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Изменение 1
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съюзът се е ангажирал с 
изграждането на енергиен съюз, 
провеждащ насочена към бъдещето 
политика в областта на климата. 
Горивната ефективност представлява 
съществен елемент на рамката на Съюза 
за политиките в областта на климата и 
енергетиката до 2030 г. и има ключово 
значение за намаляването на 
потреблението на енергия.

(1) Съюзът e заявил намерението 
си за изграждане на енергиен съюз, 
провеждащ насочена към бъдещето 
политика в областта на климата. 
Горивната ефективност представлява 
съществен елемент на рамката на Съюза 
за политиките в областта на климата и 
енергетиката до 2030 г. и има ключово 
значение за намаляването на 
потреблението на енергия.

Or. fr

Изменение 2
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Целесъобразно е Регламент (ЕО) 
№ 1222/2009 да се замени с нов 
регламент, който да включва 
измененията, направени през 2011 г., и 
изменя и засилва някои от разпоредбите 
му за по-голяма яснота и 
осъвременяване на тяхното съдържание, 
като взема предвид технологичния 
напредък в областта на гумите през 
последните години.

(3) Целесъобразно е Регламент (ЕО) 
№ 1222/2009 да се замени с нов 
регламент, който да включва 
измененията, направени през 2011 г., и 
изменя и засилва някои от разпоредбите 
му за по-голяма яснота и 
осъвременяване на тяхното съдържание, 
по-специално като взема предвид 
технологичния напредък в областта на 
гумите през последните години.

Or. fr
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Изменение 3
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) На транспортния сектор се падат 
две трети от консумацията на енергия на 
Съюза. Пътният транспорт е бил 
източник на около 22 % от общите 
емисии на парникови газове през 2015 г. 
Между 5 % и 10 % от разхода на гориво 
на превозните средства се дължи на 
гумите, основно в резултат на тяхното 
съпротивление при търкаляне. Ето защо 
намаляването на съпротивлението при 
търкаляне на гумите би допринесло 
значително за горивната ефективност на 
автомобилния транспорт и по този 
начин за намаляването на емисиите.

(4) На транспортния сектор се падат 
две трети от консумацията на енергия на 
Съюза, като е твърде възможно този 
процент да се увеличи, тъй като 
Съюзът сключва все повече големи 
търговски сделки, което неизбежно 
ще доведе до увеличаване на пътния 
транспорт. Пътният транспорт е бил 
източник на около 22% от общите 
емисии на парникови газове през 2015 г. 
Между 5% и 10% от разхода на гориво 
на превозните средства се дължи на 
гумите, основно в резултат на тяхното 
съпротивление при търкаляне. Ето защо 
намаляването на съпротивлението при 
търкаляне на гумите би допринесло 
значително за горивната ефективност на 
автомобилния транспорт и по този 
начин за намаляването на емисиите.

Or. en

Изменение 4
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) На транспортния сектор се падат 
две трети от консумацията на енергия на 
Съюза. Пътният транспорт е бил 
източник на около 22 % от общите 
емисии на парникови газове през 2015 г. 
Между 5 % и 10 % от разхода на гориво 
на превозните средства се дължи на 
гумите, основно в резултат на тяхното 
съпротивление при търкаляне. Ето защо 

(4) На транспортния сектор се падат 
две трети от консумацията на енергия на 
Съюза. Пътният транспорт е бил 
източник на около 22% от общите 
емисии на парникови газове през 2015 г. 
Между 5% и 10% от разхода на гориво 
на превозните средства все още се 
дължи на гумите, основно в резултат на 
тяхното съпротивление при търкаляне
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намаляването на съпротивлението при 
търкаляне на гумите би допринесло 
значително за горивната ефективност на 
автомобилния транспорт и по този 
начин за намаляването на емисиите.

въпреки осъществения технически 
напредък. Ето защо намаляването на 
съпротивлението при търкаляне на 
гумите би допринесло значително за 
горивната ефективност на автомобилния 
транспорт и по този начин за 
намаляването на емисиите.

Or. fr

Изменение 5
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Гумите се характеризират с 
редица параметри, които са 
взаимосвързани. Подобряването на един 
параметър, като например 
съпротивлението при търкаляне, може 
да има неблагоприятно въздействие 
върху други параметри, например 
сцеплението с влажна пътна настилка, 
докато подобряването на сцеплението с 
влажна пътна настилка може да има 
неблагоприятно въздействие върху 
външния шум при търкаляне. 
Производителите на гуми следва да 
бъдат насърчавани да подобрят всички 
параметри спрямо постигнатите вече 
стандарти.

(5) Гумите се характеризират с 
редица параметри, които са 
взаимосвързани. Подобряването на един 
параметър, като например 
съпротивлението при търкаляне, може 
да има неблагоприятно въздействие 
върху други параметри, например 
сцеплението с влажна пътна настилка,
докато подобряването на сцеплението с 
влажна пътна настилка може да има 
неблагоприятно въздействие върху 
външния шум при търкаляне. 
Производителите на гуми следва да 
бъдат насърчавани да подобрят всички 
параметри спрямо постигнатите вече 
стандарти, като същевременно 
отчитат също така всички 
отрицателни въздействия върху 
околната среда, които биха имали 
такива промени по време на 
производствения процес;

Or. en
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Изменение 6
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Гумите се характеризират с 
редица параметри, които са 
взаимосвързани. Подобряването на един 
параметър, като например 
съпротивлението при търкаляне, може 
да има неблагоприятно въздействие 
върху други параметри, например 
сцеплението с влажна пътна настилка, 
докато подобряването на сцеплението с 
влажна пътна настилка може да има 
неблагоприятно въздействие върху 
външния шум при търкаляне. 
Производителите на гуми следва да 
бъдат насърчавани да подобрят всички 
параметри спрямо постигнатите вече 
стандарти.

(5) Гумите се характеризират с 
редица параметри, които са 
взаимосвързани. Подобряването на един 
параметър, като например 
съпротивлението при търкаляне, може 
да има неблагоприятно въздействие 
върху други параметри, например 
сцеплението с влажна пътна настилка, 
докато подобряването на сцеплението с 
влажна пътна настилка може да има 
неблагоприятно въздействие върху 
външния шум при търкаляне. 
Производителите на гуми следва да 
бъдат насърчавани да подобрят всички 
параметри спрямо постигнатите вече 
стандарти и да вземат решения за 
намаляване както на 
съпротивлението при търкаляне, 
така и на останалите критерии.

