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Pozměňovací návrh 1
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Unie se zavázala budovat 
energetickou unii s progresivní politikou
v oblasti změny klimatu. Palivová účinnost 
je stěžejním prvkem rámce politiky Unie
v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030
a má klíčový význam pro zmírňování 
poptávky po energii.

(1) Unie projevila vůli budovat 
energetickou unii s progresivní politikou
v oblasti změny klimatu. Palivová účinnost 
je stěžejním prvkem rámce politiky Unie
v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030
a má klíčový význam pro zmírňování 
poptávky po energii.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nařízení (ES) č. 1222/2009 je 
vhodné nahradit novým nařízením, které 
zahrnuje změny provedené v roce 2011
a mění a zdokonaluje některá z jeho 
ustanovení v zájmu vyjasnění a aktualizace 
jejich obsahu, přičemž bere v potaz 
technologický pokrok, k němuž
u pneumatik za poslední roky došlo.

(3) Nařízení (ES) č. 1222/2009 je 
vhodné nahradit novým nařízením, které 
zahrnuje změny provedené v roce 2011
a mění a zdokonaluje některá z jeho 
ustanovení v zájmu vyjasnění a aktualizace 
jejich obsahu, přičemž bere v potaz 
zejména technologický pokrok, k němuž
u pneumatik za poslední roky došlo.

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na odvětví dopravy připadá třetina 
spotřeby energie v Unii. Silniční doprava
v roce 2015 zodpovídala za přibližně 22 % 
celkových emisí skleníkových plynů
v Unii. Na pneumatiky – především kvůli 
jejich valivému odporu – připadá 5 % až 
10 % spotřeby paliva vozidly. Snížení 
valivého odporu pneumatik by tudíž 
významně přispělo k palivové účinnosti 
silniční dopravy, a tedy ke snížení emisí.

(4) Na odvětví dopravy připadá třetina 
spotřeby energie v Unii a je velmi 
pravděpodobné, že tento podíl vzroste
s ohledem na skutečnost, že Unie uzavírá 
čím dál více obchodních dohod, což 
nevyhnutelně povede k většímu objemu 
silniční dopravy. Silniční doprava v roce 
2015 zodpovídala za přibližně 22 % 
celkových emisí skleníkových plynů
v Unii. Na pneumatiky – především kvůli 
jejich valivému odporu – připadá 5 % až 
10 % spotřeby paliva vozidly. Snížení 
valivého odporu pneumatik by tudíž 
významně přispělo k palivové účinnosti 
silniční dopravy, a tedy ke snížení emisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na odvětví dopravy připadá třetina 
spotřeby energie v Unii. Silniční doprava
v roce 2015 zodpovídala za přibližně 22 % 
celkových emisí skleníkových plynů
v Unii. Na pneumatiky – především kvůli 
jejich valivému odporu – připadá 5 % až 
10 % spotřeby paliva vozidly. Snížení 
valivého odporu pneumatik by tudíž 
významně přispělo k palivové účinnosti 
silniční dopravy, a tedy ke snížení emisí.

(4) Na odvětví dopravy připadá třetina 
spotřeby energie v Unii. Silniční doprava
v roce 2015 zodpovídala za přibližně 22 % 
celkových emisí skleníkových plynů
v Unii. Na pneumatiky – především kvůli 
jejich valivému odporu a navzdory 
technologickému pokroku – připadá 5 % 
až 10 % spotřeby paliva vozidly. Snížení 
valivého odporu pneumatik by tudíž 
významně přispělo k palivové účinnosti 
silniční dopravy, a tedy ke snížení emisí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Luke Ming Flanagan
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Pneumatiky se vyznačují řadou 
parametrů, které jsou vzájemně provázané. 
Zlepšení jednoho parametru, například 
valivého odporu, může mít nepříznivý 
dopad na ostatní, jako je přilnavost za 
mokra, a zlepšení přilnavosti za mokra 
může nepříznivě ovlivnit vnější hluk 
odvalování. Výrobci pneumatik by měli 
být motivováni k tomu, aby optimalizovali 
všechny parametry nad již dosaženou 
úroveň.

(5) Pneumatiky se vyznačují řadou 
parametrů, které jsou vzájemně provázané. 
Zlepšení jednoho parametru, například 
valivého odporu, může mít nepříznivý 
dopad na ostatní, jako je přilnavost za 
mokra, a zlepšení přilnavosti za mokra 
může nepříznivě ovlivnit vnější hluk 
odvalování. Výrobci pneumatik by měli 
být motivováni k tomu, aby optimalizovali 
všechny parametry nad již dosaženou 
úroveň a zároveň brali ohled na jakékoli 
negativní dopady na životní prostředí, 
které by mohly během výrobního procesu 
nastat.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Pneumatiky se vyznačují řadou 
parametrů, které jsou vzájemně provázané. 
Zlepšení jednoho parametru, například 
valivého odporu, může mít nepříznivý 
dopad na ostatní, jako je přilnavost za 
mokra, a zlepšení přilnavosti za mokra 
může nepříznivě ovlivnit vnější hluk 
odvalování. Výrobci pneumatik by měli 
být motivováni k tomu, aby optimalizovali 
všechny parametry nad již dosaženou 
úroveň.

(5) Pneumatiky se vyznačují řadou 
parametrů, které jsou vzájemně provázané. 
Zlepšení jednoho parametru, například 
valivého odporu, může mít nepříznivý 
dopad na ostatní, jako je přilnavost za 
mokra, a zlepšení přilnavosti za mokra 
může nepříznivě ovlivnit vnější hluk 
odvalování. Výrobci pneumatik by měli 
být motivováni k tomu, aby optimalizovali 
všechny parametry nad již dosaženou 
úroveň a činit rozhodnutí s ohledem na 
snížení valivého odporu i na ostatní 
kritéria.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 7
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Pneumatiky se vyznačují řadou
parametrů, které jsou vzájemně provázané. 
Zlepšení jednoho parametru, například 
valivého odporu, může mít nepříznivý 
dopad na ostatní, jako je přilnavost za 
mokra, a zlepšení přilnavosti za mokra 
může nepříznivě ovlivnit vnější hluk 
odvalování. Výrobci pneumatik by měli 
být motivováni k tomu, aby optimalizovali 
všechny parametry nad již dosaženou 
úroveň.

