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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Kopienas stratēģiju pasažieru automobiļu un vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju 
samazināšanai
(2007/2119(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par Kopienas 
stratēģijas pasažieru automobiļu un vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju samazināšanai 
pārskata rezultātiem (COM(2007)0019)1,

– ņemot vērā ietekmes novērtējumu (IN) attiecībā uz Komisijas paziņojumu Padomei un 
Eiropas Parlamentam par Kopienas stratēģijas pasažieru automobiļu un vieglo kravas 
automobiļu CO2 emisiju samazināšanai pārskata rezultātiem (COM(2007)0060),

– ņemot vērā Sesto Kopienas vides rīcības programmu (6. VRP)2, 

– ņemot vērā Sesto3 un Septīto4 pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un 
demonstrējumu pasākumiem,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta rezolūciju „Stratēģija cīņai ar klimata pārmaiņām 
pasaulē” (2005/2049(INI))5,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Globālo klimata pārmaiņu ierobežošana 
līdz 2 grādiem pēc Celsija: līdz 2020. gadam un pēc tam īstenojamie pasākumi” 
(COM(2007)0002)6,

– ņemot vērā 2007. gada 8. un 9. marta Eiropadomes prezidentūras secinājumus par 
atjaunoto ES Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (2006. gada jūnijs) un par vides tehnoloģiju 
un ekoloģisko jaunievedumu lomu, realizējot Lisabonas stratēģijas izaugsmei un 
nodarbinātībai mērķus,

– ņemot vērā pētījumu „Pārskats un analīze par samazinājuma potenciālu un tehnoloģijas un 
citām pasažieru automobiļu CO2 emisiju samazināšanas pasākumu izmaksām” 
(2006. gada 31. oktobris)7, 

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejas atzinumus (A6-0000/2007),

  
1 OV vēl nav publicēts.
2 OV L 242, 10.9.2002., 1. lpp.
3 OV L 232, 29.8.2002., 1. lpp.
4 OV L 391, 30.12.2006., 1. lpp.
5 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0433, 16.11.2005.
6 OV vēl nav publicēts.
7 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_co2_reduction.pdf
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A. tā kā apmēram 19 % CO2 emisiju Eiropas Savienībā rada pasažieru automobiļi un vieglie 
kravas automobiļi un absolūtie apjomi nepārtraukti pieaug, galvenokārt tāpēc, ka pieaug
jaunu automobiļu skaits un jauda;

B. tā kā autotransports veido 60 % no visa naftas patēriņa ES un neefektīva degvielas 
izmantošana palielina draudus enerģijas drošībai, kā arī veicina ekspluatācijas izmaksu 
palielināšanos un pasaules naftas rezervju izsmelšanu;

C. tā kā likumdošanas pasākumi šobrīd ir vajadzīgi, lai veicinātu plānošanas un tehnoloģiju 
izmaiņas, kas vajadzīgas, lai attiecīgā nozare palīdzētu ES sasniegt CO2 emisiju 
samazināšanas mērķi vismaz par 20 % līdz 2020. gadam salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni,

Laika grafiks un mērķi

1. atzīst, ka ražotājiem nepieciešami pieci līdz septiņi gadi, lai izmainītu transportlīdzekļu 
konstrukciju visekonomiskākajā veidā, un, apzinoties, ka 2008. gadā ES tirgū laisto 
automobiļu vidējās emisijas, iespējams, pārsniegs 150 g CO2/km, noraida kā pārāk dārgu 
Komisijas priekšlikumu līdz 2012. gadam ar tehniskiem līdzekļiem samazināt vidējo 
emisiju apjomu līdz 130 g CO2/km;

2. pauž aizdomas, ka ierosinātā „papildu pasākumu” izmantošana, lai, kā iepriekš nolemts, 
līdz 2012. gadam sasniegtu 120 g CO2/km emisiju mērķi, nav nekas vairāk kā politisks 
žests, un uzskata, ka tiesību aktos ir jānosaka skaidri un izmērāmi mērķi emisiju 
samazināšanai, kuri sasniedzami ar tehniskiem līdzekļiem;

3. ierosina noteikt saistošus ikgadējo emisiju mērķus, sākot tos īstenot no 2011. gada 
1. janvāra, lai veicinātu transportlīdzekļu tehnisku uzlabošanu, lai nodrošinātu, ka tikai ar 
šiem līdzekļiem visu pēc 2015. gada 1. janvāra ES tirgū laisto pasažieru automobiļu 
vidējais emisiju apjoms nepārsniedz 120 g CO2/km;