Or. fr

Изменение 7
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Гумите се характеризират с 
редица параметри, които са 
взаимосвързани. Подобряването на един 
параметър, като например 
съпротивлението при търкаляне, може 
да има неблагоприятно въздействие 
върху други параметри, например 
сцеплението с влажна пътна настилка, 
докато подобряването на сцеплението с 

(Не се отнася до българския текст.)
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влажна пътна настилка може да има 
неблагоприятно въздействие върху 
външния шум при търкаляне. 
Производителите на гуми следва да 
бъдат насърчавани да подобрят всички 
параметри спрямо постигнатите вече 
стандарти.

Or. en

Изменение 8
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Ефективните от гледна точка на 
разхода на гориво гуми биха могли да 
бъдат рентабилни, тъй като икономиите 
на гориво компенсират и надхвърлят по-
високата цена при покупка, 
произтичаща от по-високите 
производствени разходи.

(6) Ефективните от гледна точка на 
разхода на гориво гуми биха могли да 
бъдат рентабилни, тъй като икономиите 
на гориво могат да компенсират и 
надхвърлят по-високата цена при 
покупка, произтичаща от по-високите 
производствени разходи.

Or. fr

Изменение 9
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В Регламент (ЕО) № 661/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета13 се 
определят минимални изисквания за 
съпротивлението при търкаляне на 
гумите. Технологичното развитие дава 
възможност загубите на енергия, 
предизвикани от съпротивлението при 
търкаляне на гумите, да се намалят 
значително под тези минимални 

(7) В Регламент (ЕО) № 661/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета13 се 
определят минимални изисквания за 
съпротивлението при търкаляне на 
гумите. Технологичното развитие дава 
възможност загубите на енергия, 
предизвикани от съпротивлението при 
търкаляне на гумите, да се намалят 
значително под тези минимални 
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изисквания. Ето защо, за да се намали 
въздействието на автомобилния 
транспорт върху околната среда, е 
целесъобразно да се актуализират 
разпоредбите за етикетиране на гумите, 
за да се насърчат крайните ползватели 
да купуват по-ефективни от гледна 
точка на разхода на гориво гуми, като се 
предоставя актуализирана 
хармонизирана информация относно 
този параметър.

изисквания. Ето защо, за да се намали 
въздействието на автомобилния 
транспорт върху околната среда, е 
целесъобразно да се увеличи 
прозрачността относно горивната 
ефективност на гумите и да се 
актуализират разпоредбите за 
етикетиране на гумите, за да се насърчат 
крайните ползватели да купуват по-
ефективни от гледна точка на разхода на 
гориво гуми, като се предоставя
актуализирана хармонизирана 
информация относно този параметър.

__________________ __________________

13 Регламент (ЕО) № 661/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно изискванията за 
одобрение на типа по отношение на 
общата безопасност на моторните 
превозни средства, техните ремаркета и 
системи, компоненти и отделни 
технически възли, предназначени за тях 
(ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1).

13 Регламент (ЕО) № 661/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно изискванията за 
одобрение на типа по отношение на 
общата безопасност на моторните 
превозни средства, техните ремаркета и 
системи, компоненти и отделни 
технически възли, предназначени за тях 
(ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1).

Or. fr

Изменение 10
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В Регламент (ЕО) № 661/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета13 се 
определят минимални изисквания за 
съпротивлението при търкаляне на 
гумите. Технологичното развитие дава 
възможност загубите на енергия, 
предизвикани от съпротивлението при 
търкаляне на гумите, да се намалят 
значително под тези минимални 
изисквания. Ето защо, за да се намали 
въздействието на автомобилния 
транспорт върху околната среда, е 

(7) В Регламент (ЕО) № 661/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета13 се 
определят минимални изисквания за 
съпротивлението при търкаляне на 
гумите. Технологичното развитие дава 
възможност загубите на енергия, 
предизвикани от съпротивлението при 
търкаляне на гумите, да се намалят 
значително под тези минимални 
изисквания. Ето защо, за да се намали 
въздействието на автомобилния 
транспорт върху околната среда, 
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целесъобразно да се актуализират 
разпоредбите за етикетиране на 
гумите, за да се насърчат крайните 
ползватели да купуват по-ефективни от 
гледна точка на разхода на гориво гуми, 
като се предоставя актуализирана 
хармонизирана информация относно 
този параметър.

етикетирането на гумите следва да 
се актуализира, за да се насърчат 
крайните ползватели да купуват по-
ефективни от гледна точка на разхода на 
гориво гуми, като се предоставя 
актуализирана хармонизирана 
информация относно този параметър.

__________________ __________________

13 Регламент (ЕО) № 661/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно изискванията за 
одобрение на типа по отношение на 
общата безопасност на моторните 
превозни средства, техните ремаркета и 
системи, компоненти и отделни 
технически възли, предназначени за тях 
(ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1)

13 Регламент (ЕО) № 661/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно изискванията за 
одобрение на типа по отношение на 
общата безопасност на моторните 
превозни средства, техните ремаркета и 
системи, компоненти и отделни 
технически възли, предназначени за тях 
(ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1)

Or. en

Изменение 11
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Шумът от автомобилния 
транспорт е вреден и въздейства 
неблагоприятно върху здравето. С 
Регламент (ЕО) № 661/2009 се 
определят минимални изисквания за 
външния шум при търкаляне на гумите. 
Технологичното развитие дава 
възможност да се намали външният шум 
при търкаляне значително под тези 
минимални изисквания. Ето защо, за да 
се намали шумът от автомобилния 
транспорт, е целесъобразно да се 
актуализират разпоредбите за 
етикетирането на гумите с цел да се 
насърчат крайните ползватели да 
купуват гуми с по-ниски нива на 
външен шум при търкаляне, като се 

(8) Шумът от автомобилния 
транспорт е вреден и въздейства 
неблагоприятно върху здравето. 
С Регламент (ЕО) № 661/2009 се 
определят минимални изисквания за 
външния шум при търкаляне на гумите. 
Технологичното развитие дава 
възможност да се намали външният шум 
при търкаляне значително под тези 
минимални изисквания. Ето защо, за да 
се намали шумът от автомобилния 
транспорт, е целесъобразно да се 
увеличи прозрачността относно 
ефективността на гумите по 
отношение на външния шум при 
търкаляне и да се актуализират 
разпоредбите за етикетирането на 
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предоставя хармонизирана информация 
относно този параметър.

