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Schmagold par kruīza kontroles degvielas efektivitātes iekārtām vieglajās un 
smagajās automašīnās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas izmaiņas Eiropas noteikumos, lai varētu iegūt reālistiskākus 
degvielas patēriņa rādītājus vieglajām un smagajām automašīnām, prasot kruīza kontroli 
aizstāt ar ierīci, kas kontrolē degvielas patēriņu. Kruīza kontroles funkcija ir saglabāt noteiktu 
automašīnas braukšanas ātrumu, tādējādi uzlabojot degvielas patēriņa efektivitāti garās
distancēs taisnos posmos. Tomēr uz stāviem ceļiem kruīza kontroles ierīce cenšas uzturēt 
noteikto ātrumu, palielinot degvielas patēriņu. Tādēļ viņš vēlas panākt, lai automašīnās tiktu 
iebūvētas tādas ierīces, kas kontrolē patēriņu, piešķirot prioritāti degvielas patēriņa 
efektivitātei, nevis pastāvīgam ātrumam, piemēram, uz stāviem ceļiem. Viņš uzskata, ka tas 
būtu tehniski iespējams un ka šāda ierīce būtu jāiebūvē visās jaunās automašīnās.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 15. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Iepriekš minētajā lūgumrakstā Eiropas Komisijai ierosināts Eiropas tiesību aktos ieviest 
tehnisku automātisku ierīci, ar kuras palīdzību jebkuros braukšanas apstākļos konstantā līmenī 
varētu saglabāt automašīnas degvielas patēriņu. Ņemot vērā detalizēto aprakstu un skaidrās 
tehniskās pazīmes, runa varētu būt par sava veida tempomātu, kurā varētu ievadīt augstāko un 
zemāko mērķa ātrumu, kā arī vēlamo degvielas patēriņu, tādējādi reālais automašīnas ātrums 
tiktu saglabāts noteiktajās robežvērtībās, atbilstoši optimālajam mērķlielumam regulējot 
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degvielas patēriņu. Ideālā gadījumā šādā ierīcē varētu iekļaut arī distances līdz priekšā 
braucošajam transportlīdzeklim regulēšanas funkciju, ko tirgū pašreiz jau piedāvā daudziem 
automobiļiem (sk., piemēram, http://de.wikipedia.org/wiki/Abstandsregeltempomat).

Secinājums

Atkarībā no individuālā braukšanas profila šāds priekšlikums varētu būt interesants daudziem 
automobiļu īpašniekiem. Taču minētie ieguvumi būtu jāizvērtē saistībā ar sistēmas izmaksām 
(arī variantā, kad netiek iekļauta distances regulēšanas funkcija), jo tās varētu būt lielākas par 
izmaksām tempomātam klasiskajā izpratnē. Galvenokārt mazākām automašīnām, kuras 
vairumā gadījumu izmanto braukšanai pilsētās, šādas ierīces normatīvi noteikta iebūvēšana 
nebūtu pamatota, turklāt pašreizējā ekonomiski smagajā laikā to būtu grūti politiski pamatot.
Tādēļ šādu priekšlikumu pašreiz nav iespējams atbalstīt likumdošanas priekšlikuma veidā.
Taču varētu mudināt automobiļu ražotājus piedāvāt šādu ierīci, piemēram, kā papildu 
aprīkojumu vai sākotnēji to attiecināt tikai uz vidējās un augstākās klases modeļiem.
Ja šādas ierīces izmantošana uz brīvprātības principiem sasniegtu noteiktu izplatības līmeni un 
attiecīgi saņemtu pozitīvas atsauksmes par tā lietošanu, vēlāk varētu apsvērt iespējas ieviest 
attiecīgu normatīvo regulējumu. Šajā sakarībā arī jānorāda, ka Eiropas likumdevējs paredz no 
2014. gada noteikt prasību par to, ka visi pasažieru automobiļi jāaprīko ar ierīci, kas uzrāda, 
kurā brīdī jāpārslēdz ātrums, turklāt pašreiz tiek izskatīta arī iespēja par obligātu noteikt tādu 
ierīču ieviešanu, kas uzrāda  degvielas patēriņu konkrētajā brīdī. Abu šo ierīču, tāpat kā 
lūgumraksta iesniedzēja minētās ierīces, mērķis ir veicināt degvielas patēriņa ziņā taupīgu 
braukšanas stilu, tā saukto ekoloģisko braukšanu.