4. uzstāj, ka no 2020. gada 1. janvāra šādu emisiju vidējais līmenis nedrīkst pārsniegt 95 g 
CO2/km un uzskata, ka ES ir jāatbalsta jauninājumu veicināšana ar Septītās pētniecības 
pamatprogrammas palīdzību;

5. uzskata, ka ilgtermiņa mērķi ir jānosaka ne vēlāk kā līdz 2016. gadam saskaņā ar 
Komisijas pārskatu un paredz, ka, īstenojot šos mērķus, līdz 2025. gadam būs papildus 
jāsamazina emisiju apjomi līdz 70 g CO2/km vai mazāk;

6. uzskata, ka pēc 2015. gada 1. janvāra ES tirgū nedrīkst laist jaunus pasažieru automobiļu 
modeļus, kas pārsniedz 120 g CO2/km emisiju mērķi par vairāk nekā 100 %;

7. iesaka, ņemot vērā grūtības, kādas dažiem specializētiem ražotājiem var rasties, 
samazinot vidējo emisiju līmeni ierobežotam skaitam automobiļu, ko tie ražo paredzētajā 
laika periodā, ka katram ražotājam vai importētājam jābūt tiesīgam katru gadu neiekļaut 
500 norādītos transportlīdzekļus šo datu aprēķinos, kurus izmanto, lai noteiktu vidējo 
emisiju līmeni, ņemot vērā šādu automobiļu emisiju un degvielas ekonomiju, kurus 
marķē un reklamē patērētājiem saskaņā ar parastajām tiesiskajām prasībām;
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Uzdevuma sadale ražotāju starpā
8. atzīst patērētāju vēlmju krasās atšķirības attiecībā uz pasažieru automobiļiem un ražotāju 

automobiļu parku atšķirīgo sastāvu; uzstāj, ka CO2 samazinājums ir jāpanāk visos tirgus 
segmentos, bet uzskata, ka tiesību aktu noteikumi nedrīkst nedz nostādīt neizdevīgākā 
situācijā tos, kas samazinājuši CO2 emisijas ātrāk, nedz apdraudēt to uzņēmumu 
dzīvotspēju, kuri pašlaik ražo augstas emisijas transportlīdzekļus;

9. ierosina, ka 2015. gada un 2020. gada vidējā emisiju līmeņa samazināšanas mērķi un 
ikgadējie pagaidu mērķi ir jānosaka, atsaucoties uz robežvērtību līkni visiem to ražotāju 
un importētāju pārdotajiem transportlīdzekļiem, kam no 2011. gada 1. janvāra kā 
sākumpunkts jāpieņem jaunu pasažieru automobiļu parka profils;

10. ierosina definēt robežvērtību līkni ar matemātiskas formulas palīdzību, kas izteikta kā 
funkcija, saistot katra transportlīdzekļa CO2 emisijas ar tā protektora nospiedumiem 
(attālums starp riteņiem pareizināts ar garenbāzi);

11. aicina Komisiju izklāstīt priekšlikumus, kas jāizskata Padomei un Parlamentam, lai 
nodrošinātu, ka attiecīgās līknes veidošanā tiek ņemtas vērā atšķirības starp automobiļu 
izmēriem un emisiju samazināšanas tehnoloģiskajām izmaksām;

12. ierosina 2011. gada 1. janvārī ieviest jaunu slēgta tirgus mehānismu – Oglekļa emisiju 
samazināšanas sistēmas atļaujas (Carbon Allowance Reductions System (CARS)), kas 
kopumā neradīs automobiļu ražošanas nozarei papildu izmaksas, atalgojot uzņēmumus, 
kuru automobiļu parka CO2 emisijas ir mazākas par robežvērtību līkni, un sodot tos 
uzņēmumus, kuriem tās ir lielākas;

13. sagaida, ka ar CARS shēmas palīdzību ražotājiem un importētājiem būs jāmaksā naudas 
sods atbilstīgi visiem pārsniegtajiem emisiju ierobežojumiem par katru pārdoto 
automobili un ka šos sodus varēs dzēst ar kompensācijas punktiem, kas tiks piešķirti par 
viena ražotāja pirmo reizi reģistrētiem pasažieru automobiļiem, kuru radītās emisijas būs 
zem robežvērtību līknes;