гумите с цел да се насърчат крайните 
ползватели да купуват гуми с по-ниски 
нива на външен шум при търкаляне, 
като се предоставя хармонизирана 
информация относно този параметър.

Or. fr

Изменение 12
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Шумът от автомобилния 
транспорт е вреден и въздейства 
неблагоприятно върху здравето. С 
Регламент (ЕО) № 661/2009 се 
определят минимални изисквания за 
външния шум при търкаляне на гумите. 
Технологичното развитие дава 
възможност да се намали външният шум 
при търкаляне значително под тези 
минимални изисквания. Ето защо, за да 
се намали шумът от автомобилния 
транспорт, е целесъобразно да се 
актуализират разпоредбите за 
етикетирането на гумите с цел да се 
насърчат крайните ползватели да 
купуват гуми с по-ниски нива на 
външен шум при търкаляне, като се 
предоставя хармонизирана информация 
относно този параметър.

(8) Шумът от автомобилния 
транспорт е вреден и въздейства 
неблагоприятно върху здравето. С 
Регламент (ЕО) № 661/2009 се 
определят минимални изисквания за 
външния шум при търкаляне на гумите. 
Технологичното развитие дава 
възможност да се намали външният шум 
при търкаляне значително под тези 
минимални изисквания. За да се намали 
шумът от автомобилния транспорт, 
етикетирането на гумите следва да 
се актуализира, с цел да се насърчат 
крайните ползватели да купуват гуми с 
по-ниски нива на външен шум при 
търкаляне, като се предоставя 
хармонизирана информация относно 
този параметър..

Or. en

Изменение 13
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С Регламент (ЕО) № 661/2009 се 
определят минимални изисквания за 
сцеплението на гумите с влажна пътна 
настилка. Технологичното развитие дава 
възможност за подобряване на 
сцеплението с влажна пътна настилка 
значително над тези изисквания, а 
следователно и за намаляване на 
спирачния път при влажна пътна 
настилка. Ето защо, за да се подобри 
безопасността на автомобилния 
транспорт, е целесъобразно да се 
актуализират разпоредбите за 
етикетиране на гумите, за да се насърчат 
крайните ползватели да купуват гуми с 
високи показатели за сцепление с 
влажна пътна настилка, като се 
предоставя хармонизирана информация 
относно този параметър.

(10) С Регламент (ЕО) № 661/2009 се 
определят минимални изисквания за 
сцеплението на гумите с влажна пътна 
настилка. Технологичното развитие дава 
възможност за подобряване на 
сцеплението с влажна пътна настилка 
значително над тези изисквания, а 
следователно и за намаляване на 
спирачния път при влажна пътна 
настилка. Ето защо, за да се подобри 
безопасността на автомобилния 
транспорт, е целесъобразно да се 
увеличи прозрачността относно 
сцеплението на гумите и да се 
актуализират разпоредбите за 
етикетиране на гумите, за да се насърчат 
крайните ползватели да купуват гуми с 
високи показатели за сцепление с 
влажна пътна настилка, като се 
предоставя хармонизирана информация 
относно този параметър.

Or. fr

Изменение 14
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С Регламент (ЕО) № 661/2009 се 
определят минимални изисквания за 
сцеплението на гумите с влажна пътна 
настилка. Технологичното развитие дава 
възможност за подобряване на 
сцеплението с влажна пътна настилка 
значително над тези изисквания, а 
следователно и за намаляване на 
спирачния път при влажна пътна 
настилка. Ето защо, за да се подобри 
безопасността на автомобилния 
транспорт, е целесъобразно да се 

(10) С Регламент (ЕО) № 661/2009 се 
определят минимални изисквания за 
сцеплението на гумите с влажна пътна 
настилка. Технологичното развитие дава 
възможност за подобряване на 
сцеплението с влажна пътна настилка 
значително над тези изисквания, а 
следователно и за намаляване на 
спирачния път при влажна пътна 
настилка. За да се подобри 
безопасността на автомобилния 
транспорт, етикетирането на гумите 
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актуализират разпоредбите за 
етикетиране на гумите, за да се 
насърчат крайните ползватели да 
купуват гуми с високи показатели за 
сцепление с влажна пътна настилка, 
като се предоставя хармонизирана 
информация относно този параметър.

следва да се актуализира, за да се 
насърчат крайните ползватели да 
купуват гуми с високи показатели за 
сцепление с влажна пътна настилка, 
като се предоставя хармонизирана 
информация относно този параметър.

Or. en

Изменение 15
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С цел да се предостави на 
крайните ползватели информация за 
характеристиките на гумите, специално 
проектирани за сняг и лед, подходящо е
да се изиска включване в етикета на 
информация за гумите за сняг и лед.

(12) С цел да се предостави на 
крайните ползватели информация за 
характеристиките на гумите, специално 
проектирани за сняг и лед, 
етикетирането на гумите следва да 
се актуализира, за да се изиска 
включване в етикета на информация за 
гумите за сняг и лед.

Or. en

Изменение 16
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Износването на гумите по време
на употреба е значителен източник на 
пластмасови микрочастици, които са 
вредни за околната среда,  поради което 
в съобщението на Комисията 
„Европейска стратегия за пластмасите в 
кръговата икономика“16 се посочва 
нуждата от предприемане на мерки 

(13) Износването на гумите по време 
на употреба е значителен източник на 
пластмасови микрочастици, които са 
вредни за околната среда и 
понастоящем предизвикват сериозна 
загриженост, тъй като 
замърсяването на океаните с 
пластмасови микрочастици нанася 



AM\1163773BG.docx 13/32 PE628.368v01-00

BG

спрямо непреднамереното изпускане на 
пластмасови микрочастици от гуми, 
наред с другото чрез информационни 
мерки като етикетиране и минимални 
изисквания за гумите. Все още обаче не 
е наличен подходящ метод на изпитване 
за измерване на износването на гумите. 
Поради това, Комисията следва да 
възложи разработването на такъв метод, 
като се отчитат изцяло всички 
съвременни разработени или 
предложени стандарти или правила с 
оглед установяване на подходящ метод 
за изпитване колкото е възможно по-
бързо.