(Netýká se českého znění.)      

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Pneumatiky s vysokou palivovou 
účinností mohou být nákladově efektivní, 
neboť úspory paliva více než vyrovnají
vyšší pořizovací cenu pneumatik danou 
vyššími výrobními náklady.

(6) Pneumatiky s vysokou palivovou 
účinností mohou být nákladově efektivní, 
neboť úspory paliva mohou více než 
vyrovnat vyšší pořizovací cenu pneumatik 
danou vyššími výrobními náklady.

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 661/200913 stanoví 
minimální požadavky na valivý odpor 
pneumatik. Technologický vývoj umožňuje 
snížit energetické ztráty způsobené 
valivým odporem pneumatik v míře 
významně překračující tyto minimální 
požadavky. V zájmu snížení dopadu 
silniční dopravy na životní prostředí je 
proto vhodné aktualizovat ustanovení
o označování pneumatik s cílem motivovat 
konečné uživatele ke koupi pneumatik
s vyšší palivovou účinností, a to 
poskytováním aktualizovaných 
harmonizovaných informací o tomto 
parametru.

(7) Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 661/200913 stanoví 
minimální požadavky na valivý odpor 
pneumatik. Technologický vývoj umožňuje 
snížit energetické ztráty způsobené 
valivým odporem pneumatik v míře 
významně překračující tyto minimální 
požadavky. V zájmu snížení dopadu 
silniční dopravy na životní prostředí je 
proto vhodné zvýšit transparentnost 
týkající se palivové účinnosti pneumatik
a aktualizovat ustanovení o označování 
pneumatik s cílem motivovat konečné 
uživatele ke koupi pneumatik s vyšší 
palivovou účinností, a to poskytováním 
aktualizovaných harmonizovaných 
informací o tomto parametru.

__________________ __________________

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009
o požadavcích pro schvalování typu 
motorových vozidel, jejich přípojných 
vozidel a systémů, konstrukčních částí
a samostatných technických celků 
určených pro tato vozidla z hlediska 
obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 200, 
31.7.2009, s. 1).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009
o požadavcích pro schvalování typu 
motorových vozidel, jejich přípojných 
vozidel a systémů, konstrukčních částí
a samostatných technických celků 
určených pro tato vozidla z hlediska 
obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 200, 
31.7.2009, s. 1).

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 661/200913 stanoví 
minimální požadavky na valivý odpor 
pneumatik. Technologický vývoj umožňuje 
snížit energetické ztráty způsobené 

(7) Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 661/200913 stanoví 
minimální požadavky na valivý odpor 
pneumatik. Technologický vývoj umožňuje 
snížit energetické ztráty způsobené 
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valivým odporem pneumatik v míře 
významně překračující tyto minimální 
požadavky. V zájmu snížení dopadu 
silniční dopravy na životní prostředí je 
proto vhodné aktualizovat ustanovení
o označování pneumatik s cílem motivovat 
konečné uživatele ke koupi pneumatik
s vyšší palivovou účinností, a to 
poskytováním aktualizovaných 
harmonizovaných informací o tomto 
parametru.

valivým odporem pneumatik v míře 
významně překračující tyto minimální 
požadavky. V zájmu snížení dopadu 
silniční dopravy na životní prostředí by měl 
být aktualizován způsob označování 
pneumatik s cílem motivovat konečné 
uživatele ke koupi pneumatik s vyšší 
palivovou účinností, a to poskytováním 
aktualizovaných harmonizovaných 
informací o tomto parametru.

__________________ __________________

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009
o požadavcích pro schvalování typu 
motorových vozidel, jejich přípojných 
vozidel a systémů, konstrukčních částí
a samostatných technických celků 
určených pro tato vozidla z hlediska 
obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 200, 
31.7.2009, s. 1).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009
o požadavcích pro schvalování typu 
motorových vozidel, jejich přípojných 
vozidel a systémů, konstrukčních částí
a samostatných technických celků 
určených pro tato vozidla z hlediska 
obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 200, 
31.7.2009, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Hluk z dopravy významně obtěžuje 
okolí a škodí zdraví. Nařízení (ES) 
č. 661/2009 stanoví minimální požadavky 
na vnější hluk odvalování pneumatik. 
Technologický vývoj umožňuje snížit 
vnější hluk odvalování v míře významně 
překračující tyto minimální požadavky. Za 
účelem snížení hluku z dopravy je proto 
vhodné aktualizovat ustanovení
o označování pneumatik, tak aby byli 
koneční uživatelé motivováni ke koupi 
pneumatik s nižším vnějším hlukem 
odvalování, a to poskytováním 
harmonizovaných informací o tomto 

(8) Hluk z dopravy významně obtěžuje 
okolí a škodí zdraví. Nařízení (ES) 
č. 661/2009 stanoví minimální požadavky 
na vnější hluk odvalování pneumatik. 
Technologický vývoj umožňuje snížit 
vnější hluk odvalování v míře významně 
překračující tyto minimální požadavky. Za 
účelem snížení hluku z dopravy je proto 
vhodné zvýšit transparentnost palivové 
účinnosti pneumatik, pokud jde o vnější 
hluk odvalování, a také aktualizovat 
ustanovení o označování pneumatik, tak 
aby byli koneční uživatelé motivováni ke 
koupi pneumatik s nižším vnějším hlukem 
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parametru. odvalování, a to poskytováním 
harmonizovaných informací o tomto 
parametru.