14. uzskata, ka sodu apmērs jāaprēķina, pamatojoties uz vajadzīgo tehnoloģisko 
samazināšanas pasākumu ieviešanas izmaksām, lai samazinātu vidējo emisiju līmeni visā 
attiecīgajā automobiļu parkā līdz vajadzīgajam mērķa lielumam;

15. ierosina izveidot ES līmeņa pārvaldes struktūru CARS shēmas administrēšanai un 
nodrošināt tai reģistrācijas datus, kas tiktu sniegti arī visām dalībvalstīm, kā arī ierosina, 
ka tai katru gadu jāpublicē bilance par katru ražotāju un importētāju, uzliktie sodi un 
izdarītie maksājumi; 

16. ierosina, ka ražotājiem un importētājiem jādod iespēja izvēlēties, vai tie vēlas, lai 
attiecīgā atzītā tirdzniecības apvienība būtu korporatīva struktūra vai dažādas 
meitassabiedrības, vai uzņēmējdarbības vienības, kas tieši atbildīgas par attiecīgo 
transportlīdzekļu ražošanu;

17. ierosina, ka savā pirmajā pastāvēšanas gadā CARS shēmai jādarbojas neuzkrītoši, prasot 
tikai datu apkopošanu, sertifikātu nosūtīšanu un bilanču publicēšanu, un finanšu režīmam 
jāsākas tikai 2012. gada 1. janvārī;  
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Testēšanas un datu uzraudzības uzlabojumi

18. atbalsta testēšanas procedūru pārskatīšanu, lai labāk imitētu braukšanas apstākļus, un 
aicina grozīt Eiropas braukšanas ciklu, lai ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību, piemēram, 
sestā ātruma ieviešanu;

19. mudina Komisiju ieviest jaunus mērījumus un standartus, kas CO2 samazināšanas nolūkā 
ļautu piešķirt fiksētu vērtību tādiem lietderīgiem uzlabojumiem kā ātruma pārslēga 
indikatoriem, efektīvai gaisa kondicionēšanai, zemas ripošanas pretestības riepām un 
uzlabotām smērvielām, kuru izmantošana būs atkarīga no individuālu autovadītāju 
uzvedības uz ceļa;

20. aicina Padomi pārskatīt testēšanas procedūras, lai noteiktu, vai tiek ievēroti ražošanas 
noteikumi, un lai nodrošinātu, ka dažādu dalībvalstu sertificētās struktūras nepiemēro 
atšķirīgu pieeju; 

Transportlīdzekļu specifikācijas

21. uzsver tādu steidzamu jautājumu risināšanas prioritāti kā enerģijas drošība un vajadzība 
samazināt Eiropas atkarību no importētās degvielas, lai samazinātu CO2 emisijas, 
nepaaugstinot jaunu automobiļu cenu, un lai uzlabotu drošību uz ceļiem; 

22. tādēļ uzstāj, ka no 2012. gada 31. decembra, ja vien nav saņemta īpaša atļauja tiesību 
aizsardzības, ārkārtas vai militāriem nolūkiem, ES tirgū nedrīkst laist nevienu jaunu 
pasažieru automobiļu modeli, ja to pārveidojot, tas var attīstīt ātrumu lielāku par 
162 km/h (101 mph (jūdzes stundā)), kas ir par 25 % vairāk nekā atļautais maksimālais 
ātrums pārliecinoši lielākajā daļā dalībvalstu; 

Reklāma un marķēšana

23. ierosina noteikt obligātas prasības reklāmā, visā tirdzniecības un veicināšanas literatūrā 
un izstāžu zālēs izvietot informāciju attiecībā uz jaunu automobiļu degvielas ekonomiju 
un CO2 emisijām un uzskata A-G formātu, ko izmanto, lai salīdzinātu noteiktu 
elektronisku produktu energoefektivitāti, par modeli vajadzīgās informācijas izvietošanai;

24. ierosina, lai tiesību aktos, kuros ir prasība uz cigarešu paciņām izvietot brīdinājumus par 
apdraudējumu veselībai, būtu paredzēts noderīgs piemērs ar priekšlikumu, ka vismaz uz 
20 % virsmas, kas veltīta jaunu automobiļu popularizēšanai ar reklāmas, tirdzniecības 
literatūras, tirdzniecības vietas norāžu izstāžu zālēs palīdzību, apstiprinātā formātā ir 
jābūt informācijai par degvielas ekonomiju un CO2 emisijām;

