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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze znaczenie wiążących celów w zakresie redukcji emisji CO2 dla 
informacji konsumenckiej, dzięki którym konsumenci, podejmując świadomą decyzję o 
zakupie samochodu, mogą w istotny sposób przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2;

B. mając na uwadze, iż – jak udowodniono – ograniczenie prędkości pojazdów 
spowodowałoby znaczną redukcję emisji CO2, należy promować wprowadzenie w całej 
Europie jednakowej prędkości maksymalnej 150 km/h; w odniesieniu do dyrektywy 
ramowej w sprawie homologacji pojazdów silnikowych oznacza to, że należałoby 
udzielać homologacji jedynie pojazdom o prędkości fabrycznej 180 km/h;

1. wzywa Komisję do przedłożenia odpowiednich wniosków w celu zmiany dyrektywy 
1999/94/WE, zwłaszcza w odniesieniu do jej konsekwentnego wdrażania, czyli 
zapewnienia obszernej i zrozumiałej informacji konsumenckiej;

2. domaga się obowiązkowego wprowadzenia w ujęciu porównawczym jednolitych klas 
efektywności pod względem emisji CO2

1 w formie łatwo zrozumiałej dla konsumenta i w 
miarę możliwości z użyciem różnych kolorów;

3. domaga się podawania przy zakupie samochodu następujących danych, stanowiących 
obowiązkową informację konsumencką:

− wysokość rocznego podatku drogowego, jeżeli w państwie nabycia samochodu 
zawiera on elementy zależne od emisji CO2;

− wartość odchylenia od średniego zużycia paliwa w danej klasie pojazdów (w liczbach 
bezwzględnych oraz w ujęciu procentowym) oraz związane z tym wyższe lub niższe 
średnie koszty paliwa; 

4. proponuje wprowadzenie obowiązkowych i porównawczych wytycznych dotyczących 
uwzględniania kryterium efektywności pod względem emisji CO2 w informacjach 
przekazywanych konsumentom przez producentów samochodów, tak aby trwale 
zwiększyć popyt na pojazdy o niższej emisji CO2;

5. z myślą o przejrzystej informacji konsumenckiej proponuje wprowadzenie „rankingu 
ekologicznego” dla wszystkich klas pojazdów oraz nadawanie zwycięzcom 
poszczególnych klas tytułu „najbardziej wydajnego samochodu roku”;

  
1 Określenie klas efektywności na podstawie emisji CO2 (g/km) i zużycia paliwa (l/100 km).