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Hluk z dopravy významně obtěžuje 
okolí a škodí zdraví. Nařízení (ES) 
č. 661/2009 stanoví minimální požadavky 
na vnější hluk odvalování pneumatik. 
Technologický vývoj umožňuje snížit 
vnější hluk odvalování v míře významně 
překračující tyto minimální požadavky. Za 
účelem snížení hluku z dopravy je proto 
vhodné aktualizovat ustanovení
o označování pneumatik, tak aby byli 
koneční uživatelé motivováni ke koupi 
pneumatik s nižším vnějším hlukem 
odvalování, a to poskytováním 
harmonizovaných informací o tomto 
parametru.

(8) Hluk z dopravy významně obtěžuje 
okolí a škodí zdraví. Nařízení (ES) 
č. 661/2009 stanoví minimální požadavky 
na vnější hluk odvalování pneumatik. 
Technologický vývoj umožňuje snížit 
vnější hluk odvalování v míře významně 
překračující tyto minimální požadavky. Za 
účelem snížení hluku z dopravy by měl být 
aktualizován způsob označování 
pneumatik, tak aby byli koneční uživatelé 
motivováni ke koupi pneumatik s nižším 
vnějším hlukem odvalování, a to 
poskytováním harmonizovaných informací
o tomto parametru.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Nařízení (ES) č. 661/2009 stanoví 
minimální požadavky na přilnavost 
pneumatik za mokra. Technologický vývoj 
umožňuje zlepšit přilnavost za mokra 
významně nad rámec těchto požadavků

(10) Nařízení (ES) č. 661/2009 stanoví 
minimální požadavky na přilnavost 
pneumatik za mokra. Technologický vývoj 
umožňuje zlepšit přilnavost za mokra 
významně nad rámec těchto požadavků
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a zkrátit tak brzdnou dráhu na mokrém 
povrchu. Za účelem zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu je proto vhodné 
aktualizovat ustanovení o označování 
pneumatik, tak aby byli koneční uživatelé 
motivováni ke koupi pneumatik s vysokou 
přilnavostí za mokra, a to poskytováním 
harmonizovaných informací o tomto 
parametru.

a zkrátit tak brzdnou dráhu na mokrém 
povrchu. Za účelem zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu je proto vhodné zvýšit 
transparentnost týkající se přilnavosti 
pneumatik a aktualizovat ustanovení
o označování pneumatik, tak aby byli 
koneční uživatelé motivováni ke koupi 
pneumatik s vysokou přilnavostí za mokra,
a to poskytováním harmonizovaných 
informací o tomto parametru.

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Nařízení (ES) č. 661/2009 stanoví 
minimální požadavky na přilnavost 
pneumatik za mokra. Technologický vývoj 
umožňuje zlepšit přilnavost za mokra 
významně nad rámec těchto požadavků
a zkrátit tak brzdnou dráhu na mokrém 
povrchu. Za účelem zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu je proto vhodné 
aktualizovat ustanovení o označování 
pneumatik, tak aby byli koneční uživatelé 
motivováni ke koupi pneumatik s vysokou 
přilnavostí za mokra, a to poskytováním 
harmonizovaných informací o tomto 
parametru.

(10) Nařízení (ES) č. 661/2009 stanoví 
minimální požadavky na přilnavost 
pneumatik za mokra. Technologický vývoj 
umožňuje zlepšit přilnavost za mokra 
významně nad rámec těchto požadavků
a zkrátit tak brzdnou dráhu na mokrém 
povrchu. Za účelem zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu by měl být aktualizován 
způsob označování pneumatik, tak aby byli 
koneční uživatelé motivováni ke koupi 
pneumatik s vysokou přilnavostí za mokra,
a to poskytováním harmonizovaných 
informací o tomto parametru.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem poskytovat konečným 
uživatelům informace o výkonnosti 
pneumatik navržených speciálně pro jízdu 
na sněhu a ledu je vhodné vyžadovat, aby 
byly na označení doplněny požadavky na 
informace o pneumatikách pro jízdu na 
sněhu a ledu.

(12) S cílem poskytovat konečným 
uživatelům informace o výkonnosti 
pneumatik navržených speciálně pro jízdu 
na sněhu a ledu by měl být aktualizován 
způsob označování pneumatik tak, aby 
musely být na označení doplněny 
požadavky na informace o pneumatikách 
pro jízdu na sněhu a ledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Oděr pneumatik během užívání je 
významným zdrojem mikroplastů, které
poškozují životní prostředí, a sdělení 
Komise „Evropská strategie pro plasty
v oběhovém hospodářství“16 proto zmiňuje 
nutnost řešit nezáměrné uvolňování 
mikroplastů z pneumatik, mimo jiné 
prostřednictvím informačních opatření, 
jako je označování, a minimálních 
požadavků na pneumatiky. V současnosti 
však není k dispozici vhodná zkušební 
metoda pro měření oděru pneumatik. 
Komise by proto měla zadat vypracování 
takové metody, a to s plným zohledněním 
všech nejmodernějších norem nebo 
předpisů vytvořených nebo navržených na 
mezinárodní úrovni, aby byla vhodná 
zkušební metoda zavedena co nejdříve.

