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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando a importância de incluir objectivos vinculativos em matéria de emissões de 
CO2 na informação destinada aos consumidores, a fim de lhes permitir contribuir de 
maneira essencial, por uma decisão consciente aquando da compra de um veículo, para a
redução das emissões de CO2, 

B. Considerando que, para obter uma redução comprovadamente substancial das emissões de 
CO2, que poderia realizar-se mediante uma redução da velocidade dos veículos, deve 
propor-se a introdução de uma velocidade máxima única à escala europeia de 150 km/h, o 
que implica, tendo em conta a directiva-quadro sobre a homologação dos veículos a 
motor, que a partir de agora só deveriam ser homologados veículos cuja velocidade é 
limitada, logo na à construção, a 180 km/h,

1. Solicita à Comissão que apresente propostas adequadas para a modificação da Directiva 
1999/94/CE, em particular tendo em vista uma transposição consequente com o propósito 
da prestação aos consumidores de informação completa e compreensível;

2. Solicita a introdução, vinculativa e comparativa, de classes unitárias de eficiência em 
matéria de emissões de CO2

1, num formato fácil de compreender pelos consumidores, 
caracterizado na medida do possível por cores diferentes;

3. Solicita que, aquando da compra de um veículo, seja considerada como informação 
obrigatória a prestar aos consumidores a comunicação dos dados seguintes:

- montante anual dos impostos sobre veículos a motor, se estes comportarem, no Estado-
Membro  em que o veículo é comprado, um elemento que seja função do CO2,

- diferença em relação ao consumo médio de combustível por classe de veículo (em valor 
absoluto e percentagem), incluindo a redução ou aumento médio dos custos de 
carburante; 

4. Propõe a introdução de prescrições vinculativas e comparativas com vista a introduzir o 
critério da eficiência em matéria de emissões de CO2 na comunicação dos construtores 
automóveis aos consumidores, a fim de favorecer a procura potencial de veículos com
baixas emissões de CO2 ;

5. Propõe, para assegurar uma informação transparente aos consumidores, o estabelecimento 
de uma “lista de mérito ecológica” para todas as classes de veículos, bem como a 
designação de um veículo laureado em cada classe, a que é atribuído o título de 
“automóvel mais eficiente do ano”.

  
1 Classes de eficiência definidas para as emissões de CO2 (g/km)  e o consumo de combustível (l/100 km).


