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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

A. so zreteľom na význam záväzných cieľov týkajúcich sa emisií CO2 v informáciách 
pre spotrebiteľov, na základe ktorých môžu spotrebitelia vedomým rozhodnutím pri kúpe 
motorového vozidla výrazne prispieť k zníženiu vypúšťania CO2;

B. so zreteľom na preukázané jednoznačné zníženie vypúšťania CO2, ktoré by sa dalo 
dosiahnuť  obmedzením rýchlosti vozidiel, je potrebné dať podnet na zavedenie jednotnej 
celoeurópskej maximálnej rýchlosti
150 km/h; so zreteľom na rámcovú smernicu pre typové schválenie motorových vozidiel 
z toho vyplýva, že odteraz by sa mali schvaľovať už len vozidlá s maximálnou 
konštrukčnou rýchlosťou 180 km/h;

1. vyzýva Komisiu, aby predložila vhodné návrhy na zmenu smernice 1999/94/ES, najmä 
so zreteľom na dôsledné plnenie, čo sa týka obsiahlych a zrozumiteľných informácií 
pre spotrebiteľov; 

2. žiada povinné zavedenie jednotných tried účinnosti v súvislosti s emisiami CO2
1 ,

vo formáte, ktorý bude ľahko pochopiteľný pre spotrebiteľov a bude podľa možnosti 
využívať široké farebné rozlíšenie;

3. žiada, aby sa pri kúpe automobilov povinne uvádzali tieto informácie pre spotrebiteľov:

− výška ročnej dane z motorových vozidiel, ak táto v členskom štáte, v ktorom bolo 
vozidlo kúpené, vykazuje zložku súvisiacu s emisiou CO2;

− rozdiel v porovnaní s priemernou spotrebou paliva pre každú triedu vozidiel 
(v absolútnych a percentuálnych hodnotách) vrátane priemerných znížených alebo 
zvýšených nákladov na pohonné látky, ktoré tým vzniknú;

4. navrhuje zaviesť záväzné a porovnávajúce normy, podľa ktorých automobiloví 
výrobcovia do svojich oznámení určených spotrebiteľom začlenia kritérium účinnosti 
v súvislosti s emisiou CO2 s cieľom trvale podporiť potenciál dopytu po vozidlách 
s nízkymi emisiami CO2;

5. v zmysle transparentnej informovanosti spotrebiteľov navrhuje zaviesť „ekologický 
rebríček“ pre všetky automobilové triedy a udeľovať víťazovi príslušnej triedy ocenenie 
„Najúčinnejšie auto roka“.

  
1 Triedy účinnosti definované na základe emisií CO2 (g/km) a spotreby paliva (1/100 km).