(13) Oděr pneumatik během užívání je 
významným zdrojem mikroplastů, které 
poškozují životní prostředí a v současnosti 
představují velký důvod k znepokojení, 
neboť znečištění oceánů mikroplasty 
výrazně škodí biologické rozmanitosti.
Sdělení Komise „Evropská strategie pro 
plasty v oběhovém hospodářství“16 proto 
zmiňuje nutnost řešit nezáměrné 
uvolňování mikroplastů z pneumatik, 
mimo jiné prostřednictvím informačních 
opatření, jako je označování,
a minimálních požadavků na pneumatiky.
V současnosti však není k dispozici vhodná 
zkušební metoda pro měření oděru 
pneumatik. Komise by proto měla zadat 
vypracování takové metody, a to s plným 
zohledněním všech nejmodernějších norem
nebo předpisů vytvořených nebo 
navržených na mezinárodní úrovni, aby 
byla vhodná zkušební metoda zavedena co 
nejdříve.

__________________ __________________

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

Pozměňovací návrh 17
Keith Taylor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Oděr pneumatik během užívání je 
významným zdrojem mikroplastů, které 
poškozují životní prostředí, a sdělení 
Komise „Evropská strategie pro plasty
v oběhovém hospodářství“16 proto zmiňuje 
nutnost řešit nezáměrné uvolňování 
mikroplastů z pneumatik, mimo jiné 
prostřednictvím informačních opatření, 
jako je označování, a minimálních 
požadavků na pneumatiky. V současnosti 
však není k dispozici vhodná zkušební 
metoda pro měření oděru pneumatik.
Komise by proto měla zadat vypracování 
takové metody, a to s plným zohledněním 
všech nejmodernějších norem nebo 
předpisů vytvořených nebo navržených na 
mezinárodní úrovni, aby byla vhodná 
zkušební metoda zavedena co nejdříve.

(13) Oděr pneumatik během užívání je 
významným zdrojem mikroplastů, které 
poškozují životní prostředí, a sdělení 
Komise „Evropská strategie pro plasty
v oběhovém hospodářství“16 proto zmiňuje 
nutnost řešit nezáměrné uvolňování 
mikroplastů z pneumatik, mimo jiné 
prostřednictvím informačních opatření, 
jako je označování, a minimálních 
požadavků na pneumatiky. Zavedení 
požadavků na označování s uvedením 
míry oděru pneumatik by mělo podstatný 
přínos pro lidské zdraví a životní 
prostředí. Komise by proto měla co 
nejdříve zavést vhodnou zkušební metodu 
pro měření oděru pneumatik, a to s plným 
zohledněním všech nejmodernějších norem 
nebo předpisů vytvořených nebo 
navržených na mezinárodní úrovni, aby 
byly stanoveny parametry a informační 
požadavky pro oděr pneumatik před tím, 
než toto nařízení vstoupí v platnost.

__________________ __________________

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

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Ivo Belet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Oděr pneumatik během užívání je 
významným zdrojem mikroplastů, které 
poškozují životní prostředí, a sdělení 
Komise „Evropská strategie pro plasty
v oběhovém hospodářství“16 proto zmiňuje 
nutnost řešit nezáměrné uvolňování 
mikroplastů z pneumatik, mimo jiné 
prostřednictvím informačních opatření, 
jako je označování, a minimálních 
požadavků na pneumatiky. V současnosti 
však není k dispozici vhodná zkušební 
metoda pro měření oděru pneumatik. 
Komise by proto měla zadat vypracování 
takové metody, a to s plným zohledněním 
všech nejmodernějších norem nebo 
předpisů vytvořených nebo navržených na 
mezinárodní úrovni, aby byla vhodná 
zkušební metoda zavedena co nejdříve.

(13) Oděr pneumatik během užívání je 
významným zdrojem mikroplastů, které 
poškozují životní prostředí, a sdělení 
Komise „Evropská strategie pro plasty
v oběhovém hospodářství“16 proto zmiňuje 
nutnost řešit nezáměrné uvolňování 
mikroplastů z pneumatik, mimo jiné 
prostřednictvím informačních opatření, 
jako je označování, a minimálních 
požadavků na pneumatiky. Přestože byl
v průmyslovém odvětví zahájen výzkum 
oděru pneumatik a vývoj příslušné 
zkušební metody, vhodná zkušební metoda
v současnosti není k dispozici. Komise by 
proto měla zadat vypracování takové 
metody, a to s plným zohledněním činnosti
v uvedeném odvětví a všech 
nejmodernějších norem nebo předpisů 
vytvořených nebo navržených na 
mezinárodní úrovni, aby byla vhodná 
zkušební metoda zavedena co nejdříve.

__________________ __________________

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

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Protektorované pneumatiky tvoří 
významnou část trhu s pneumatikami pro 
těžká vozidla. Protektorování pneumatik 
prodlužuje jejich životnost a přispívá
k cílům oběhového hospodářství, jako je 
snižování množství odpadu. Uplatňování 
požadavků na označování u těchto 
pneumatik by přineslo značné úspory 
energie. Jelikož však v současnosti není

(14) Protektorované pneumatiky tvoří 
významnou část trhu s pneumatikami pro 
těžká vozidla. Protektorování pneumatik 
prodlužuje jejich životnost a přispívá
k cílům oběhového hospodářství, jako je 
snižování množství odpadu. Uplatňování 
požadavků na transparentnost
a označování u těchto pneumatik by 
přineslo značné úspory energie. Jelikož 
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k dispozici vhodná zkušební metoda pro 
měření výkonnosti protektorovaných 
pneumatik, mělo by toto nařízení počítat
s jejich zařazením v budoucnosti.

však v současnosti není k dispozici vhodná 
zkušební metoda pro měření výkonnosti 
protektorovaných pneumatik, mělo by toto 
nařízení počítat s jejich zařazením
v budoucnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Energetický štítek v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/136917, který u výrobků hodnotí 
spotřebu energie na stupnici „A“ až „G“, 
zná více než 85 % spotřebitelů v Unii
a ukázalo se, že účinně podporuje 
energeticky účinnější výrobky. Označení 
pneumatik by mělo mít v maximální možné 
míře i nadále stejný vzhled, i když se 
zohledněním zvláštností parametrů 
pneumatik.

