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SUGESTII

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât obiectivele obligatorii privind emisiile de CO2  au un rol foarte important în 
informarea consumatorilor deoarece consumatorii pot, astfel, contribui în mod 
semnificativ la reducerea emisiilor de CO2 prin luarea conştientă a unei decizii în 
momentul achiziţionării unui vehicul; 

B. întrucât s-a demonstrat că, prin reducerea vitezei vehiculelor, s-ar realiza o reducere clară 
a emisiilor de CO2, trebuie luată iniţiativa de a introduce o limită maximă de viteză 
uniformizată la nivel european la 150 km/h; aceasta ar însemna, în conformitate cu 
directiva-cadru privind autorizarea autovehiculelor, că ar trebui admise numai vehiculele 
cu o viteză din construcţie de 180 km/h,

1. invită Comisia să prezinte propuneri adecvate de modificare a directivei 1999/94/CE, mai 
ales în vederea unei puneri în aplicare consecvente în sensul informării complete şi uşor 
de înţeles a consumatorilor;

2. solicită introducerea obligatorie şi comparativă a unor clase de eficienţă1 uniformizate în 
ceea ce priveşte cantitatea de emisii de CO2 , care sa fie comunicate într-un format uşor de 
înţeles pentru consumatori şi să prezinte informaţia, pe cât posibil, prin folosirea unor 
culori diferite;

3. solicită comunicarea către consumatori a următoarelor informaţii obligatorii, în momentul 
în care aceştia achiziţionează un vehicul:

− valoarea impozitului anual pe autovehicul, dacă acestea au, în statul membru în care 
este achiziţionat vehiculul, şi o componentă ce depinde de CO2;

− abaterea de la consumul mediu de carburanţi pe clasa de vehicul (în valori absolute şi 
valori procentuale) inclusiv costurile carburanţilor, dacă acestea sunt reduse sau 
crescute în urma acestei abateri 

4. propune introducerea unor linii directoare obligatorii şi comparative referitoare la  
poziţionarea criteriului de eficienţă  privind emisiile de CO2  în cadrul informaţiilor 
comunicate de producătorii de autovehicule consumatorilor, pentru a promova cererea de 
vehicule cu emisii reduse de CO2;

5. propune introducerea unei „clasificări ecologice” pentru toate categoriile de vehicule, 
precum şi premierea câştigătorului din fiecare categorie cu titlul de „cel mai eficient 
autoturism al anului”.

  
1 Clase de eficienţă definite în funcţie de cantitate de emisii de CO2 (g/km) şi de consumul de carburanţi 
(1/100km).
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