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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0796/2012, którą złożył Philipp Schmalgold (Niemcy) w sprawie 
wyposażania samochodów osobowych i dostawczych w urządzenia 
zwiększające efektywność paliwową zamiast w tempomaty

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się zmiany europejskich regulacji, tak by możliwe było 
uzyskiwanie bardziej rzeczywistych danych dotyczących zużycia paliwa przez samochody 
osobowe i dostawcze, a jednocześnie wzywa do zastępowania tempomatów urządzeniami 
kontrolującymi zużycie paliwa. Zadaniem tempomatu jest utrzymywanie stałej prędkości 
pojazdu, dzięki czemu w przypadku długich dystansów pokonywanych po płaskim terenie 
zwiększana jest efektywność paliwowa. Jednak w przypadku terenów nachylonych tempomat 
stara się utrzymać stałą prędkość, a tym samym powoduje zwiększenie zużycia paliwa. W 
związku z tym składający petycję domaga się montowania urządzeń służących kontrolowaniu 
zużycia paliwa, a tym samym priorytetowego traktowania efektywności paliwowej, a nie np. 
utrzymywania stałej prędkości na terenach nachylonych. Twierdzi on, że powinno to być 
technicznie wykonalne i że w tego rodzaju urządzenia powinny być wyposażane wszystkie 
nowe pojazdy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 października 2012 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

W przedmiotowej petycji złożonej do Komisji Europejskiej zaproponowano wprowadzenie do 
europejskiego prawodawstwa urządzenia kontrolującego zużycie paliwa, tj. urządzenia 
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technicznego utrzymującego zużycie paliwa przez pojazd na stałym poziomie, niezależnie od 
warunków jazdy. Ze szczegółowego opisu oraz oczywistych danych fizycznych wynika, że 
urządzenie to należy postrzegać jako rodzaj tempomatu, w przypadku którego można podać 
najniższą i najwyższą prędkość docelową, jak również pożądane zużycie paliwa, a bieżąca 
prędkość pojazdu, mieszcząca się w podanych granicach, zostanie wówczas ustalona tak, aby 
w optymalnym stopniu odpowiadała docelowej wartości zużycia paliwa. Idealnie byłoby, 
gdyby przedmiotowe urządzenie wyposażono dodatkowo w funkcję umożliwiającą 
zdefiniowanie odstępu, jaki ma zostać zachowany od pojazdu jadącego z przodu, która jest 
już dostępna w wielu pojazdach oferowanych na rynku (zob. np.
http://de.wikipedia.org/wiki/Abstandsregeltempomat).

Wniosek

Zależnie od indywidualnego profilu jazdy przedmiotowa propozycja z pewnością 
zainteresowałaby niektórych właścicieli pojazdów. Należy jednak wziąć pod uwagę nie tylko 
korzyści, lecz również koszty tego systemu, które (również bez uwzględnienia funkcji 
umożliwiającej zdefiniowanie odstępu) przewyższają koszty klasycznego 
tempomatu. Wprowadzenie wymogu instalacji urządzenia kontrolującego zużycie paliwa nie 
byłoby uzasadnione, przede wszystkim w przypadku małych pojazdów, używanych głównie 
do jazdy w mieście. Ponadto trudno byłoby przeforsować ten pomysł na forum politycznym w 
obliczu aktualnej sytuacji gospodarczej. W związku z tym przedmiotowa propozycja nie 
może obecnie uzyskać wsparcia w postaci inicjatywy ustawodawczej. Być może uda się 
jednak zachęcić producentów pojazdów, aby oferowali to urządzenie np. jako wyposażenie 
dodatkowe lub opcję dostępną początkowo jedynie w modelach klasy średniej i wyższej.
Jeżeli dobrowolne stosowanie urządzenia kontrolującego zużycie paliwa zyska pewną 
popularność, pozytywne doświadczenia w zakresie jego użytkowania będą mogły skłonić do 
rozważenia regulacji prawnych w późniejszym terminie. W związku z powyższym należy 
również wskazać, że prawodawca europejski wprowadza od 2014 r. wymóg wyposażenia 
wszystkich nowych pojazdów pasażerskich w sygnalizatory zmiany biegów. Poza tym badana 
jest obecnie możliwość obowiązkowego wprowadzenia sygnalizatora bieżącego zużycia 
paliwa. Oba środki, podobnie jak urządzenie kontrolujące zużycie paliwa, mają na celu 
wspieranie oszczędnego trybu jazdy, tzw. ekologicznego stylu jazdy.


