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Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

A. Det är viktigt att konsumentinformationen inkluderar bindande mål för koldioxidutsläpp. 
Konsumenterna kan därigenom påtagligt bidra till en minskning av koldioxidutsläppen 
genom att de kan fatta ett välgrundat beslut vid köp av fordon.

B. En avsevärd minskning av koldioxidutsläpp kan bevisligen åstadkommas genom att man 
sänker fordonens hastighet. Därför bör man införa en enhetlig högsta tillåtna hastighet i 
EU på 150 km/h. Med hänvisning till ramdirektivet om typgodkännande av motorfordon 
bör endast fordon som konstruerats för att uppnå en högsta hastighet på 180 km/h
godkännas.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå lämpliga ändringar till 
direktiv 1999/94/EG, särskilt för att se till att det genomförs på ett konsekvent sätt så att 
konsumenterna får uttömmande och begriplig information.

2. Europaparlamentet uppmanar till att man inför obligatoriska, jämförbara och enhetliga 
effektivitetsklasser för koldioxid1, som är lättförståeliga för konsumenterna, eventuellt 
genom ett format med olika färgkoder.

3. Europaparlamentet kräver att följande konsumentinformation blir obligatorisk vid köp av 
fordon:

− Årlig fordonsskatt om en koldioxidfaktor är inkluderad i beräkningen av denna i den 
medlemsstat där fordonet köps.

− Avvikelse från genomsnittlig bränsleförbrukning per fordonsklass (i absoluta tal och 
som procenttal) inklusive genomsnittlig minskning eller ökning av bränslekostnaden
som en följd av detta.

4. Europaparlamentet föreslår att biltillverkare skall ge konsumenterna obligatorisk och 
jämförande information om effektivitetskriterierna för koldioxid, för att på så sätt 
stimulera efterfrågan på fordon med låga koldioxidutsläpp.

5. Europaparlamentet föreslår att man inför en ”ekologisk rankning” för alla 
fordonskategorier för att göra konsumentinformationen mer överskådlig. Dessutom 
föreslås att man instiftar utmärkelsen ”årets effektivaste bil” till de fordon som uppnår
bäst resultat i varje klass.

  
1 Effektivitetsklass definieras utifrån koldioxidutsläpp (g/km) och bränsleförbrukning (l/100 km).
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