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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като взема предвид значението на поставянето на обвързващи цели във връзка с 
емисиите на въглероден двуокис в информацията за потребителите, с помощта на
която потребителите значително могат да допринесат за намаляването на емисията
на въглероден двуокис чрез съзнателен избор при купуването на автомобили;

Б. като взема предвид доказаното чувствително намаляване на емисията на въглероден 
двуокис от автомобилите чрез намаляването на скоростта, следва да се поощри 
въвеждането на ограничение на максималната скорост в европейски мащаб до 150 
км/ч; от това следва, че с оглед рамковата директива за допускане на автомобили, 
занапред да бъдат допускани за движение само автомобили с максимална скорост 
по конструкция 180 км/ч;

1. Призовава Комисията, да представи подходящи предложения за изменение на 
Директива 1999/94/ЕО, по-специално с оглед на последователното транспониране в 
смисъл на една всеобхватна и разбираема информация за потребителя;

2. Призовава задължителното и сравнително въвеждане на единни категории на 
ефективност1 по отношение на въглеродния двуокис в прост формат, разбираем за 
потребителя и по възможност подпомаган от разноцветно оформление;

3. Призовава при продажбата на автомобили задължителното указване на следната 
информация за потребителя:

- размер на годишния данък за МПС, в случай че същият съдържа компонент, зависещ 
от емисията на въглероден двуокис, в държавата-членка, в която се купува 
превозното средство;

- отклонение от средното потребление на гориво за всеки клас превозни средства (в 
абсолютни и процентни стойности), включително средна стойност на причинените 
от това спестени или допълнителни разходи за гориво;

4. Предлага въвеждането на задължителни и сравнителни стойности за поставянето на 
критерий за ефективност по отношение на въглеродния двуокис в информацията 
предоставена от производителите на автомобили на потребителите, за да се 
подпомогне трайно търсенето на превозни средства с ниски емисии на въглероден 
двуокис;

5. Предлага в полза на една прозрачна информация за потребителите въвеждането на 
"екологична ранглиста" за всички класове превозни средства, както и отличаване на 
съответните победители по класове с титлата "най-ефективна кола на годината".

  
1 Категории на ефективност, дефинирани чрез емисиите на въглероден двуокис (гр/км) и разхода на 
гориво (1/100км).
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