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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til betydningen af bindende CO2-emissionsmål i forbrugerinformationen, 
hvorved forbrugerne kan bidrage væsentligt til begrænsning af CO2-emissionen, idet de 
kan træffe en bevidst afgørelse ved køb af køretøj,

B. der henviser til, at det er påvist, at der kan ske en betydelig begrænsning af CO2-
emissionen, hvis man begrænser køretøjernes hastighed; det foreslås derfor, at der i EU 
indføres en ensartet hastighedsgrænse på 150 km/t; heraf følger i relation til 
rammedirektivet om godkendelse af motorkøretøjer, at kun køretøjer, der er konstrueret 
til at opnå en højeste hastighed på 180 km/t, bør godkendes,

1. opfordrer Kommissionen til at forelægge egnede forslag til ændring af direktiv 
1999/94/EF, navnlig med henblik på en konsekvent gennemførelse, således at 
forbrugerne får udtømmende og forståelige oplysninger;

2. opfordrer til, at der indføres obligatoriske, sammenlignelige og ensartede 
effektivitetsklasser for kuldioxid1, der er letforståelige for forbrugerne, eventuelt i en 
form med forskellige farvekoder;

3. kræver, at følgende forbrugeroplysninger bliver obligatoriske ved køb af motorkøretøj:

- størrelsen af den årlige vægtafgift, hvis en CO2-afhængig komponent indgår i 
beregningen af denne i den medlemsstat, hvor køretøjet købes

- afvigelse fra det gennemsnitlige brændstofforbrug pr. motorkøretøjskategori (i 
absolutte tal og udtrykt i procent), inklusive den gennemsnitlige nedsættelse eller 
forøgelse af brændstofudgifterne som følge heraf;

4. foreslår, at der indføres obligatoriske og sammenlignelige mål for placeringen af 
effektivitetskriterierne for kuldioxid i bilproducenternes information til forbrugerne, 
med henblik på permanent at fremme efterspørgslen efter køretøjer med lav CO2-
emission;

5. foreslår, at der indføres en "økologisk rangliste" for alle motorkøretøjskategorier for at 
gøre forbrugerinformationen mere gennemskuelig, og at de køretøjer, der opnår de 
bedste resultater i hver kategori, tildeles titlen "årets mest effektive bil".

  
1 Effektivitetsklasser defineret ud fra CO2-emissioner (g/km) og brændstofforbrug (l/100 km).


