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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy az alábbi javaslatokat 
foglalja bele állásfoglalási indítványába:

A. mivel igen fontos, hogy a fogyasztókat tájékoztassák a kötelező CO2-kibocsátási célokról, 
hiszen ennek köszönhetően a fogyasztók a gépjárművásárlás során hozott tudatos 
döntéseikkel jelentősen hozzájárulhatnak a CO2-kibocsátás csökkentéséhez;

B. mivel a gépjárművek sebességének csökkentése bizonyítottan és határozottan a CO2-
kibocsátás csökkenését eredményezi, ezért ösztönözni kell, hogy Európa-szerte 
egységesen bevezessék a 150 km/h felső sebességhatárt; a gépjárművek jóváhagyására 
vonatkozó keretirányelvre tekintettel ebből az következik, hogy már csak a 180 km/h 
tervezési sebességű gépjárműveket lehetne jóváhagyni;

1. felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be megfelelő javaslatokat az 1999/94/EK irányelv 
módosítására vonatkozóan, különös tekintettel arra, hogy azt egy átfogó és érthető 
fogyasztói tájékoztatás keretében, következetesen hajtsák végre;

2. kéri, hogy kötelező jelleggel és összeegyeztethető módon, illetve a fogyasztók számára 
egyszerű, érthető és lehetőség szerint különböző színjelöléssel kialakított formában 
vezessenek be egy egységes CO2-besorolási rendszert1;

3. kéri, hogy a gépjárművek értékesítésénél kötelező fogyasztói tájékoztatás keretében adják 
meg a következő adatokat:

− a gépjárművekre kivetett adó éves mértéke, amennyiben a gépjármű értékesítési helye 
szerinti tagállamban az tartalmaz egy CO2-kibocsátástól függő elemet is;

− járműkategóriánként az átlagos üzemanyag-fogyasztástól való eltérés (abszolút és 
százalékos értékben), beleértve az üzemanyag tekintetében ebből eredő átlagos 
költségmegtakarítást vagy költségtöbbletet

4. javasolja, hogy vezessenek be kötelező és összeegyeztethető normákat az autógyártók 
által a fogyasztók részére közölt CO2-hatékonysági adatokra vonatkozóan annak 
érdekében, hogy tartósan az alacsony CO2-kibocsátású járművek iránti keresletet
támogassák;

5. javasolja, hogy átlátható fogyasztói tájékoztatás keretében valamennyi járműkategória 
tekintetében vezessenek be egy „ökológiai rangsort”, valamint a mindenkori 
kategóriagyőztesnek ítéljék oda „az év legkörnyezetbarátabb autója” címet.

  
1 A besorolási osztályokat a CO2-kibocsátás (g/km) és az üzemanyag-fogyasztás (l/100 km) alapján határozzák 
meg.


