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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

A. kadangi privalomas CO2 kiekio nurodymas vartotojui pateikiamoje informacijoje yra 
svarbus, nes pirkdami transporto priemonę vartotojai priimtų sąmoningą sprendimą ir 
galėtų žymiai prisidėti prie CO2 išmetamo kiekio mažinimo;

B. kadangi įrodyta, jog CO2 išmetamas kiekis ženkliai sumažėtų apribojus transporto 
priemonių greitį, būtina inicijuoti, kad būtų nustatyta visoje Europoje taikoma 
maksimalaus leistino greičio riba – 150 km/val.; atsižvelgiant į Pagrindų direktyvą dėl 
transporto priemonių patvirtinimo paaiškėja, kad reikėtų tik išduoti daugiau leidimų 
transporto priemonėms, kurių maksimalus greitis 180 km/val.;

1. reikalauja, kad Komisija pateiktų tinkamus pasiūlymus dėl Direktyvos 1999/94/EB dalinio 
keitimo, ypač kai jie susiję su nuosekliu įgyvendinimu siekiant teikti vartotojams 
visapusišką ir suprantamą informaciją;

2. reikalauja nustatyti privalomas lyginamąsias bendras CO2 efektyvumo kategorijas1, kurios  
vartotojui būtų pateikiamos lengvai suprantama forma, jei galima, panaudojant įvairias 
spalvas;

3. reikalauja perkant transporto priemonę būtinai pateikti vartotojui šiuos duomenis:

− metinio mokesčio už transporto priemonę dydį, jeigu šis dydis toje valstybėje narėje, 
kurioje transporto priemonė perkama, priklauso ir nuo CO2 išmetamo kiekio;

− nukrypimus nuo vidutinio degalų sunaudojimo kiekvienoje transporto priemonių 
kategorijoje (absoliučia ir procentine vertėmis), įskaitant dėl to atsiradusį 
vidutinišką su suvartojimu susijusių papildomų išlaidų padidėjimą arba sumažėjimą;

4. siūlo nustatyti privalomus lyginamuosius reikalavimus automobilių gamintojams, kurie 
būtų taikomi, kai reikia informuoti vartotojus apie CO2 efektyvumo kriterijų, siekiant 
skatinti nedaug CO2 išmetančių transporto priemonių paklausą;

5. siekdamas, kad vartotojams būtų teikiama skaidri informaciją; siūlo sudaryti visų 
transporto priemonių kategorijų ekologinį sąrašą, taip pat imti teikti ekologiškiausio metų 
automobilio apdovanojimą kiekvienos kategorijos transporto priemonei.

  
1 Efektyvumo kategorijos, nusakomos atsižvelgiant pagal CO2 išmetimą kiekį (g/km) ir degalų sunaudojimą 
(l/100 km).
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