значителни вреди на биологичното 
разнообразие. поради което в 
съобщението на Комисията „Европейска 
стратегия за пластмасите в кръговата 
икономика“16 се посочва нуждата от 
предприемане на мерки спрямо 
непреднамереното изпускане на 
пластмасови микрочастици от гуми, 
наред с другото чрез информационни 
мерки като етикетиране и минимални 
изисквания за гумите. Все още обаче не 
е наличен подходящ метод на изпитване 
за измерване на износването на гумите. 
Поради това, Комисията следва да 
възложи разработването на такъв метод, 
като се отчитат изцяло всички 
съвременни разработени или 
предложени стандарти или правила с 
оглед установяване на подходящ метод 
за изпитване колкото е възможно по-
бързо.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final. 16 COM(2018) 28 final.

Or. fr

Изменение 17
Кийт Тейлър

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Износването на гумите по време 
на употреба е значителен източник на 
пластмасови микрочастици, които са 
вредни за околната среда, поради което 
в съобщението на Комисията 
„Европейска стратегия за пластмасите в 
кръговата икономика“16 се посочва 
нуждата от предприемане на мерки 
спрямо непреднамереното изпускане на 
пластмасови микрочастици от гуми, 
наред с другото чрез информационни 
мерки като етикетиране и минимални 

(13) Износването на гумите по време 
на употреба е значителен източник на 
пластмасови микрочастици, които са 
вредни за околната среда, поради което 
в съобщението на Комисията 
„Европейска стратегия за пластмасите в 
кръговата икономика“16 се посочва 
нуждата от предприемане на мерки 
спрямо непреднамереното изпускане на 
пластмасови микрочастици от гуми, 
наред с другото чрез информационни 
мерки като етикетиране и минимални 
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изисквания за гумите. Все още обаче не 
е наличен подходящ метод на 
изпитване за измерване на 
износването на гумите. Поради това, 
Комисията следва да възложи 
разработването на такъв метод, като 
се отчитат изцяло всички съвременни 
разработени или предложени стандарти 
или правила с оглед установяване на 
подходящ метод за изпитване 
колкото е възможно по-бързо.

изисквания за гумите. Прилагането на 
изискванията за етикетиране по 
отношение на износването на гумите 
би донесло съществени ползи за 
човешкото здраве и околната среда. 
Поради това, Комисията следва да 
въведе подходящ метод за изпитване 
за измерване на износването на 
гумите във възможно най-кратки 
срокове, като се отчитат изцяло всички 
съвременни разработени или 
предложени стандарти или правила с 
оглед на въвеждането на параметри и 
изисквания за информация за 
износването на гумите преди 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final 16 COM(2018) 28 final

Or. en

Изменение 18
Иво Белет

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Износването на гумите по време 
на употреба е значителен източник на 
пластмасови микрочастици, които са 
вредни за околната среда, поради което 
в съобщението на Комисията 
„Европейска стратегия за пластмасите в 
кръговата икономика“16 се посочва 
нуждата от предприемане на мерки 
спрямо непреднамереното изпускане на 
пластмасови микрочастици от гуми, 
наред с другото чрез информационни 
мерки като етикетиране и минимални 
изисквания за гумите. Все още обаче не 
е наличен подходящ метод на изпитване 
за измерване на износването на 
гумите. Поради това, Комисията следва 

(13) Износването на гумите по време 
на употреба е значителен източник на 
пластмасови микрочастици, които са 
вредни за околната среда, поради което 
в съобщението на Комисията 
„Европейска стратегия за пластмасите в 
кръговата икономика“16 се посочва 
нуждата от предприемане на мерки 
спрямо непреднамереното изпускане на 
пластмасови микрочастици от гуми, 
наред с другото чрез информационни 
мерки като етикетиране и минимални 
изисквания за гумите. Въпреки че 
секторът започна научни изследвания 
в областта на износването на гумите 
и разработването на метод на 
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да възложи разработването на такъв 
метод, като се отчитат изцяло всички 
съвременни разработени или 
предложени стандарти или правила с 
оглед установяване на подходящ метод 
за изпитване колкото е възможно по-
бързо.

изпитване, все още не е наличен 
подходящ метод на изпитване. Поради 
това, Комисията следва да възложи 
разработването на такъв метод, като се 
отчитат изцяло работата на сектора и
всички съвременни разработени или 
предложени стандарти или правила с 
оглед установяване на подходящ метод 
за изпитване колкото е възможно по-
бързо.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final 16 COM(2018) 28 final

Or. en

Изменение 19
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Регенерираните гуми са 
значителна част от пазара на гуми за 
тежкотоварни превозни средства. 
Регенерирането на гуми удължава 
техния живот и допринася за 
постигането на целите на кръговата 
икономика, например намаляване на 
отпадъците. Прилагането на 
изискванията за етикетиране на такива 
гуми ще доведе до значителни 
икономии на енергия. Тъй като обаче 
понастоящем не е наличен подходящ 
изпитвателен метод за измерване на 
характеристиките на регенерираните 
гуми, в настоящия регламент следва да 
се предвиди включването им в бъдеще.

(14) Регенерираните гуми са 
значителна част от пазара на гуми за 
тежкотоварни превозни средства. 
Регенерирането на гуми удължава 
техния живот и допринася за 
постигането на целите на кръговата 
икономика, например намаляване на 
отпадъците. Прилагането на 
изискванията за прозрачност и 
етикетиране на такива гуми ще доведе 
до значителни икономии на енергия. 
Тъй като обаче понастоящем не е 
наличен подходящ изпитвателен метод 
за измерване на характеристиките на 
регенерираните гуми, в настоящия 
регламент следва да се предвиди 
включването им в бъдеще.