Patērētāju pieprasījuma veicināšana

25. atzīst ievērojamo lomu, kāda dalībvalstīm var būt, veicinot patērētāju pieprasījumu pēc 
zemāku emisiju transportlīdzekļiem, un aicina sagatavot valstu rīcības plānus, norādot 
pasākumus, ko plānots veikt šajā sakarā;

26. īpaši atbalsta fiskālo pasākumu izmantošanu un mudina dalībvalstis ieviest gan iegādes, 
gan aprites nodokļus transportlīdzekļiem, kuru radītās emisijas pārsniedz vidējo līmeni;
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Papildu pasākumi

27. uzskata, ka pasākumi, kas var palīdzēt samazināt transportlīdzekļu CO2 emisijas, bet 
kuriem nevar piešķirt absolūtu vērtību, ir jāuzskata tikai par papildu pasākumiem, un tos 
nedrīkst iekļaut pašreiz ierosinātajos tiesību aktos;

28. pauž bažas, ka aktīvāka biodegvielu izmantošana draud paaugstināt pārtikas cenas 
cilvēkiem ar ļoti zemiem ienākumiem un paātrināt tropisko lietus mežu iznīcināšanu, un 
aicina steidzami pārskatīt biodegvielu politiku, lai ņemtu vērā visus vides un sociālos 
apsvērumus;

29. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Apmēram 19 % no visām oglekļa dioksīdu emisijām Eiropas Savienībā rada pasažieru 
automobiļi un vieglie kravas automobiļi, un absolūtie apjomi turpina pieaugt, neskatoties uz 
to, ka pēdējā desmitgadē līdz 2004. gadam tika panākts vidēji 12,4 % samazinājums uz vienu 
jaunu automobili. 

Šī pieauguma cēlonis principā ir pieaugošais automobiļu skaits un to radītie sastrēgumi 
(reģistrēto automobiļu skaits ES25 ir pieaudzis par 36 % laikposmā no 1990.–2003. gadam no 
156 līdz 212 miljoniem), kā arī jaunu automobiļu jauda, kas pēdējā desmitgadē līdz 
2004. gadam ir pieaugusi vidēji par 28 %, ievērojami pārsniedzot 15 % lielo automobiļu svara 
pieaugumu, lai gan neviena valdība nav palielinājusi maksimālo braukšanas ātrumu.

Tas, protams, neveicina ES mērķa sasniegšanu, kas paredz līdz 2020. gadam samazināt CO2 
emisijas par vismaz 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, nemaz nerunājot par 30 % 
samazinājuma mērķi, ja tiktu panākta starptautiska vienošanās.

CO2 emisiju un degvielas ekonomijas jautājumi ir cieši saistīti. Autotransports veido 60 % 
no visa naftas patēriņa ES, un neefektīva degvielas izmantošana automobiļos ne tikai rada 
nevajadzīgi augstas emisijas, bet arī palielina draudus Eiropas enerģijas drošībai un izsmeļ 
pasaules naftas rezerves, kā arī paaugstina automobiļu vadītājiem ekspluatācijas izmaksas.

1999. gadā autotransporta nozare brīvprātīgi apņēmās līdz 2008. gadam samazināt vidējo 
emisiju līmeni, ko rada Eiropā saražotie jaunie automobiļi, līdz augstākais 140 g CO2/km. Lai 
gan 25 % ražotāju cenšas sasniegt šo mērķi, kopējā situācija nav tik iespaidīga.  Visu ES 25 
tirgū pārdoto jauno automobiļu vidējās emisijas 2004. gadā bija 162 g CO2/km, un diez vai 
tās būs mazākas par 150 g CO2/km līdz 2008. gada beigām.

Komisija tikai 2007. gada janvārī principā piekrita ieviest saistošus tiesību aktus, ierosinot, ka 
ražotājiem līdz 2012. gadam ar tehniskiem līdzekļiem jāsamazina emisijas līdz 130 g 
CO2/km, ieviešot dažādus papildus pasākumus, lai nodrošinātu, ka līdz minētajam datumam 
kopējās emisijas nepārsniedz 120 g CO2/km.