(15) Energetický štítek v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/136917, který u výrobků hodnotí 
spotřebu energie na stupnici „A“ až „G“, 
zná více než 85 % spotřebitelů v Unii
a ukázalo se, že účinně podporuje 
energeticky účinnější výrobky. Zdá se tedy 
logické, aby označení pneumatik mělo 
v maximální možné míře i nadále stejný 
vzhled, i když se zohledněním zvláštností 
parametrů pneumatik.

__________________ __________________

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, 
kterým se stanoví rámec pro označování 
energetickými štítky a zrušuje směrnice 
2010/30/EU (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, 
s. 1).

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, 
kterým se stanoví rámec pro označování 
energetickými štítky a zrušuje směrnice 
2010/30/EU (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, 
s. 1).

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Poskytování srovnatelných 
informací o parametrech pneumatik 
formou standardního označení 
pravděpodobně ovlivní rozhodování 
konečných uživatelů o koupi ve prospěch 
bezpečnějších a tišších pneumatik s vyšší 
palivovou účinností. To pak nejspíše bude 
výrobce pneumatik motivovat
k optimalizaci těchto parametrů, což 
povede k udržitelnější spotřebě a výrobě.

(16) Poskytování srovnatelných 
informací o parametrech pneumatik 
formou standardního označení 
pravděpodobně ovlivní rozhodování 
konečných uživatelů o koupi ve prospěch 
bezpečnějších a tišších pneumatik s vyšší 
palivovou účinností. To pak nejspíše bude 
výrobce pneumatik motivovat
k optimalizaci těchto parametrů, což by 
mohlo vést k udržitelnější spotřebě
a výrobě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Potřeba větší informovanosti
o palivové účinnosti pneumatik a dalších 
parametrech má význam pro všechny 
konečné uživatele, včetně uživatelů 
kupujících náhradní pneumatiky nebo 
pneumatiky montované na nová vozidla, 
správců vozových parků a podniků silniční 
dopravy, kteří při neexistenci režimu 
označování a harmonizovaných zkoušek 
nemohou snadno porovnávat parametry 
různých značek pneumatik. Je proto 
vhodné ve všech případech vyžadovat, aby 
byly pneumatiky dodávané s vozidly
označeny.

(17) Potřeba větší informovanosti
o palivové účinnosti pneumatik a dalších 
parametrech má význam pro všechny 
konečné uživatele, včetně uživatelů 
kupujících náhradní pneumatiky nebo 
pneumatiky montované na nová vozidla, 
správců vozových parků a podniků silniční 
dopravy, kteří při neexistenci režimu 
označování a harmonizovaných zkoušek 
nemohou snadno porovnávat parametry 
různých značek pneumatik. Proto by 
takové označování pneumatik, které bude 
odrážet všechny výše uvedené prvky, mělo 
být ve všech případech vyžadováno
u pneumatik dodávaných s vozidly.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Mireille D'Ornano
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Mnoho konečných uživatelů se
o koupi pneumatik rozhoduje, aniž by 
danou pneumatiku viděli, a tudíž nevidí ani 
označení, které je k ní připevněno. Ve 
všech takových situacích by mělo být 
konečnému uživateli označení ukázáno 
předtím, než se o koupi definitivně 
rozhodne. Uvedení označení na 
pneumatikách v místě prodeje a jeho 
uvedení v technických propagačních 
materiálech by mělo zajistit, aby 
distributoři i potenciální koneční uživatelé 
získali harmonizované informace
o důležitých parametrech pneumatik na 
místě a v okamžiku, kdy činí rozhodnutí
o koupi.

(20) Mnoho konečných uživatelů se
o koupi pneumatik rozhoduje, aniž by 
danou pneumatiku viděli, a tudíž nevidí ani 
označení, které je k ní připevněno. Ve 
všech takových situacích by mělo být 
konečnému uživateli označení ukázáno 
předtím, než se o koupi definitivně 
rozhodne, přičemž by mu měly být 
vysvětleny informace obsažené v tomto 
označení. Uvedení označení na 
pneumatikách v místě prodeje a jeho 
uvedení v technických propagačních 
materiálech by mělo zajistit, aby 
distributoři i potenciální koneční uživatelé 
získali harmonizované informace
o důležitých parametrech pneumatik na 
místě a v okamžiku, kdy činí rozhodnutí
o koupi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Někteří koneční uživatelé si 
vybírají pneumatiky předtím, než se 
dostaví na místo prodeje, nebo je kupují 
prostřednictvím zásilkového prodeje či na 
internetu. Aby mohli i tito koneční 
uživatelé činit informovaná rozhodnutí 
podle harmonizovaných informací
o palivové účinnosti, přilnavosti za mokra, 
vnějším hluku odvalování a dalších 
parametrech pneumatik, mělo by být 
označení uvedeno ve veškerých 
technických propagačních materiálech, 

(21) Někteří koneční uživatelé si 
vybírají pneumatiky předtím, než se 
dostaví na místo prodeje, nebo je kupují 
prostřednictvím zásilkového prodeje či na 
internetu. Aby mohli i tito koneční 
uživatelé činit informovaná rozhodnutí 
podle harmonizovaných informací
o palivové účinnosti, přilnavosti za mokra, 
vnějším hluku odvalování a dalších 
parametrech pneumatik, mělo by být 
označení uvedeno ve veškerých 
technických propagačních materiálech, 
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včetně materiálů dostupných na internetu. včetně materiálů dostupných na internetu,
a poskytovat všechny informace, které 
jsou k porozumění uvedeným parametrům 
nezbytné.