Or. fr



PE628.368v01-00 16/32 AM\1163773BG.docx

BG

Изменение 20
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Енергийният етикет съгласно 
Регламент (ЕС) 2017/1369 на 
Европейския парламент и на Съвета17, с 
който консумацията на енергия от 
продуктите се категоризира на скала от 
„A“ до „G“, се разпознава от над 85 % от 
европейските потребители и е доказал 
своята ефективност в популяризирането 
на по-ефективни продукти. В етикета на 
гумите следва да се продължи 
използването на същото оформление 
във възможно най-голяма степен, но 
като се отчитат и особеностите на 
параметрите на гумата.

(15) Енергийният етикет съгласно 
Регламент (ЕС) 2017/1369 на 
Европейския парламент и на Съвета17, с 
който консумацията на енергия от 
продуктите се категоризира на скала от 
„A“ до „G“, се разпознава от над 85 % от 
европейските потребители и е доказал 
своята ефективност в популяризирането 
на по-ефективни продукти. В тази 
връзка би било логично в етикета на 
гумите да се продължи използването на 
същото оформление във възможно най-
голяма степен, но като се отчитат и 
особеностите на параметрите на гумата.

__________________ __________________

17 Регламент (ЕС) 2017/1369 на 
Европейския парламент и на Съвета от 4 
юли 2017 г. за определяне на 
нормативна рамка за енергийно 
етикетиране и за отмяна на Директива 
2010/30/ЕС (ОВ L 198, 28.7.2017 г., 
стр. 1).

17 Регламент (ЕС) 2017/1369 на 
Европейския парламент и на Съвета от 4 
юли 2017 г. за определяне на 
нормативна рамка за енергийно 
етикетиране и за отмяна на Директива 
2010/30/ЕС (ОВ L 198, 28.7.2017 г., 
стр. 1).

Or. fr

Изменение 21
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Предоставянето на информация 
относно параметрите на гумата под 
формата на стандартен етикет е 
вероятно да повлияе върху решенията 
на крайните ползватели за купуване в 

(16) Предоставянето на информация 
относно параметрите на гумата под 
формата на стандартен етикет е 
вероятно да повлияе върху решенията 
на крайните ползватели за купуване в 
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полза на гуми, които са по-безопасни, 
по-безшумни и по-ефективни от гледна 
точка на разхода на гориво. Това от своя 
страна вероятно ще насърчи 
производителите на гуми да подобрят 
тези параметри, което ще проправи пътя 
към по-устойчиво потребление и 
производство.

полза на гуми, които са по-безопасни, 
по-безшумни и по-ефективни от гледна 
точка на разхода на гориво. Това от своя 
страна вероятно ще насърчи 
производителите на гуми да подобрят 
тези параметри, което би могло да
проправи пътя към по-устойчиво 
потребление и производство.

Or. fr

Изменение 22
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Необходимостта от повече 
информация относно горивната 
ефективност и други параметри на 
гумите е съществена за всички крайни 
ползватели, включително купувачите на 
резервни гуми, купувачите на гуми за 
нови превозни средства, както и за 
управителите на автомобилни паркове и 
транспортните предприятия, които при 
липсата на етикетиране и на режим за 
хармонизирано изпитване не могат да 
сравнят лесно параметрите на гумите с 
различни търговски наименования. 
Поради това е целесъобразно да се 
изисква етикетирането на гумите,
доставяни с превозните средства във 
всеки момент.

(17) Необходимостта от повече 
информация относно горивната 
ефективност и други параметри на 
гумите е съществена за всички крайни 
ползватели, включително купувачите на 
резервни гуми, купувачите на гуми за 
нови превозни средства, както и за 
управителите на автомобилни паркове и 
транспортните предприятия, които при 
липсата на етикетиране и на режим за 
хармонизирано изпитване не могат да 
сравнят лесно параметрите на гумите с 
различни търговски наименования. 
Поради това етикетирането на 
гумите, отразяващо всичко 
горепосочено, следва да се изисква за
гумите доставяни с превозните средства 
във всеки момент.

Or. en

Изменение 23
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 20
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Много крайни ползватели вземат 
решения за купуване на гуми, без да 
виждат наистина гумите и поради това 
не виждат етикета върху тях. Във 
всички такива ситуации, на крайния 
ползвател следва да се покаже етикетът 
преди реализирането на решението за 
покупка. Поставянето на етикет върху 
гумите на мястото на продажба, както и 
в рекламните материали с технически 
характер, следва да гарантира, че 
дистрибуторите, а също и евентуалните 
крайни ползватели, разполагат с 
хармонизирана информация относно 
значимите параметри на гумите в 
момента и на мястото на покупката.

(20) Много крайни ползватели вземат 
решения за купуване на гуми, без да 
виждат наистина гумите и поради това 
не виждат етикета върху тях. Във 
всички такива ситуации, на крайния 
ползвател следва да се покаже етикетът 
преди реализирането на решението за 
покупка и той трябва да има 
възможност да получи обяснения, 
позволяващи му да разбере 
информацията върху този етикет. 
Поставянето на етикет върху гумите на 
мястото на продажба, както и в 
рекламните материали с технически 
характер, следва да гарантира, че 
дистрибуторите, а също и евентуалните
крайни ползватели, разполагат с 
хармонизирана информация относно 
значимите параметри на гумите в 
момента и на мястото на покупката.

Or. fr

Изменение 24
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Някои крайни ползватели 
избират гумите преди пристигането си 
на мястото на продажба или ги купуват 
чрез поръчка по пощата или по 
интернет. За да се гарантира, че тези 
крайни ползватели също правят 
информиран избор въз основа на 
достатъчно хармонизирана информация 
относно горивната ефективност, 
сцеплението с влажна пътна настилка и 
външния шум при търкаляне на гумите, 
етикетите следва да са представени в 
рекламните материали с технически 

(21) Някои крайни ползватели 
избират гумите преди пристигането си 
на мястото на продажба или ги купуват 
чрез поръчка по пощата или по 
интернет. За да се гарантира, че тези 
крайни ползватели също правят 
информиран избор въз основа на 
достатъчно хармонизирана информация 
относно горивната ефективност, 
сцеплението с влажна пътна настилка и 
външния шум при търкаляне на гумите, 
етикетите следва да са представени в 
рекламните материали с технически 
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характер, включително и когато тези 
материали са достъпни в интернет.

