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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Bendrijos strategijos dėl lengvųjų automobilių ir nedidelės galios prekybos 
transporto priemonių išmetamų CO2 dujų mažinimo
(2007/2119(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Bendrijos 
strategijos dėl lengvųjų automobilių ir nedidelės galios prekybos transporto priemonių
išmetamų CO2 dujų mažinimo persvarstymo rezultatų (COM(2007)0019)1,

– atsižvelgdamas į poveikio vertinimą, susijusį su Komisijos komunikatu Tarybai ir Europos 
Parlamentui dėl Bendrijos strategijos dėl lengvųjų automobilių ir nedidelės galios 
prekybos transporto priemonių išmetamų CO2 dujų mažinimo persvarstymo rezultatų 
(SEC(2007)0060),

– atsižvelgdamas į šeštąją Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą (6AVP)2,  

– atsižvelgdamas į šeštąją3 ir septintąją4 bendrąsias mokslinių tyrimų, technologijų plėtros 
ir demonstravimo veiklos programas,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento rezoliuciją „Kaip laimėti kovą su globaline klimato 
kaita“ (2005/2049(INI))5,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Pasaulio klimato kaitos 
apribojimas iki 2 Celsijaus laipsnių – gairės 2020 metams ir vėliau“ (COM(2007)0002)6,

– atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 8–9 d. Europos Vadovų Tarybos pirmininkaujančios 
valstybės narės išvadas dėl atnaujintos ES tvarios plėtros strategijos (2006 m. 
birželio mėn.) ir dėl aplinkosaugos technologijų ir ekologinių inovacijų vaidmens siekiant 
Lisabonos strategijos ekonomikos augimui ir užimtumui skatinti tikslų,

– atsižvelgdamas į studiją „Technologinių ir kitų priemonių, skirtų sumažinti lengvųjų 
automobilių išmetamųjų CO2 dujų kiekį, sumažinimo potencialo ir sąnaudų peržiūra bei 
analizė“ (2006 m. spalio 31 d.)7, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komiteto 
pranešimą ir į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir 

  
1 Dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje.
2 OL L 242, 2002 9 10, p. 1.
3 OL L 232, 2002 8 29, p. 1.
4 OL L 391, 2006 12 30, p. 1.
5 Priimti tekstai, P6_TA(2005)0433, 2005 11 16.
6 Dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje.
7 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_co2_reduction.pdf
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energetikos komiteto nuomones (A6-0000/2007),

A. kadangi 19 proc. Europos Sąjungoje išmetamų CO2 dujų sudaro lengvųjų automobilių ir 
nedidelės galios prekybos transporto priemonių išmetamosios CO2 dujos, kurių kiekis 
auga dėl didėjančio naujų automobilių skaičiaus ir jų galios,

B. kadangi kelių transportas sunaudoja 60 proc. visos ES sunaudojamos naftos, o 
neveiksmingas kuro naudojimas kelia grėsmę energetikos saugumui ir prisideda prie 
didelių eksploatavimo kainų ir pasaulio naftos atsargų išeikvojimo,

C. kadangi šiuo metu reikalingos teisėkūros priemonės technologijų kūrimui ir kaitai 
skatinti, siekiant, kad sektorius padėtų įgyvendinti ES tikslą iki 2020 m. sumažinti 
išmetamųjų CO2 dujų kiekį 20 proc. (palyginti su 1990 m.).

Tvarkaraštis ir tikslai

1. pripažįsta, kad gamintojams reikia 5–7 metų kuo ekonomiškiau pakeisti transporto 
priemonių konstrukciją ir, pripažindamas, kad 2008 m. į rinką pateiktų automobilių 
vidutiniškai išmetamų dujų kiekis tikėtinai viršys 150 g CO2/km, atmeta Komisijos 
pasiūlymą iki 2012 m. techninėmis priemonėmis dujų išmetimą vidutiniškai sumažinti iki 
130 g CO2/km, nes išlaidos bus pernelyg didelės;

2. įtaria, kad siūlomas „papildomų priemonių“ taikymas siekiant anksčiau sutarto 
išmetamųjų CO2 dujų kiekio sumažinimo iki 120 g CO2/km 2012 m. tikslo tėra politinis 
gestas, ir mano, kad teisės aktuose turėtų būti nustatyti aiškūs ir išmatuojami išmetamųjų 
dujų mažinimo tikslai, įgyvendintini techninėmis priemonėmis;

