
forgalmazására. Ezért felszólítjuk Önt, hogy az üzemanyag-hatékonysági 
szabványjavaslat részeként javasolja egy ambiciózus kötelező értékesítési cél 
bevezetését a zéró kibocsátású járművekre. 
 

                                                 
3 http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/EU-HDV-Tech-Potential_ICCT-white-
paper_14072017_vF.pdf  



Fontos az is, hogy az EU megerősítve a támogatási lehetőségeket növelje a 
befektetéseket a nulla kibocsátású mobilitás infrastruktúrájába és a vele összefüggő 
kutatásfejlesztésbe. 

 
Az ambiciózus tehergépkocsi-szabványok nemcsak az éghajlatra, hanem a közlekedési 
szektorra is kedvező hatással lennének, mivel támogatnák az ágazat vezető 
szerepvállalását a fenntarthatóságért és a zöld közlekedésért. Továbbá ösztönözheti az 
európai gyártókat és beszállítóikat új technikai megoldások kifejlesztésére és rendkívüli 
üzemanyag-hatékonyságú, illetve nulla kibocsátású járművek előállítására. Európának 
haladéktalanul cselekednie kell annak érdekében, hogy éghajlati szerepvállalási 
ígéretének eleget tegyen. 

 
Üdvözlettel: 



Dear Mr. Jean Claude Juncker, President of the European Commission 

CC: 

First Vice-President of the European Commission, Frans Timmermans  

Vice-Presidents Maroš Šefčovič, Jyrki Katainen  

Commissioners Miguel Arias Cañete, Violeta Bulc, Elżbieta Bieńkowska, Karmenu Vella, Carlos 

Moedas, Margrethe Vestager 

17 April 2018 

 

During your State of the Union in September last year, you stated that Europe shall ‘remain the 

global leader in the fight against climate change’.1 Meeting the goals and promises of the 2015 Paris 

Climate Agreement of limiting global warming to well below 2 degrees will be essential in this 

regard. Therefore the EU has set itself a target of reducing its greenhouse gas emissions by 40% by 

2030.  

Europe’s climate emissions cannot be tackled without addressing transport. The latest data from the 

European Environment Agency reconfirms that transport is Europe’s biggest climate problem. 

Transport emissions now represent 27% of the EU’s total and they have risen for the third year 

running. Within transport, road freight emissions are on the rise. Heavy duty vehicles already 

account for one quarter of road transport CO2 emissions and this is expected to increase by 14% by 

2030 in a business as usual scenario.2 In other words, if Europe wants to deliver on its Paris 

Commitments, and own 2030 targets, transport and truck emissions need to be curbed urgently.  

As a sector we already take many valuable initiatives to reduce CO2 emissions from road transport, 

and the freight transport industry is committed to meeting the climate challenge. Many big shippers, 

freight forwarders and hauliers have already voluntarily committed to reducing their carbon 

emissions, either at company level or as part of green freight programmes. The companies and 

associations signing this letter are aware of their responsibility and are willing to scale up their 

commitment to help the EU meet its ambitious climate goals. 

However policy makers also need to create the right framework conditions to help us and the sector 

as a whole to achieve our targets. Truck fuel efficiency standards are one of the most effective ways 

to achieve this in combination with good management of truck operations, maintenance and driver 

training. Studies show that fuel efficiency of tractor trailer trucks can be improved in a cost-effective 

manner by 43% by 2030. This within a payback period of two years.3  

In its Clean Mobility Package published in November 2017 the European Commission committed to 

making a proposal for truck fuel efficiency standards in the first half of 2018. We very much welcome 

standards as they will deliver better trucks at cheaper prices, reduce dependency on foreign oil 

imports and push manufacturers to start applying and selling far more fuel efficient technologies. 

                                                           
1 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_en.htm 
2 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/swd20170180-ia-part1-eurovignette-infrastructure.pdf 

p. 19 
3 http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/EU-HDV-Tech-Potential_ICCT-white-

paper_14072017_vF.pdf 

https://www.eea.europa.eu/publications/approximated-eu-greenhouse-gas-inventory-2016
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/swd20170180-ia-part1-eurovignette-infrastructure.pdf


Other regions in the world such as the USA, Canada, Japan and China have already successfully 

introduced truck standards and Europe should follow as soon as possible.  

We therefore urge you to make a proposal for ambitious truck fuel efficiency standards during the 

first half of 2018 reducing fuel consumption of 2025 tractor units by 24 percent. Given the rising 

CO2 emissions from trucks, a delay is unacceptable and would make it much harder for us as a sector 

to meet our climate goals. Realising a 24 percent fuel efficiency gain - which research shows to be 

highly cost-effective - could save businesses around €7700 per year, per truck. 

Secondly, as transport needs to reduce its emissions to zero by 2050 to meet the targets of the Paris 

Agreement, we also need a stronger supply of zero emission trucks. The technology is there but the 

supply is limited and only available at high costs. Therefore the upcoming proposal on truck fuel 

efficiency standards should also incentivise truck manufacturers to sell zero emission vehicles. We 

therefore call on you to introduce an ambitious mandatory sales target for zero emission trucks as 

part of the next fuel efficiency standards proposal.  

In parallel, it is essential that the EU invests in more infrastructure that allows zero emission 

mobility, as well as R&D and strengthening the corresponding funding opportunities.  

Ambitious truck standards are not only good for the climate but also for the transport sector as it 

will support us in our efforts to become leaders on sustainability and green transport. It will also 

help European manufacturers and suppliers developing new technologies and producing ultra-

efficient and zero emission vehicles. Europe must act without delay to deliver on its climate 

leadership pledge.  

Yours sincerely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Inter IKEA Group (all companies 

ultimately owned by Inter IKEA Holding 

B.V.) and INGKA Group (all companies 

ultimately owned by INGKA Holding B.V.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