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Palivová účinnost, přilnavost za 
mokra, vnější hluk a další parametry 
pneumatik by měly být měřeny pomocí 
spolehlivých, přesných a opakovatelných 
metod, které zohledňují obecně uznávané 
nejmodernější metody měření a výpočtů. 
Tyto metody by měly pokud možno 
odrážet chování průměrného spotřebitele
a měly by být robustní, aby odrazovaly od 
úmyslného obcházení
a zabránily neúmyslnému porušení.
V rámci omezení daných potřebou zajistit 
spolehlivé, přesné a opakovatelné 
laboratorní zkoušky by označení 
pneumatik mělo odrážet poměrnou 
výkonnost pneumatik při skutečném 
používání, aby mohli koneční uživatelé 
porovnávat různé pneumatiky a aby byly 
omezeny náklady výrobců na zkoušky.

(23) Palivová účinnost, přilnavost za 
mokra, vnější hluk a další parametry 
pneumatik by měly být měřeny pomocí 
spolehlivých, přesných a opakovatelných 
metod, které zohledňují obecně uznávané 
nejmodernější metody měření a výpočtů. 
Tyto metody by měly pokud možno 
odrážet chování průměrného spotřebitele
a měly by být robustní, aby odrazovaly od 
úmyslného obcházení
a zabránily neúmyslnému porušení.
V rámci omezení daných potřebou zajistit 
spolehlivé, přesné a opakovatelné 
laboratorní zkoušky a s ohledem na 
možnosti by označení pneumatik mělo 
odrážet poměrnou výkonnost pneumatik 
při skutečném používání, aby mohli 
koneční uživatelé porovnávat různé 
pneumatiky a aby byly omezeny náklady 
výrobců na zkoušky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Za účelem podpory energetické 
účinnosti, zmírňování změny klimatu
a ochrany životního prostředí by členské 
státy měly mít možnost vytvářet pobídky
k používání energeticky účinných výrobků. 
Členské státy mohou samy rozhodnout
o povaze těchto pobídek. Tyto pobídky by 
měly být v souladu s pravidly Unie
v oblasti státní podpory a neměly by 
představovat neodůvodněné překážky na 
trhu. Tímto nařízením není dotčen 
výsledek jakéhokoli budoucího řízení
o státní podpoře, které může být ohledně
takových pobídek zahájeno v souladu
s články 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

(29) Za účelem podpory energetické 
účinnosti, zmírňování změny klimatu
a ochrany životního prostředí by členské 
státy měly mít možnost vytvářet pobídky
k používání energeticky účinných výrobků. 
Členské státy mohou samy rozhodnout
o povaze těchto pobídek. Tímto nařízením 
není dotčen výsledek jakéhokoli budoucího 
řízení o státní podpoře, které může být 
ohledně takových pobídek zahájeno
v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Ivo Belet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Za účelem změny obsahu
a formátu označení, zavedení požadavků 
týkajících se protektorovaných pneumatik, 
oděru a počtu kilometrů a přizpůsobení 
příloh technickému pokroku by měla být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy
o fungování Evropské unie. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to
i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 
probíhaly v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 201621. Aby se zajistila 
rovná účast na vypracovávání aktů
v přenesené pravomoci, měly by Evropský 

(30) Za účelem zavedení požadavků 
týkajících se protektorovaných pneumatik
a přizpůsobení příloh technickému pokroku 
by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly
v souladu se zásadami stanovenými
v interinstitucionální dohodě o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
201621. Aby se zajistila rovná účast na 
vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci, měly by Evropský parlament
a Rada zejména obdržet všechny 
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parlament a Rada zejména obdržet všechny 
dokumenty současně s odborníky
z členských států a jejich odborníci by měli 
mít automaticky přístup na zasedání 
odborných skupin Komise, které se 
přípravou aktů v přenesené pravomoci 
zabývají.

dokumenty současně s odborníky
z členských států a jejich odborníci by měli 
mít automaticky přístup na zasedání 
odborných skupin Komise, které se 
přípravou aktů v přenesené pravomoci 
zabývají.

__________________ __________________

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

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Keith Taylor

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Cílem tohoto nařízení je zvýšit 
bezpečnost, ochranu zdraví a ekonomickou
a environmentální účinnost silniční 
dopravy prostřednictvím podpory 
bezpečných pneumatik s vysokou 
palivovou účinností a nízkou hlučností.

1. Cílem tohoto nařízení je zvýšit 
bezpečnost, ochranu zdraví a ekonomickou
a environmentální účinnost silniční 
dopravy prostřednictvím podpory 
bezpečných pneumatik s vysokou 
palivovou účinností, nízkou hlučností
a minimálním dopadem na životní 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě každé jednotlivé 
pneumatiky označením v podobě nálepky 
podle přílohy II uvádějícím informace
a třídu u každého z parametrů stanovených
v příloze I a informačním listem výrobku 

a) v případě každé jednotlivé 
pneumatiky tříd C1 a C2 označením
v podobě nálepky podle přílohy II 
uvádějícím informace a třídu u každého
z parametrů stanovených v příloze
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stanoveným v příloze IV; I a informačním listem výrobku 
stanoveným v příloze IV;

Or. en

Odůvodnění

Pneumatiky na nákladní vozidla jsou vystavovány málokdy. Pro tento druh pneumatik nebude 
mít nálepka na každé jednotlivé pneumatice žádné další přínosy.

Pozměňovací návrh 30
Jean-François Jalkh
za skupinu ENF

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě každé série jedné nebo 
více totožných pneumatik označením
v tištěné podobě podle přílohy II 
uvádějícím informace a třídu u každého
z parametrů stanovených v příloze
I a informačním listem výrobku 
stanoveným v příloze IV;

b) v případě každé série jedné nebo 
více totožných pneumatik číslem šarže, 
číslem série, označením v tištěné podobě 
podle přílohy II uvádějícím informace
a třídu u každého z parametrů stanovených
v příloze I a informačním listem výrobku 
stanoveným v příloze IV;

Or. fr

Odůvodnění

Pro případ, že by se na jedné pneumatice objevila vada nebo pokud má být dodavatelem 
stažena z oběhu, je důležité, aby bylo možné určit i další pneumatiky vyrobené v téže sérii 
odpovídající šarži, z níž vadná pneumatika pochází, aby tak šlo v případě nutnosti tyto 
pneumatiky stáhnout z oběhu.