3. siūlo privalomus metinius CO2 išmetamųjų dujų kiekio sumažinimo tikslus pradėti taikyti 
nuo 2011 m. sausio 1 d., siekiant skatinti transporto priemonių techninę pažangą, 
užtikrinsiančią, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. visų į rinką pateiktų lengvųjų automobilių 
vidutinis išmetamųjų CO2 dujų kiekis neviršytų 120 g CO2/km;

4. reikalauja, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. vidutinis išmetamųjų CO2 dujų kiekis neviršytų 
95 g CO2/km, ir mano, kad ES FP7 mokslinių tyrimų programa turėtų remti reikalingą 
naujovių skatinimą;

5. mano, kad ilgesnio laikotarpio tikslai turėtų būti apibrėžti ne vėliau kaip 2016 m., 
Komisijai atlikus persvarstymą, ir tikisi, kad šie tikslai reikalaus iki 2025 m. toliau 
mažinti išmetamųjų CO2 dujų iki 70 g CO2/km arba mažesnio kiekio;

6. mano, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. į rinką neturėtų būti teikiami lengvųjų automobilių 
modeliai, daugiau nei 100 proc. viršijantys išmetamųjų CO2 dujų kiekio sumažinimo iki 
120 g CO2/km tikslą;

7. rekomenduoja, atsižvelgdamas į sunkumus, kurių gali turėti specializuoti gamintojai 
mažindami riboto jų gaminamų automobilių asortimento išmetamųjų CO2 dujų kiekį per 
nustatytą laikotarpį, kiekvienam gamintojui arba importuotojui suteikti teisę per metus į 
duomenis, naudojamus vidutiniam išmetamųjų CO2 dujų kiekiui nustatyti, neįtraukti 500 
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nustatytų lengvųjų automobilių, jei informacija apie šių automobilių išmetamąsias CO2
dujas ir kuro sutaupymą bus pažymėta ir pateikta vartotojams laikantis įprastų teisinių 
reikalavimų;

Darbo pasidalijimas tarp gamintojų
8. pripažįsta, kad vartotojų preferencijos dėl lengvųjų automobilių ir gamintojų automobiliai 

labai skiriasi; reikalauja, kad išmetamosios CO2 dujos būtų mažinamos visuose rinkos 
segmentuose, tačiau mano, kad teisės aktai neturėtų kelti grėsmės nei įgyvendinant tikslus 
pirmaujančioms įmonėms, nei toms įmonėms, kurių šiuo metu gaminami automobiliai 
išsiskiria dideliu CO2 išmetimu;

9. nustatant 2015 ir 2020 m. vidutinio išmetamųjų CO2 dujų kiekio sumažinimo tikslus ir 
tarpinius metinius tikslus, siūlo remtis visų gamintojų ir importuotojų parduotų lengvųjų 
automobilių ribinės vertės kreive, kurios atskaitos taškas būtų nauji lengvieji automobiliai 
nuo 2011 m. sausio 1 d.;

10. rekomenduoja ribinės vertės kreivei taikyti matematinę formulę, išreikštą funkcija, 
susiejančia kiekvieno lengvojo automobilio CO2 dujų išmetimą su jo vėže (tarpvėžės plotį 
padauginti iš važiuoklės bazės);

11. ragina Komisiją pateikti pasiūlymus svarstyti Taryboje ir Parlamente siekiant užtikrinti, 
kad kreivėje atsispindėtų automobilių dydžių skirtumai ir išmetamųjų CO2 dujų kiekio 
mažinimo technologinės išlaidos;

12. siūlo nuo 2011 m. sausio 1 d. įvesti naują uždarą rinkos priemonę CARS (Leistinos 
anglies normos sumažinimo sistema), neturėsiančią poveikio automobilių gamybos 
pramonės išlaidoms ir atlyginsiančią toms įmonėms, kurių automobilių išmetamųjų dujų 
kiekis bus mažesnis už ribinės vertės kreivę, tačiau bausiančią įmones, kurių automobilių 
išmetamųjų dujų kiekis bus didesnis už ribinės vertės kreivę;