характер, включително и когато тези 
материали са достъпни в интернет, и да 
предоставят цялата информация, 
необходима за правилното им 
разбиране.

Or. fr

Изменение 25
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Горивната ефективност, 
сцеплението с влажна пътна настилка и 
външният шум при търкаляне на гумите 
и другите параметри на гумите трябва 
да се измерват с помощта на надеждни, 
точни и възпроизводими методи, при 
които се вземат предвид общоприетите 
най-съвременни методи за измерване и 
изчисляване. Доколкото е възможно, 
методите трябва да отразяват 
поведението на средностатистическия 
потребител и да са надеждни, за да се 
предотвратяват както умишлените, така 
и неволните опити за заобикаляне на 
изискванията. Етикетите на гумите 
следва да отразяват сравнителните 
характеристики на гумите при 
действителната им употреба в рамките 
на ограниченията, които се дължат на 
необходимостта от надеждни, точни и 
възпроизводими лабораторни 
изпитвания, за да се даде възможност на 
крайните ползватели да сравняват 
различните гуми и да се ограничат 
разходите по изпитването за 
производителите.

(23) Горивната ефективност, 
сцеплението с влажна пътна настилка и 
външният шум при търкаляне на гумите 
и другите параметри на гумите трябва 
да се измерват с помощта на надеждни, 
точни и възпроизводими методи, при 
които се вземат предвид общоприетите 
най-съвременни методи за измерване и 
изчисляване. Доколкото е възможно, 
методите трябва да отразяват 
поведението на средностатистическия 
потребител и да са надеждни, за да се 
предотвратяват както умишлените, така 
и неволните опити за заобикаляне на 
изискванията. Доколкото е възможно, 
етикетите на гумите следва да отразяват 
сравнителните характеристики на 
гумите при действителната им употреба 
в рамките на ограниченията, които се 
дължат на необходимостта от надеждни, 
точни и възпроизводими лабораторни 
изпитвания, за да се даде възможност на 
крайните ползватели да сравняват 
различните гуми и да се ограничат 
разходите по изпитването за 
производителите.

Or. fr
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Изменение 26
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С оглед да се насърчава 
енергийната ефективност, смекчаването 
на изменението на климата и опазването 
на околната среда, държавите членки 
следва да имат възможност да създават 
стимули за използването на 
енергоефективни продукти. Държавите 
членки сами определят естеството на 
тези стимули. Тези стимули следва да 
бъдат в съответствие с правилата на 
Съюза за държавната помощ и да не 
представляват необосновани пазарни 
пречки. Настоящият регламент не засяга 
резултатите от евентуални бъдещи 
процедури за държавна помощ, които 
могат да бъдат образувани съгласно 
членове 107 и 108 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) по отношение на тези стимули.

(29) С оглед да се насърчава 
енергийната ефективност, смекчаването 
на изменението на климата и опазването 
на околната среда, държавите членки 
следва да имат възможност да създават 
стимули за използването на 
енергоефективни продукти. Държавите 
членки сами определят естеството на 
тези стимули. Настоящият регламент не 
засяга резултатите от евентуални 
бъдещи процедури за държавна помощ, 
които могат да бъдат образувани 
съгласно членове 107 и 108 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) по отношение на тези 
стимули.

Or. fr

Изменение 27
Иво Белет

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) На Комисията следва да бъде 
делегирано правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз с оглед да изменя 
съдържанието и формата на 
етикета, да въвежда изисквания по 
отношение на регенерираните гуми, 
износването и пробега, както и да 

(30) На Комисията следва да бъде 
делегирано правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз с оглед да въвежда 
изисквания по отношение на 
регенерираните гуми, както и да 
адаптира приложенията към 
техническия прогрес. От особена 
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адаптира приложенията към 
техническия прогрес. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.21

По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът следва да 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти следва системно да получават 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

важност е по време на подготвителната
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.21

По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът следва да 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти следва системно да получават 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

__________________ __________________

21 OJ L 123, 12.5.2016, p. 1. 21 OJ L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Изменение 28
Кийт Тейлър

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Целта на настоящия регламент е 
да увеличи безопасността, защитата на 
здравето, икономическата и 
екологичната ефективност на 
автомобилния транспорт чрез 
популяризиране на гуми, които са 
ефективни от гледна точка на разхода на 
гориво, безопасни и с ниски нива на 
шум.

1. Целта на настоящия регламент е 
да увеличи безопасността, защитата на 
здравето, икономическата и 
екологичната ефективност на 
автомобилния транспорт чрез 
популяризиране на гуми, които са 
ефективни от гледна точка на разхода на 
гориво, безопасни, с ниски нива на шум
и минимално въздействие върху 
околната среда.
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Изменение 29
Иво Белет

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за всяка отделна гума —
отговарящ на изискванията на 
приложение II етикет под формата на 
стикер, в който се посочва клас и се 
съдържа информация за всеки от 
параметрите, посочени в приложение I, 
и продуктов информационен лист като 
посочения в приложение IV;

а) за всяка отделна гума C1 и C2 –
отговарящ на изискванията на 
приложение II етикет под формата на 
стикер, в който се посочва клас и се 
съдържа информация за всеки от 
параметрите, посочени в приложение I, 
и продуктов информационен лист като 
посочения в приложение IV;

Or. en

Обосновка

Гумите за камиони рядко са изложени. За гумите на камиони наличието на стикер на 
всяка отделна гума не носи допълнителни ползи.

Изменение 30
Жан-Франсоа Жалк
от името на групата ENF

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за всяка партида от една или 
повече еднакви гуми — отговарящ на 
изискванията на приложение II етикет в 
печатен формат, в който се посочва клас 
и се съдържа информация за всеки от 
параметрите, посочени в приложение I, 
и продуктов информационен лист като 
посочения в приложение IV;

б) за всяка партида от една или 
повече еднакви гуми — номер на 
партида, сериен номер, отговарящ на 
изискванията на приложение II етикет в 
печатен формат, в който се посочва клас 
и се съдържа информация за всеки от 
параметрите, посочени в приложение I, 
и продуктов информационен лист като 
посочения в приложение IV;
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Or. fr

Обосновка

В случай на отделна гума, ако е констатирана аномалия или е предмет на изземване 
от доставчика, е важно да може да се идентифицират другите гуми от същата 
производствена серия, съставляваща партидата, от която произхожда съответната 
гума, за да се изземат, ако е необходимо, тези гуми.