Pozměňovací návrh 31
Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Dodavatelé zajistí, aby hodnoty, 
související třídy a veškeré další informace
o výkonnosti, které uvádějí na označení
u důležitých parametrů stanovených
v příloze I, byly podrobeny procesu 
schválení typu podle nařízení (ES) 
č. 661/2009.

5. Dodavatelé zajistí, aby hodnoty, 
související třídy, identifikační značka 
modelu a veškeré další informace
o výkonnosti, které uvádějí na označení
u důležitých parametrů stanovených
v příloze I, a parametry technické 
dokumentace uvedené v příloze III byly 
předloženy schvalovacímu orgánu před 
uvedením pneumatiky na trh. Schvalovací 
orgán potvrdí, že dokumentaci od 
dodavatele obdržel.

Or. en

Odůvodnění

V zásadě jsou proces schválení typu a proces označování dva nezávislé postupy. Podávání 
informací schvalovacímu orgánu nicméně může mít přidanou hodnotu, pokud jde o kontrolu 
řádného provádění předpisů. Pokud tento orgán obdrží veškeré potřebné informace před 
uvedením pneumatik na trh, umožní mu to přezkoušet, zda údaje z měření uvedené na 
označení odpovídají skutečnosti, pokud tak uzná za vhodné.

Pozměňovací návrh 32
Jean-François Jalkh
za skupinu ENF

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S účinkem od 1. ledna 2020 mají 
dodavatelé povinnost před uvedením 
pneumatiky na trh zadat do databáze 
výrobků informace uvedené v příloze
I nařízení (EU) 2017/1369.

1. S účinkem od 1. ledna 2020 mají 
dodavatelé povinnost před uvedením 
pneumatiky na trh zadat do databáze 
výrobků informace uvedené v příloze
I nařízení (EU) 2017/1369. Vzhledem
k tomu, že tato databáze je veřejně 
přístupná, koncoví uživatelé budou moci 
zvážit informace v ní obsažené při 
porovnávání a výběru pneumatik.

Or. fr
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Odůvodnění

Možnost nahlédnout do technické dokumentace pneumatik v internetové databázi ovlivní 
chování koncových uživatelů při nákupu. 

Pozměňovací návrh 33
Jean-François Jalkh
za skupinu ENF

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) před prodejem pneumatiky, která 
patří do série jedné nebo více totožných 
pneumatik, bylo označení uvedené v čl. 4 
odst. 1 písm. b) ukázáno konečnému 
uživateli a bylo jasně viditelné
v bezprostřední blízkosti pneumatiky
v místě prodeje.

b) před prodejem pneumatiky, která 
patří do série jedné nebo více totožných 
pneumatik, bylo označení uvedené v čl. 4 
odst. 1 písm. b) ukázáno konečnému 
uživateli a bylo jasně viditelné
v bezprostřední blízkosti každé 
pneumatiky, která je součástí série jedné 
nebo více totožných pneumatik.

Or. fr

Odůvodnění

V rámci série více totožných pneumatik by každá pneumatika měla být označena takovým 
způsobem, aby koncovému uživateli zaručila viditelnost informací obsažených v daném 
označení bez ohledu na složení série, kterou se tato osoba rozhodne zakoupit a bez ohledu na 
to, zda se jedná o jednu či více pneumatik.

Pozměňovací návrh 34
Keith Taylor

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a

Počet kilometrů a oděr 

1. Komise přijme nejpozději do 1. ledna 
2020 akty v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 13 za účelem 



AM\1163773CS.docx 23/29 PE628.368v01-00

CS

doplnění tohoto nařízení tím, že stanoví 
parametry a požadavky na informace 
týkající se počtu kilometrů a oděru 
pneumatik.

2. Pro tento účel je Komisi svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci na základě článku 13 s cílem 
zavést vhodnou zkušební metody pro 
měření oděru pneumatik.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) provádění změn obsahu a formátu 
označení;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Obsah a formát označení jsou základními prvky tohoto nařízení a měly by podléhat postupu 
spolurozhodování. 

Pozměňovací návrh 36
Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zařazení parametrů nebo 
požadavků na informace do příloh, 
zejména pokud jde o počet kilometrů
a oděr, budou-li k dispozici vhodné 
zkušební metody;

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Parametry nebo informace týkající se počtu kilometrů a oděru jsou základními prvky tohoto 
nařízení a měly by podléhat postupu spolurozhodování. 

Pozměňovací návrh 37
Keith Taylor

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zařazení parametrů nebo 
požadavků na informace do příloh, 
zejména pokud jde o počet kilometrů
a oděr, budou-li k dispozici vhodné 
zkušební metody;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zařazení parametrů pro určení 
stupně, které budou odrážet výkon 
protektorovaných pneumatik, a to za 
předpokladu, že bude k dispozici vhodná 
zkušební metoda a že bylo provedeno 
posouzení proveditelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Keith Taylor



AM\1163773CS.docx 25/29 PE628.368v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 1. června 2026 provede Komise 
hodnocení tohoto nařízení a předloží 
Evropskému parlamentu, Radě
a Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru zprávu.

