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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των δεσμευτικών στόχων για τις εκπομπές CΟ2 στην 
ενημέρωση του καταναλωτή, χάρις στην οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να 
συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών CΟ2 μέσω της ευαισθητοποιημένης
επιλογής τους κατά την αγορά οχήματος·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επειδή οι εκπομπές CΟ2 μειώνονται σημαντικά, όπως έχει 
αποδειχθεί, όταν τα οχήματα κινούνται με μειωμένη ταχύτητα, πρέπει να στηριχθεί η 
πανευρωπαϊκή θέσπιση ενιαίου ορίου ταχύτητας στα 150 χλμ/ώρα·  τούτο σημαίνει ότι, εν 
όψει της οδηγίας πλαισίου για την έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων, θα επιτρέπονται 
πλέον μόνο οχήματα που από κατασκευής θα αναπτύσσουν ταχύτητα έως 180 χλμ/ώρα·

1. καλεί την Επιτροπή να καταθέσει κατάλληλες προτάσεις για την τροποποίηση της 
οδηγίας 199/94/ΕΚ, ιδίως με σκοπό τη συνεπή μεταφορά της νομοθεσίας υπό την έννοια 
της περιεκτικής και κατανοητής πληροφόρησης του καταναλωτή·

2. στηρίζει την υποχρεωτική και συγκριτική θέσπιση ενιαίων κατηγοριών απόδοσης CΟ21

υπό τυποποιημένη μορφή εύληπτη για τον καταναλωτή, ενδεχομένως με τη βοήθεια 
χρωματικών διακρίσεων·

3. απαιτεί να δίνονται κατά την αγορά οχήματος τα εξής στοιχεία ως υποχρεωτική 
ενημέρωση του καταναλωτή:

- το ύψος του ετήσιου φόρου μηχανοκίνητου οχήματος, σε περίπτωση που στο κράτος 
μέλος αγοράς ο παράγοντας του CΟ2 καθορίζει τον εν λόγω φόρο· 

- τυχόν απόκλιση από τη μέση κατανάλωση καυσίμων ανά κατηγορία οχημάτων (σε 
απόλυτες και ποσοστιαίες τιμές), συμπεριλαμβανομένου του συνεπαγόμενου κατά 
μέσο όρο πρόσθετου ή μειωμένου κόστους καυσίμων

4. προτείνει τη θέσπιση ενιαίων και συγκριτικών κατευθύνσεων για την ένταξη του 
κριτηρίου απόδοσης CΟ2 στα μηνύματα των παραγωγών αυτοκινήτων προς τους 
καταναλωτές, ώστε να προωθείται σταθερά το δυναμικό ζήτησης σε οχήματα με χαμηλές 
εκπομπές CΟ2·

5. προτείνει για τη σαφέστερη ενημέρωση του καταναλωτή να θεσπιστεί ένας "πίνακας 
οικολογικής κατάταξης" για όλες τις κατηγορίες οχημάτων καθώς και η διάκριση του 
καλύτερου οχήματος κάθε κατηγορίας με τον τίτλο "αποδοτικότερο αυτοκίνητο της 
χρονιάς".

  
1 Κατηγορίες απόδοσης οι οποίες ορίζονται με την ποσότητα εκπομπών CΟ2 (γ/χλμ) και τν κατανάλωση 
καυσίμων (1/100 χλμ).


