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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande 
suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende het belang van bindende CO2-emissiedoelstellingen in de 
consumenteninformatie, waardoor consumenten door een weloverwogen keuze bij de 
aankoop van een voertuig daadwerkelijk aan vermindering van de CO2-uitstoot kunnen 
bijdragen;

B. overwegende dat een aantoonbare, duidelijke vermindering van de CO2-uitstoot kan 
worden gerealiseerd door een snelheidsbeperking van voertuigen, dient te worden 
aangespoord tot invoering van een Europese, uniforme maximumsnelheid van 150 km/u; 
daaruit blijkt met betrekking tot de kaderrichtlijn betreffende de goedkeuring van 
motorvoertuigen dat alleen meer voertuigen met een fabriekssnelheid van 180 km/u 
zouden moeten worden toegelaten;

1. verzoekt de Commissie gepaste voorstellen tot wijziging van Richtlijn 1999/94/EG te 
doen, vooral met betrekking tot een consequente omzetting in de zin van uitgebreide en 
begrijpelijke consumenteninformatie;

2. verzoekt om de bindende en vergelijkende invoering van uniforme CO2-
efficiëntieklassen1, in een formaat dat voor de consument eenvoudig te begrijpen is, 
mogelijkerwijs met behulp van verschillende kleuren;

3. verzoekt dat bij de verkoop van een voertuig de volgende gegevens als verplichte 
consumenteninformatie worden aangeduid:

− Hoogte van de jaarlijkse motorrijtuigenbelasting, indien deze in de lidstaat waar het 
voertuig is gekocht, gebonden is aan de CO2-uitstoot;

− Afwijking van het gemiddelde brandstofverbruik per voertuigklasse (in absolute en 
procentuele waarden), inclusief de daardoor veroorzaakte gemiddelde besparing of 
meerkosten;

4. stelt voor om bindende en vergelijkende cijfers over de positionering van het CO2-
efficiëntiecriterium in de communicatie van de autofabrikanten aan de consument in te 
voeren, om de mogelijke vraag naar voertuigen met een lage CO2-uitstoot duurzaam te 
stimuleren;

5. stelt voor om ten behoeve van transparante consumenteninformatie een “ecologische 
ranglijst” in te voeren voor alle voertuigklassen, evenals de benoeming van de beste van 
elke klasse tot “meest efficiënte auto van het jaar”.

  
1 Efficiëntieklassen gedefinieerd aan de hand van CO2-emissies (g/km) en brandstofverbruik (l/100km).