13. tikisi, kad pagal CARS schemą gamintojai ir importuotojai bus įpareigoti sumokėti 
finansines nuobaudas, proporcingas kiekvieno parduoto automobilio viršytam 
išmetamųjų dujų kiekiui, kurias bus galima padengti suteiktu kreditu naujai 
įregistruotiems to paties gamintojo lengviesiems automobiliams, kurių išmetamųjų dujų 
kiekis bus mažesnis už ribinės vertės kreivę;

14. mano, kad nuobaudų dydis turėtų priklausyti nuo būtinų technologinių priemonių, skirtų 
sumažinti vidutinį automobilių išmetamųjų CO2 dujų kiekį iki nustatyto dydžio, įdiegimo 
išlaidų;

15. siūlo įsteigti ES reguliavimo įstaigą administruoti CARS schemai, kuriai būtų teikiami 
registracijos duomenys, juos taip pat perduodant kiekvienai valstybei narei, ir kuri kasmet 
paskelbtų informaciją apie kiekvieno gamintojo ir importuotojo balansą, gautas 
nuobaudas ir įvykdytus mokėjimus;

16. rekomenduoja suteikti galimybę gamintojams ir importuotojams nuspręsti, ar jie nori, kad 
pripažintas prekybos organas būtų korporatyvinis, ar kad tai būtų įvairios pagalbinės 
įmonės arba verslo elementai, tiesiogiai atsakingi už tam tikrų automobilių gamybą;
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17. siūlo, kad pirmaisiais metais CARS schema būtų tik „šešėlinė operacija“, reikalaujanti 
rinkti duomenis, perduoti sertifikatus ir skelbti balansus, o finansinis režimas įsigaliotų 
nuo 2012 m. sausio 1 d.;

Testavimo ir duomenų priežiūros gerinimas

18. pritaria testavimo procedūrų persvarstymui, kad būtų geriau atkurtos realios vairavimo 
sąlygos, ir ragina padaryti atitinkamus Europos vairavimo ciklo pakeitimus, kad būtų 
atsižvelgta į technologijų plėtrą, pvz., šešių pavarų atsiradimą;

19. ragina Komisiją įvesti naują matų sistemą ir standartus, leisiančius suteikti fiksuotą vertę 
naudingiems pagerinimams, pvz., pavarų perjungimo indikatoriams, itin veiksmingoms 
oro kondicionavimo sistemoms, žemo trinties pasipriešinimo padangoms ir geresniems 
tepalams, kurių naudojimas priklauso nuo atskirų vairuotojų, siekiant sumažinti 
išmetamųjų CO2 dujų kiekį;

20. ragina Tarybą apsvarstyti iš naujo testavimo procedūras ir nustatyti, ar laikomasi 
suderintų gamybos taisyklių, užtikrinti, kad sertifikuotos įstaigos skirtingose valstybėse 
narėse jas traktuotų vienodai; 

Lengvųjų automobilių charakteristikos

21. pabrėžia būtinybę spręsti neatidėliotinus energetinio saugumo klausimus, mažinti 
Europos priklausomybę nuo importuoto kuro, sumažinti CO2 dujų išmetimą nekeliant 
naujų automobilių kainos ir didinti kelių saugumą; 

22. todėl reikalauja, kad nuo 2012 m. gruodžio 31 d., jeigu neišduota specialių leidimų teisės 
aktų įgyvendinimo, ypatingosios padėties atvejais ar kariniais tikslais, nė vienas naujas 
lengvojo automobilio modelis negalėtų būti pateiktas į ES rinką, jeigu perdirbtas jis galės 
viršyti 162 km/h (101 mph) greitį, kuris būtų 25 proc. didesnis už didžiausią leistiną greitį 
daugumoje valstybių narių;

Reklama ir ženklinimas

23. rekomenduoja nustatyti minimalius informacijos apie kuro sutaupymą ir CO2 išmetimą 
skelbimo reikalavimus reklamuojant naujus automobilius visuose prekybos ir 
reklaminiuose leidiniuose bei salonuose ir mano, kad tam tikruose elektronikos 
prietaisuose naudojamas A–G formatas šių prietaisų energijos suvartojimo efektyvumui 
palyginti galėtų būti pavyzdžiu nurodant reikalingą informaciją;