Изменение 31
Иво Белет

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Доставчиците гарантират, че 
стойностите на параметрите, 
съответните им класове и 
допълнителната информация за 
експлоатационните характеристики, 
която те обявяват на етикета по 
отношение на основните параметри, 
определени в приложение I, са били 
обект на одобряване на типа съгласно 
Регламент (ЕС) № 661/2009.

5. Доставчиците гарантират, че 
стойностите на параметрите, 
съответните им класове, 
идентификационният номер на 
модела и допълнителната информация 
за експлоатационните характеристики, 
която те обявяват на етикета по 
отношение на основните параметри, 
определени в приложение I, както и 
параметрите в техническата 
документация, определени в 
приложение 3, са били предоставени
на органа по одобряване на типа, преди 
дадена гума да бъде пусната на пазара.
Органът по одобряване на типа 
потвърждава, че е получил 
документацията от доставчика.

Or. en

Обосновка

По принцип процедура за одобрение на типа  и процедурата за етикетиране са 
независими процедури. Докладването до органите по одобряване на типа обаче може 
да има добавена стойност по отношение на контрола и правилното прилагане. 
Получаването на цялата необходима информация преди пускането на гумите на 
пазара ще им даде възможност да проведат изпитвания за точността на 
измерванията, посочени на етикета, ако решат да направят това.
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Изменение 32
Жан-Франсоа Жалк
от името на групата ENF

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Считано от 1 януари 2020 г., 
преди да пуснат на пазара дадена гума, 
доставчиците въвеждат в продуктовата 
база данни информацията, посочена в 
приложение I към Регламент (ЕС) 
2017/1369.

1. Считано от 1 януари 2020 г., 
преди да пуснат на пазара дадена гума, 
доставчиците въвеждат в продуктовата 
база данни информацията, посочена в 
приложение I към Регламент (ЕС) 
2017/1369. Тъй като тази база данни е 
публично достъпна, крайните 
ползватели ще могат така да вземат 
предвид тази информация при 
сравняване и избор на гумите.

Or. fr

Обосновка

Възможността за запознаване с техническия фиш на гумите в онлайн база данни 
определя поведението на крайните ползватели при покупка.

Изменение 33
Жан-Франсоа Жалк
от името на групата ENF

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) преди продажбата на дадена 
гума, спадаща към партида от една или 
повече еднакви гуми, етикетът, посочен 
в член 4, параграф 1, буква б), е показан 
на крайния ползвател и е поставен в 
непосредствена близост до гумата в 
търговския обект, където се извършва 
продажбата.

б) преди продажбата на дадена 
гума, спадаща към партида от една или 
повече еднакви гуми, етикетът, посочен 
в член 4, параграф 1, буква б), е показан 
на крайния ползвател и е поставен в 
непосредствена близост до всяка гума, 
която е част от партида от една или 
повече еднакви гуми.
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Or. fr

Обосновка

В една партида еднакви гуми всяка гума трябва да бъде етикетирана така, че да се 
гарантира, че крайният потребител може да види информацията върху етикета 
независимо от състава на партидата, която избира да закупи; само една гума или 
повече.

Изменение 34
Кийт Тейлър

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а

Пробег и износване

1. Не по-късно от 1 януари 2020 г. 
Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 13 за допълване 
на настоящия регламент чрез 
въвеждане на параметри и изисквания 
за информация за пробега и 
износването на гумите.

2. За тази цел на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 13 с цел въвеждане на подходящ 
метод за изпитване за измерване на 
износването на гумите.

Or. en

Изменение 35
Иво Белет

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) въвежда изменения в заличава се
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съдържанието и формата на 
етикета;

Or. en

Обосновка

Съдържанието и форматът на етикета са основни елементи на регламента и за тях 
следва да се прилага процедурата за съвместно вземане на решения.

Изменение 36
Иво Белет

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) въвежда параметри или 
изисквания за информация в 
приложенията, по-специално за 
пробег и износване, при условие че са 
налице подходящи методи за 
изпитване;

заличава се

Or. en

Обосновка

Параметрите или информацията относно пробега и износването са основни елементи 
на регламента и за тях следва да се прилага процедурата за съвместно вземане на 
решения.

Изменение 37
Кийт Тейлър

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) въвежда параметри или 
изисквания за информация в 
приложенията, по-специално за 

заличава се
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пробег и износване, при условие че са 
налице подходящи методи за 
изпитване;

Or. en

Изменение 38
Иво Белет

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) въвежда параметри за 
категоризация, за да се отразят 
характеристиките на 
регенерираните гуми, при условие че е 
налице подходящ хармонизиран метод 
за изпитване и е извършена оценка на 
осъществимостта;

Or. en

Изменение 39
Кийт Тейлър

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 1 юни 2026 г. Комисията изготвя 
оценка на настоящия регламент и 
представя доклад до Европейския 
парламент, Съвета и Европейския 
икономически и социален комитет.

До 1 юни 2022 г. Комисията изготвя 
оценка на настоящия регламент и 
представя доклад до Европейския 
парламент, Съвета и Европейския 
икономически и социален комитет.

Or. en

Изменение 40
Кийт Тейлър
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Предложение за регламент
Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 a

Изменение на Регламент (ЕО) № 
661/2009

В член 5 от Регламент (ЕО) № 
661/2009 се вмъква следната буква на):

„на) износването на гумите“.