2012. gads kā mērķa datums ir nerealizējams uzdevums.  Tas atspoguļo dažādus politiskos 
lēmumus, ko pagājušā gada jūnijā vienprātīgi pieņēma Padome, kura ir pievērsusi maz 
uzmanības faktiskajai situācijai.  Komisija ir centusies mazināt plaisu starp vēlmēm un 
realitāti, ierosinot 120 g CO2/km mērķi sasniegt, izmantojot virkni papildu pasākumu, 
piemēram, biodegvielu izmantošanu, ko varētu ņemt vērā papildus tehnoloģiskajiem 
uzlabojumiem, lai gan tos, iespējams, ietekmēs tādi mainīgi lielumi kā autovadītāju uzvedības 
uz ceļa un alternatīvu degvielu pieejamība.

Referents uzskata, ka automobiļu ražotāji skaidri jāinformē par tehniskajiem standartiem, kas 
tiem jāievēro, un, lai gan pastāv iespēja ieviest un iekļaut atsevišķus lielumus CO2 
samazināšanai, ko var sasniegt, izmantojot uzlabotas riepas, smērvielas vai gaisa 
kondicionēšanu, citi pasākumi ārpus tiešas ražotāju kontroles ir jāuzskata par papildu 
pasākumiem, un tos nedrīkst iekļaut šajā tiesību aktā.
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Referents ierosina, ka rentablākais veids, kā sasniegt to pašu mērķi, ir noteikt vērienīgāku 
emisiju samazināšanas mērķi, bet dot automobiļu nozarei vairāk laika obligāto prasību 
izpildei.

Par laimi šobrīd emisijas var ievērojami samazināt ar tehniskiem un konstrukcijas 
uzlabojumiem. Jau šobrīd vairāk nekā viens miljons katru gadu ES pārdoto automobiļu rada 
mazāk par 120 g CO2/km, un daži tirgū laistie augstākās klases hibrīdu transportlīdzekļi rada 
par 25 % mazāk emisiju (60 g CO2/km), nekā komerciālo konkurentu par salīdzināmām 
cenām piedāvātie automobiļi.  Saskaņā ar Eiropas automobiļu ražotāju asociācijas ACEA
priekšsēdētaja teikto, automobiļu nozare pēdējos desmit gados ir ieviesusi apmēram 
piecdesmit CO2 samazināšanas tehnoloģijas, lai gan tās netiek pietiekami plaši lietotas.  

Samazinājumu var nodrošināt, izmantojot alternatīvas degvielas un vilces sistēmas un arī 
plašāk izmantojot hibrīdu dzinējus, uzlabotus degvielas dzinējus, plašāk izmantojot 
dīzeļdzinējus un samazinot tādu dzinēju izmantošanu, kas papildināti ar turbokompresoriem,
kā arī turpinot attīstīt piedziņas, samazinot transportlīdzekļu svaru, pateicoties plašākai 
alumīnija izmantošanai, uzstādot ieslēgšanas-izslēgšanas mehānismus, uzlabotas ātrumkārbas, 
uzlabojot aerodinamisko uzbūvi, izmantojot pazeminātas berzes smērvielas un gultņus, 
uzstādot efektīvākas gaisa kondicionēšanas sistēmas un izmantojot zemas ripošanas 
pretestības riepas.

Nav iespējams izvairīties no vajadzības kaut kādā veidā finansiāli kavēt tādu transportlīdzekļu 
ražotājus un importētājus, kas ievērojami pārsniedz vidējo emisiju prasības.  Tāpat būtu 
lietderīgi, ja tādu zemas emisijas automobiļu ražotāji, kam bieži ir ļoti zems peļņas slieksnis, 
saņemtu kaut kāda veida kompensāciju.  

Referents ierosina izveidot jaunu tirgus mehānismu – Oglekļa emisiju samazināšanas 
sistēmas atļaujas (Carbon Allowance Reductions System (CARS)), kas attieksies uz dažādiem 
automobiļu tirgus segmentiem, bet uzliks ražotājiem vai importētājiem naudas sodus par 
obligāto mērķu vispārēju pārsniegšanu, vienlaicīgi piešķirot kredītu apmaksu tiem, kuru 
automobiļu parks atbildīs noteiktajiem ierobežojumiem.

Referents ierosina izveidot jaunu pārvaldes struktūru minētās sistēmas administrēšanai.

Lai gan ir paredzēts, ka attiecīgais tirgus mehānisms kopumā neradīs automobiļu nozarei 
papildu izmaksas, emisijas samazināšana sākotnēji palielinās ražotāju izmaksas. Jauninājumi 
un uzlabojumi maksā naudu un saskaņā ar dažādiem novērtējumiem palielina 
transportlīdzekļu cenu par EUR 100–150 uz gramu CO2/km samazinājuma.  Attiecīgās 
izmaksas būs mazākas, ja ražotājiem būs pietiekami tālejošs plāns, tiks izdarītas izmaiņas 
konstrukcijā un sasniegti efektivitātes radīti ietaupījumi no lielražošanas ietaupījumiem, 
ieviešot jaunās tehnoloģijas plašražošanā.