24. mano, kad teisės aktai, reikalaujantys skelbti įspėjimus dėl sveikatos ant cigarečių 
pakelių, yra vertingas pavyzdys, ir siūlo, kad pagal patvirtintą formatą mažiausiai 
20 proc. erdvės, skirtos reklamuoti naujus automobilius skelbimuose, prekybos 
leidiniuose arba pardavimo salonuose, būtų skirta informacijai apie kuro sutaupymą ir 
CO2 išmetimą;

Vartotojų paklausos skatinimas
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25. pripažįsta valstybių narių vaidmens svarbą skatinant mažiau CO2 dujų išmetančių 
lengvųjų automobilių paklausą tarp vartotojų ir ragina parengti nacionalinius veiksmų 
planus, kuriuose būtų apibrėžtos priemonės šiam klausimui spręsti;

26. ypač palaiko fiskalinių priemonių taikymą ir ragina valstybes nares įvesti pardavimo ir 
apyvartos mokesčius lengviesiems automobiliams, kurių CO2 išmetimas yra didesnis už 
vidutinį; 

Papildomos priemonės

27. mano, kad priemonės, galinčios padėti sumažinti lengvųjų automobilių CO2 dujų 
išmetimą, tačiau neturinčios neabejotinos vertės, turėtų būti laikomos papildomomis 
priemonėmis ir neįtraukiamos į šiuo metu siūlomus teisės aktus;

28. nuogąstauja, kad dėl didesnio biokuro naudojimo gali padidėti maisto kainos žmonėms, 
gaunantiems mažas pajamas, ir kilti spartesnio atogrąžų miškų sunaikinimo grėsmė, ir 
ragina kuo skubiau persvarstyti biodegalų politiką atsižvelgiant į visas aplinkos ir 
socialines aplinkybes;

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

19 proc. viso anglies dioksido Europos Sąjungoje išmeta lengvieji automobiliai ir nedidelės 
galios prekybos transporto priemonės, bendra išmetimo apimtis auga, nors iki 2004 m. per 
dešimtmetį vieno naujo automobilio išmetamos anglies dioksido dujos vidutiniškai sumažėjo
12,4 proc.

Šio išmetamųjų dujų kiekio augimo priežastis – didėjantis automobilių skaičius ir jų grūstys 
(užregistruotų automobilių 1990–2003 m. padaugėjo 36 proc. – nuo 156 iki 212 mln.), taip 
pat didėjanti automobilių galia – ji iki 2004 m. per dešimtmetį vidutiniškai išaugo 28 proc. ir 
gerokai viršijo 15 proc. išaugusį svorį, nors nė viena vyriausybė nepadidino leistino greičio 
keliuose.

Akivaizdu, kad tai nepadeda ES siekti tikslo iki 2020 m. sumažinti išmetamųjų CO2 dujų 
kiekį 20 proc. (palyginti su 1990 m.), ką jau kalbėti apie 30 proc. sumažinimo tikslą, jei nebus 
panaikinti tarptautiniai susitarimai.

CO2 dujų išmetimo ir kuro taupymo klausimai yra glaudžiai tarpusavyje susiję. Kelių 
transportas sunaudoja 60 proc. visos ES sunaudojamos naftos, o neefektyvus kuro naudojimas 
automobiliuose ne tik didina dujų išmetimą, bet ir kelia grėsmę Europos energetikos 
saugumui ir eikvoja pasaulio naftos atsargas, taip pat verčia vairuotojus daug mokėti už 
eksploatavimą.

1999 m. automobilių pramonė savanoriškai įsipareigojo iki 2008 m. sumažinti naujų Europoje 
pagamintų automobilių išmetamųjų dujų kiekį daugiausia iki 140 g CO2/km. Nors 25 proc. 
gamintojų yra nusiteikę pasiekti šį tikslą, bendra padėtis nėra tokia įspūdinga. Visų 25 ES 
valstybėse narėse parduodamų naujų automobilių išmetamųjų dujų kiekis 2004 m. 
vidutiniškai sudarė 162 g CO2/km ir iki 2008 m. pabaigos tikėtinai nebus mažesnis už 
150 g CO2/km.

Tik 2007 m. sausio mėn. Komisija sutiko parengti privalomus teisės aktus. Ji pasiūlė 
įpareigoti gamintojus techninėmis priemonėmis sumažinti išmetamųjų CO2 dujų kiekį iki 
130 g CO2/km 2012 m. ir įvesti įvairias papildomas priemones, užtikrinsiančias, kad bendras 
išmetamųjų CO2 dujų kiekis iki tų metų neviršytų 120 g CO2/km.

