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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

A. vzhledem k významu závazných cílů pro emise CO2  uváděných v rámci informací pro 
spotřebitele, díky nimž mohou spotřebitelé při koupi vozu činit informovaná rozhodnutí 
a tak významně přispívat ke snižování emisí CO2,

B. vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že díky omezení povolené rychlosti vozidel by byly 
značně sníženy emise CO2, a proto je nutno v celé Evropě usilovat o stanovení nejvyšší 
povolené rychlosti na 150 km/h; v souvislosti s rámcovou směrnicí o schvalování 
motorových vozidel z toho vyplývá, že by mělo být povolováno pouze více vozidel 
s konstrukční rychlostí180 km/h,

1. vyzývá Komisi, aby předložila příslušné návrhy na změnu směrnice 1999/94/ES, zejména 
pokud jde o její důsledné uplatňování v souvislosti s poskytování úplných  
a srozumitelných informací pro spotřebitele;

2. žádá, aby byly zavedeny závazné a srovnatelné výkonnostní třídy pro CO2
1 způsobem 

snadno srozumitelným pro spotřebitele, nejlépe pomocí formátů s barevným rozlišením;

3. žádá, aby při koupi vozu byly v rámci informování spotřebitelů povinně uváděny 
následující údaje:

− výše roční daně z motorových vozidel, jestliže se při jejím výpočtu v členském státu, 
v němž je vůz zakoupen, zohledňují emise CO2,

− odchylky od průměrné spotřeby pohonných hmot pro všechny třídy vozidel 
(v absolutních a procentních hodnotách), včetně z toho plynoucích průměrných 
zvýšených nebo snížených nákladů na pohonné hmoty; 

4. navrhuje, aby výrobci automobilů ve svých sděleních spotřebitelům povinně uváděli údaje 
o umístění kritéria účinnosti CO2 s cílem trvale posílit poptávku po vozidlech a nízkými 
emisemi CO2,

5. navrhuje, aby v souvislosti s poskytováním transparentních informací spotřebitelům byl 
pro všechny třídy vozidel zaveden „ekologický žebříček“ a aby bylo vítězi v každé třídě 
uděleno ocenění „nejúčinnější auto roku“.

  
1 Výkonnostní třídy jsou stanoveny podle emisí CO2 (g/km) a spotřeby pohonných hmot (l/100 km).