Do 1. června 2022 provede Komise 
hodnocení tohoto nařízení a předloží 
Evropskému parlamentu, Radě
a Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru zprávu.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Keith Taylor

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a

Změna nařízení (ES) č. 661/2009

V článku 5 nařízení (ES) č. 661/2009 se 
vkládá nové písm. na), které zní:

„na) na míru oděru pneumatik.“

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Ivo Belet

Návrh nařízení
Příloha 1 – část A – tabulka

Znění navržené Komisí

Pneumatiky třídy C1 Pneumatiky třídy C2 Pneumatiky třídy C3

RRC v kg/t Třída 
energet
ické 

účinno
sti

RRC
v kg/t

Třída 
energetic
ké

účinnosti

RRC
v kg/t

Třída 
energetic
ké

účinnosti
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RRC ≤ 5,4 A RRC ≤ 
4,4

A RRC ≤ 
3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5 B 4,5 ≤ 
RRC ≤ 
5,5

B 3,2 ≤ 
RRC ≤ 
4,0

B

6,6 ≤ RRC 
≤ 7,7

C 5,6 ≤ 
RRC ≤ 
6,7

C 4,1 ≤ 
RRC ≤ 
5,0

C

7,8 ≤ RRC 
≤ 9,0

D 6,8 ≤ 
RRC ≤ 
8,0

D 5,1 ≤ 
RRC ≤ 
6,0

D

9,1 ≤ RRC 
≤ 10,5

E 8,1 ≤ 
RRC ≤ 
9,2

E 6,1 ≤ 
RRC ≤ 
7,0

E

RRC ≥ 10,6 F RRC ≥ 
9,3

F RRC ≥ 
7,1

F

Pozměňovací návrh

Pneumatiky třídy C1 Pneumatiky třídy C2 Pneumatiky třídy C3

RRC
v kg/t

Třída 
energetické

účinnosti

RRC
v kg/t

Třída 
energetické

účinnosti

RRC
v kg/t

Třída 
energetické

účinnosti

RRC ≤ 
6,5

A RRC ≤ 
5,5

A RRC ≤ 
4,0

A

6,6 ≤ 
RRC ≤
7,7

B 5,6 ≤ 
RRC ≤ 
6,7

B 4,1 ≤ 
RRC ≤ 
5,0

B

7,8 ≤ 
RRC ≤ 
9,0

C 6,8 ≤ 
RRC ≤ 
8,0

C 5,1 ≤ 
RRC ≤ 
6,0

C

prázdná D prázdná D 6,1 ≤ 
RRC ≤ 
7,0

D

9,1 ≤ 
RRC ≤ 
10,5

E 8,1 ≤ 
RRC ≤ 
9,2

E 7,1 ≤ 
RRC ≤ 
8,0

E

10,6 ≤ 
RRC ≤ 
12,0

F 9,3 ≤ 
RRC ≤ 
10,5

F RRC ≥ 
8,1

F

RRC ≥ 
12,1

Fa RRC ≥ 
10,6

Fa prázdná Fa
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Or. en

Odůvodnění

V rámcovém nařízení 2017/1369 se uvádí, že by stupnice měla být revidována v případě, že 
nejvyšší třída dosáhne 30% podílu výrobků na trhu. To neplatí pro pneumatiky.  Podle 
posouzení dopadu je podíl pneumatik s nejvyšší třídou palivové účinnosti A na trhu stále nízký 
(méně než 1 % prodaných pneumatik). Z tohoto důvodu by měla být stávající stupnice 
zachována.

Pozměňovací návrh 42
Ivo Belet

Návrh nařízení
Příloha 1 – část B – bod 2 – tabulka

Znění navržené Komisí

Pneumatiky třídy C1 Pneumatiky třídy C2 Pneumatiky třídy C3

G Třída 
přilnavosti 
za mokra

G Třída 
přilnavosti 
za mokra

G Třída 
přilnavosti 
za mokra

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

prázdná G prázdná G G ≤ 0,64 G
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Pozměňovací návrh

Pneumatiky třídy C1 Pneumatiky třídy C2 Pneumatiky třídy C3

G Třída 
přilnavosti 
za mokra

G Třída 
přilnavosti 
za mokra

G Třída 
přilnavosti 
za mokra

1,55 ≤ 
G

A 1,40 ≤ G A 1,25 ≤ G A

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

prázdná D prázdná 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

prázdná G prázdná G prázdná G

Or. en

Odůvodnění

V rámcovém nařízení 2017/1369 se uvádí, že by stupnice měla být revidována v případě, že 
nejvyšší třída dosáhne 30% podílu výrobků na trhu. To neplatí pro pneumatiky. Podle 
posouzení dopadu činí podíl pneumatik s nejlepší přilnavostí za mokra na trhu v současnosti 
26 %.  Jelikož se parametry vzájemně vyrovnávají a podíl pneumatik s valivým odporem třídy
A je na trhu stále velmi nízký (méně než 1 % prodaných pneumatik), měla být stávající 
stupnice zachována.

Pozměňovací návrh 43
Ivo Belet

Návrh nařízení
Příloha 1 – část C
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

N v dB N v dB

Třída vnějšího hluku odvalování Třída vnějšího hluku odvalování

N ≤ LV – 6 N ≤ LV – 3

LV – 6 < N ≤ LV – 3 LV – 3 < N ≤ LV 

N > LV – 3 N > LV 

Or. en

Odůvodnění

V rámcovém nařízení 2017/1369 se uvádí, že by stupnice měla být revidována v případě, že 
nejvyšší třída dosáhne 30% podílu výrobků na trhu. To neplatí pro pneumatiky. Podle 
posouzení dopadu činí podíl pneumatik s nejvyšší mírou odhlučnění na trhu v současnosti 18 
%.  Jelikož se parametry vzájemně vyrovnávají a podíl pneumatik s valivým odporem třídy
A je na trhu stále velmi nízký (méně než 1 % prodaných pneumatik), měla být stávající 
stupnice zachována.
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