2012 m. data šiuo atveju yra panaši į fantaziją. Ji atspindi įvairius politinius sprendimus, kurie 
buvo vieningai priimti Taryboje pernai birželio mėn., tačiau neįvertino realios padėties. 
Komisija stengėsi panaikinti atotrūkį tarp norų ir realybės, pasiūlydama siekti 120 g CO2/km 
tikslo pasitelkiant ne tik technologinę pažangą, bet ir įvairias kitas „papildomas priemones“, 
pvz., biokurą, nors šioms priemonėms tikėtinai darys įtaką vairuotojų elgesys, galimybės 
naudoti alternatyvų kurą ir kiti veiksniai.

Pranešėjas mano, kad automobilių gamintojai turėtų aiškiai žinoti, kokių techninių standartų 
jiems reikia laikytis, ir nors potencialiai pagerintų padangų, tepalų arba oro kondicionavimo 
sistemų naudojimas galėtų būti naudingas išmetamųjų CO2 dujų kiekiui sumažinti, 
priemonės, kurių gamintojai negali tiesiogiai kontroliuoti, turi būti vertinamos kaip 
papildomos ir neįtraukiamos į šį teisės aktą.
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Pranešėjas siūlo, kad ekonomiškai naudingiausia priemonė pasiekti tą patį tikslą būtų 
nustatyti ambicingesnį išmetamųjų CO2 dujų kiekio sumažinimo tikslą, tačiau suteikti 
automobilių pramonei ilgesnį laikotarpį prisitaikyti prie privalomų reikalavimų.

Vis dėlto dabar išmetamųjų CO2 dujų kiekį galima labai sumažinti pasitelkiant techninę ir 
konstrukcijų pažangą. Daugiau nei vienas milijonas šiuo metu ES per metus parduodamų 
automobilių išmeta mažiau nei 120 g CO2/km dujų, o kai kurie rinkoje esantys aukščiausios 
klasės hibridiniai lengvieji automobiliai išmeta 25 proc. dujų (60 g CO2/km) mažiau nei 
panašiomis kainomis parduodami jų komerciniai konkurentai. Pasak EAGA (Europos 
automobilių gamintojų asociacija) pirmininko, per pastarąjį dešimtmetį automobilių 
pramonėje buvo įdiegta 50 išmetamųjų CO2 dujų mažinančių technologijų, nors jos nėra 
taikomos taip plačiai, kaip norėtųsi.  

Dujų išmetimą galima mažinti naudojant alternatyvų kurą ir varomąsias sistemas, hibridinius 
variklius, patobulintus benzininius variklius, dyzelinius variklius, sumažinant variklių su 
turbokompresoriais skaičių, taip pat toliau vystant transmisiją, mažinant lengvųjų automobilių 
svorį naudojant daugiau aliuminio, įdiegiant „stop-start“ mechanizmus, tobulesnes 
krumplines pavaras bei aerodinamines konstrukcijas, naudojant mažesnės trinties tepalus ir 
rutulinius guolius, įdiegiant veiksmingesnes oro kondicionavimo sistemas ir naudojant žemo
trinties pasipriešinimo padangas.

Gamintojai ir importuotojai, prekiaujantys automobiliais, kurių išmetamųjų CO2 dujų kiekis 
labai viršija vidutinį, neišvengiamai turėtų susidurti su tam tikru finansiniu 
nesuinteresuotumu. Tačiau būtų naudinga, kad mažai CO2 išmetančių automobilių 
gamintojams, kurių pelno maržos dažnai būna labai mažos, būtų mokamos kokios nors 
kompensacijos.  

Pranešėjas siūlo sukurti naują rinkos priemonę CARS (Leistinos anglies normos sumažinimo 
sistema), kuri atsižvelgtų į skirtingus automobilių rinkos segmentus, tačiau įpareigotų 
gamintojus ir importuotojus mokėti finansines nuobaudas už privalomų tikslų nevykdymą ir 
suteiktų kreditus tiems gamintojams ir importuotojams, kurių automobilių išmetamųjų CO2 
dujų kiekis būtų mažesnis už nustatytą ribą.

Pranešėjas siūlo sukurti naują reguliavimo įstaigą sistemai administruoti.