Or. en

Изменение 41
Иво Белет

Предложение за регламент
Приложение I – част A – таблица

Текст, предложен от Комисията

Гуми от клас С1 Гуми от клас С2 Гуми от клас С3

КСТ в kg/t Клас 
на

енерги
йна 
ефекти
вност

КСТ в 
kg/t

Клас на

енергий
на 
ефектив
ност

КСТ в 
kg/t

Клас на

енергийн
а 
ефектив
ност

КСТ ≤ 5,4 A КСТ ≤ 
4,4

A КСТ ≤ 
3,1

A

5,5 ≤ КСТ  ≤ 6,5 B 4,5 ≤ 
КСТ ≤ 
5,5

B 3,2 ≤ 
КСТ ≤ 
4,0

B

6,6 ≤ КСТ 
≤ 7,7

C 5,6 ≤ 
КСТ ≤ 
6,7

C 4,1 ≤ 
КСТ ≤ 
5,0

C

7,8 ≤ КСТ 
≤ 9,0

D 6,8 ≤ 
КСТ ≤ 
8,0

D 5,1 ≤ 
КСТ ≤ 
6,0

D

9,1 ≤ КСТ 
≤ 10,5

E 8,1 ≤ 
КСТ ≤ 

E 6,1 ≤ 
КСТ ≤ 

E
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9,2 7,0

КСТ ≥ 10,6 F КСТ ≥ 
9,3

F КСТ ≥ 
7,1

F

Изменение

Гуми от клас С1 Гуми от клас С2 Гуми от клас С3

КСТ в 
kg/t

Клас на

енергий
на 
ефектив
ност

КСТ в 
kg/t

Клас на

енергий
на 
ефектив
ност

КСТ в 
kg/t

Клас на

енергийн
а 
ефектив
ност

КСТ ≤ 
6,5

A КСТ ≤ 
5,5

A КСТ ≤ 
4,0

A

6,6 ≤ 
КСТ ≤
7,7

B 5,6 ≤ 
КСТ ≤ 
6,7

B 4,1 ≤ 
КСТ ≤ 
5,0

B

7,8 ≤ 
КСТ ≤ 
9,0

C 6,8 ≤ 
КСТ ≤ 
8,0

C 5,1 ≤ 
КСТ ≤ 
6,0

C

Празно D Празно D 6,1 ≤ 
КСТ ≤ 
7,0

D

9,1 ≤ 
КСТ ≤ 
10,5

E 8,1 ≤ 
КСТ ≤ 
9,2

E 7,1 ≤ 
КСТ ≤ 
8,0

E

10,6 ≤ 
КСТ ≤ 
12,0

F 9,3 ≤ 
КСТ ≤ 
10,5

F КСТ ≥ 
8,1

F

КСТ ≥ 
12,1

Fa КСТ ≥ 
10,6

Fa Празно Fa

Or. en

Обосновка

В Рамковия регламент 2017/1369 се предвижда, че скалата следва да се преразгледа, 
когато най-високият клас е достигнал 30% от продуктите на пазара. При гумите не е 
така. Съгласно оценката на въздействието пазарният дял на гумите с най-добра 
горивна ефективност клас А е все още нисък (под 1% от продадените гуми). Поради 
това следва да продължи да се прилага настоящата скала.
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Изменение 42
Иво Белет

Предложение за регламент
Приложение I – част Б – точка 2 – таблица

Текст, предложен от Комисията

Гуми от клас С1 Гуми от клас С2 Гуми от клас С3

G клас на 
сцеплени
е с 
влажна 
пътна 
настилка

G клас на 
сцеплени
е с 
влажна 
пътна 
настилка

G клас на 
сцеплени
е с 
влажна 
пътна 
настилка

1,68 ≤ 
G

A 1,53 ≤ G A 1,38 ≤ G A

1,55 ≤ 
G ≤ 
1,67

B 1,40 ≤ G 
≤ 1,52

B 1,25 ≤ G 
≤ 1,37

B

1,40 ≤ 
G ≤ 
1,54

C 1,25 ≤ G 
≤ 1,39

C 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

C

1,25 ≤ 
G ≤ 
1,39

D 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

D 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

D

1,10 ≤ 
G ≤ 
1,24

E 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

E 0,80 ≤ G 
≤ 0,94

E

G ≤ 
1,09

F G ≤ 0,94 F 0,65 ≤ G 
≤ 0,79

F

Празно G Празно G G ≤ 0,64 G

Изменение

Гуми от клас С1 Гуми от клас С2 Гуми от клас С3

G клас на 
сцеплени
е с 
влажна 
пътна 
настилка

G клас на 
сцеплени
е с 
влажна 
пътна 
настилка

G клас на 
сцеплени
е с 
влажна 
пътна 
настилка

1,55 ≤ A 1,40 ≤ G A 1,25 ≤ G A
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G

1,40 ≤ 
G ≤ 
1,54

B 1,25 ≤ G 
≤ 1,39

B 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

B

1,25 ≤ 
G ≤ 
1,39

C 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

C 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

C

Празно D Празно D 0,80 ≤ G 
≤ 0,94

D

1,10 ≤ 
G ≤ 
1,24

E 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

E 0,65 ≤ G 
≤ 0,79

E

G ≤ 
1,09

F G ≤ 0,94 F G ≤ 0,64 F

Празно G Празно G Празно G

Or. en

Обосновка

В Рамковия регламент 2017/1369 се предвижда, че скалата следва да се преразгледа, 
когато най-високият клас е достигнал 30% от продуктите на пазара. При гумите не е 
така. Съгласно оценката на въздействието пазарният дял на гумите с най-добро 
сцепление с влажна пътна настилка е все още на равнище 26%.  Тъй като има 
равновесие между параметрите и тъй като пазарният дял на съпротивлението при 
търкаляне А все още е много малък (под 1% от продадените гуми), следва да се запази 
настоящата скала.

Изменение 43
Иво Белет

Предложение за регламент
Приложение 1 – част В

Текст, предложен от Комисията Изменение

N в dB N в dB

Външен шум при търкаляне Външен шум при търкаляне

N ≤ LV - 6 N ≤ LV - 3

LV - 6 < N ≤ LV - 3 LV - 3 < N ≤ LV

N > LV - 3 N > LV
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Or. en

Обосновка

В Рамковия регламент 2017/1369 се предвижда, че скалата следва да се преразгледа, 
когато най-високият клас е достигнал 30% от продуктите на пазара. При гумите не е 
така. Съгласно оценката на въздействието пазарният дял на гумите с най-добри 
шумови характеристики е все още на равнище 18%.  Тъй като има равновесие между 
параметрите и тъй като пазарният дял на съпротивлението при търкаляне А все още 
е много малък (под 1% от продадените гуми), следва да се запази настоящата скала.
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