Par laimi automobiļu ražotāji kopš 1996. gada ir veiksmīgi samazinājuši Eiropas Savienībā 
pārdoto jaunu transportlīdzekļu vidējo cenu par 9 %, neskatoties uz pastiprinātām drošības un 
vides prasībām.  Ņemot vērā tūlītējos ietaupījumus, kas gūstami no lielākas degvielas 
ekonomijas, pārliecinošs vairākums transportlīdzekļu pircēju, iespējams, ātri gūs 
kompensāciju par lielākām sākotnējām izmaksām.
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Eiropas ražotāji dažkārt apgalvo, ka šo pasākumu pieņemšana nostādītu tos neizdevīgākā 
situācijā salīdzinājumā ar konkurentiem.  Šādu apgalvojumu ir grūti atbalstīt.  Eiropas 
Savienībā katru gadu tiek nopirkti vairāk jaunu automobiļu nekā jebkurā citā pasaules 
tirdzniecības blokā, un ES vienotā tirgus nosacījums ir tāds, ka gan vietējiem ražotājiem, gan 
importētājiem ir jāievēro vieni un tie paši standarti.  ES nebūt nevājina konkurētspēju; tā ne 
tikai nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus, bet arī aktīvi aizsargā vietējos ražotājus, 
kamēr tie attīsta zemas emisijas automobiļus, kas palīdzēs tiem iekarot jaunus tirgus ārvalstīs.

Tāpat ražotāji apgalvo, ka arvien jaudīgāku automobiļu ražošana vienkārši ir atbilde uz 
patērētāju pieprasījumu.  Tajā ir daļa taisnības, bet ražotāji arī ietekmē pieprasījumu.  Eiropas 
patērētāju asociāciju pētījumos ir norādīts, ka jaunu automobiļu reklāmās tiek likts uzsvars uz 
lielas jaudas, zemas degvielas ekonomijas, augstas CO2 emisijas transportlīdzekļiem, kas 
veido visienesīgāko nozares sektoru, maz uzmanības pievēršot degvielas ekonomijas 
veicināšanai vai jaunu transportlīdzekļu emisijas rādītājiem.  

Ir vajadzīgas jaunas reklāmas un marķēšanas prasības, lai pievērstu šiem jautājumiem lielāku 
uzmanību, un pieprasījums pēc zemas emisijas transportlīdzekļiem varētu ievērojami 
palielināties, ja dalībvalstis ieviestu finanšu stimulus un noteiktu lielākus iegādes vai aprites 
nodokļus augstākas emisijas transportlīdzekļiem.

Referents pauž pēdējo viedokli.  Eiropas Savienība ne tikai mēģina samazināt 
transportlīdzekļu radītās CO2 emisijas, bet arī vēlas garantēt savu enerģijas drošību.  ES 
neļauj laist tirgū transportlīdzekļus, kas neatbilst drošības standartiem; tad kāpēc tā ļauj tirgot 
transportlīdzekļus, kas patērē pārlieku daudz degvielas un kas uzbūvēti tā, ka spēj pārsniegt 
likumā noteikto maksimālo ātrumu, kas ieviests, lai nodrošinātu drošību uz ceļiem?

Referents to uzskata par vājprātu politikas un vides jomā.  Referents ierosina nepiešķirt 
jauniem transportlīdzekļiem tipa apstiprinājumu, ja tie spēj attīstīt ātrumu, kas par 25 % 
pārsniedz gandrīz visās Eiropas valstīs atļauto maksimālo ātrumu.  Rezultātā ne tikai 
samazinātos degvielas patēriņš un emisijas, bet arī pazeminātos augstākās kvalitātes 
transportlīdzekļu cena, nodrošinot, ka tos vairs nevajaga pārspīlēti uzlabot.

Iespējams, ka, reklamējot šādus pārlieku jaudīgus automobiļus, daži ražotāji netieši mudina 
automobiļu vadītājus pārsniegt likumā noteiktos ātruma ierobežojumus.  Šiem ražotājiem 
ir jāpaskaidro sava nostāja. 