Nors siūloma rinkos priemonė neturėtų daryti poveikio automobilių gamybos pramonės 
išlaidoms, iš pradžių gamintojų išlaidos siekiant sumažinti išmetamųjų CO2 dujų kiekį
padidės. Naujovės ir pažanga kainuoja, įvairiais vertinimais, dėl jų automobilių kaina 
padidėja nuo 100 iki 150 eurų už vieną sumažintą CO2/km gramą. Išlaidos bus mažesnės, 
jeigu gamintojai turės daugiau laiko planuoti, keisti konstrukciją ir siekti sąnaudų sutaupymo, 
atsirandančio masto ekonomijoje į masinę gamybą įvedus naują technologiją.

Nuo 1996 m. automobilių gamintojams pavyko 9 proc. sumažinti ES parduodamų naujų 
automobilių vidutinę kainą, nepaisant įvestų didesnių saugumo ir aplinkosaugos reikalavimų. 
Kadangi mažesnis kuro sunaudojimas automobilių pirkėjams padeda iš karto sutaupyti, 
tikėtina, kad šis sutaupymas daugumai jų leis greitai kompensuoti didesnes pradines išlaidas.

Europos gamintojai kartais teigia, kad šių priemonių taikymas įstums juos į nepalankią 
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konkuruoti padėtį. Tokį argumentą sunku paremti. Per metus Europos Sąjungoje naujų 
automobilių parduodama daugiau nei bet kuriame kitame pasaulio prekybos bloke, o ES 
bendrojoje rinkoje reikalaujama, kad vidaus gamintojai ir importuotojai atitiktų tuos pačius 
standartus. Todėl ES ne pablogina konkurencijos sąlygas, bet suteikia vienodas galimybes ir 
šiek tiek apsaugo vidaus gamintojus šiems vystant mažą CO2 dujų kiekį išmetančių 
automobilių gamybą, kuri turėtų padėti išsikovoti naujas rinkas už ES ribų.

Gamintojai taip pat teigia, kad galingesnių naujų automobilių gamyba yra atsakas į vartotojų 
paklausą. Šiame teiginyje yra tiesos, tačiau šiuo atveju gamintojai taip pat formuoja paklausą. 
Europos vartotojų asociacijų atliktose studijose nustatyta, kad nauji automobiliai 
reklamuojami tendencingai, išskiriant aukščiausiomis eksploatacijos savybėmis 
pasižyminčius, mažai kuro sutaupančius, daug CO2 išmetančius automobilius, kurie sudaro 
pelningiausią automobilų segmentą, ir mažai reklamuojant kuro sutaupymo arba CO2
išmetimo aspektus.  

Reikia naujų reklamos ir ženklinimo reikalavimų, kad būtų išskirti kiti reklamos ir ženklinimo 
akcentai. Mažai dujų išmetančių automobilių paklausa taip pat būtų skatinama, jeigu 
valstybės narės imtųsi finansinių iniciatyvų ir įvestų didesnius pirkimo arba apyvartos 
mokesčius daugiau dujų išmetantiems automobiliams.

Pranešėjas akcentuoja paskutinį dalyką. Europos Sąjunga ne tik siekia sumažinti automobilių 
išmetamųjų CO2 dujų kiekį, bet nori užtikrinti ir savo energetinį saugumą. Ji neleidžia patekti 
į rinką automobiliams, neatitinkantiems saugos reikalavimų, tai kodėl ji leidžia parduoti 
automobilius, sunaudojančius daug kuro ir sukonstruotus taip, kad būtų galima pažeisti 
įteisintus greičio apribojimus, kurie buvo nustatyti dėl kelių saugumo?

Pranešėjo nuomone, tai yra politinė ir aplinkosauginė beprotystė. Pranešime siūloma 
nepatvirtinti automobilio modelio, jeigu jo greitis galės 25 proc. viršyti didžiausią leistiną 
greitį beveik visose Europos šalyse. Taip būtų ne tik sumažintas kuro sunaudojimas ir dujų 
išmetimas, bet kristų ir aukščiausios klasės automobilių kainos, užtikrinant, kad jie daugiau 
nebus perdirbinėjami iki absurdiško lygio.

Gali būti, kad parduodami tokius automobilius kai kurie gamintojai netiesiogiai skatina 
vairuotojus viršyti leistiną greitį. Savo poziciją jie turėtų paaiškinti patys. 
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