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Tema: Peticija Nr. 0796/2012 dėl efektyvaus kuro vartojimo prietaisų įrengimo 
automobiliuose ir krovininio transporto priemonėse vietoj greičio palaikymo 
sistemų, kurią pateikė Vokietijos pilietis Philipp Schmalgold

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas norėtų, kad būtų pakeisti Europos teisės aktai, siekiant realistiškesnių 
automobilių ir krovininio transporto priemonių kuro vartojimo duomenų, ir ragina, kad greičio 
palaikymo sistemos būtų pakeistos kuro vartojimo kontrolės įtaisais. Greičio palaikymo 
sistemų funkcija yra užtikrinti, kad transporto priemonės greitis būtų pastovus, taigi jos didina 
kuro vartojimo efektyvumą, kai važiuojami ilgi atstumai lygiu keliu. Vis dėlto įkalnėse 
greičio palaikymo įtaisas veikia taip, kad užtikrintų nustatytą greitį, taigi didina suvartojamo 
kuro kiekį. Peticijos pateikėjas atitinkamai norėtų, kad būtų įrengiami įtaisai, skirti 
suvartojamam kiekiui kontroliuoti, pavyzdžiui, įkalnėse pirmenybę teikiant efektyviam kuro 
vartojimui, o ne pastoviam greičiui. Jis mano, kad tai turėtų būti techniškai įmanoma ir kad 
toks įtaisas turėtų būti įrengtas visose naujose transporto priemonėse.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Pirmiau minėtoje Europos Komisijai pateiktoje peticijoje siūloma Europos teisės aktuose 
nurodyti automobiliuose įrengti „vienodo kuro suvartojimo palaikymo įtaisą“, t. y. techninį 
įtaisą, kuris visomis važiavimo sąlygomis palaikytų vienodą automobilio kuro suvartojimą. Iš 
išsamaus apibūdinimo ir akivaizdžių fizikinių ypatybių galima manyti, kad tai būtų tam tikra 
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pastovaus greičio palaikymo sistemos („Tempomat“) rūšis, kai, įvedus apatinę ir viršutinę 
tikslinio greičio ribas ir norimą kuro suvartojimo vertę, automobilio greitis, neviršijant įvestų 
ribų ir atsižvelgiant į optimalų priartėjimą, būtų pritaikomas prie tikslinės kuro suvartojimo 
vertės. Idealiu atveju šis „vienodo kuro suvartojimo palaikymo įtaisas“ dar būtų papildytas 
atstumo iki priešais važiuojančio automobilio reguliavimo įtaisu; tokie atstumo reguliavimo 
įtaisai komerciniais pagrindais jau siūlomi daugeliui automobilių (žr., pvz.,
http://de.wikipedia.org/wiki/Abstandsregeltempomat).

Išvada

Atsižvelgiant į individualų važiavimo pobūdį, šis pasiūlymas tikrai būtų įdomus kai kuriems 
automobilių turėtojams. Visgi matant tokios sistemos naudą reikia atsižvelgti ir į jos išlaidas, 
kurios (ir be atstumo reguliavimo įtaiso) viršytų įprastos pastovaus greičio palaikymo 
sistemos išlaidas. Visų pirma kalbant apie nedidelius automobilius, kuriais važinėjama 
daugiausia mieste, teisiškai privalomas „vienodo kuro suvartojimo palaikymo įtaiso“ 
įrengimas būtų nepagrįstas ir, be to, esant dabartinei sudėtingai ekonominei situacijai 
politiškai sunkiai įgyvendinamas. Todėl šiuo metu šio pasiūlymo negalima paremti teisės akto 
iniciatyva, tačiau galbūt galima paraginti automobilių gamintojus šį prietaisą siūlyti, pvz., 
kaip papildomą įrangą arba pirmiausia jį įrengti vidutinės klasės ir prabangiuose 
automobiliuose.
Jei „vienodo kuro suvartojimo palaikymo įtaisą“ savanoriškai būtų pradėta naudoti plačiau, 
turint atitinkamai teigiamą naudojimo patirtį, būtų galima pagalvoti apie vėlesnį 
reglamentavimą teisės aktais. Atsižvelgiant į tai taip pat reikia priminti, kad Europos teisės 
aktuose jau nurodyta nuo 2014 m. visuose naujuose keleiviniuose automobiliuose įrengti 
pavarų perjungimo indikatorius, taip pat šiuo metu svarstoma galimybė privalomai įrengti 
esamo kuro suvartojimo indikatorius. Abiem priemonėmis, kaip ir „vienodo kuro suvartojimo 
palaikymo įtaisu“, siekiama skatinti kurą taupantį važiavimo stilių, vadinamąjį ekologišką 
važiavimą.“


