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Módosítás 1
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió elkötelezett egy olyan 
energiaunió kialakítása mellett, amely 
előretekintő éghajlat-politikát folytat. Az 
üzemanyag-hatékonyság lényeges eleme a 
2030-ig tartó időszakra vonatkozó uniós 
éghajlat- és energiapolitikai keretnek, és 
döntő szerepet játszik az energia iránti 
kereslet mérséklésében.

(1) Az Unió kinyilvánította szándékát
egy olyan energiaunió kialakítására, amely 
előretekintő éghajlat-politikát folytat. Az 
üzemanyag-hatékonyság lényeges eleme a 
2030-ig tartó időszakra vonatkozó uniós 
éghajlat- és energiapolitikai keretnek, és 
döntő szerepet játszik az energia iránti 
kereslet mérséklésében.

Or. fr

Módosítás 2
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 1222/2009/EK rendeletet egy új 
rendelettel kell helyettesíteni, amely 
magában foglalja a 2011-es 
változtatásokat, valamint módosítja és 
megerősíti annak egyes rendelkezéseit a 
tartalom egyértelműsítése és frissítése 
érdekében, az elmúlt években a 
gumiabroncsokat érintő technológiai 
fejlődés figyelembevételével.

(3) Az 1222/2009/EK rendeletet egy új 
rendelettel kell helyettesíteni, amely 
magában foglalja a 2011-es 
változtatásokat, valamint módosítja és 
megerősíti annak egyes rendelkezéseit a 
tartalom egyértelműsítése és frissítése 
érdekében, nevezetesen az elmúlt években 
a gumiabroncsokat érintő technológiai 
fejlődés figyelembevételével.

Or. fr
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Módosítás 3
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közlekedési ágazat az Unió 
energiafogyasztásának egyharmadát teszi 
ki. 2015-ben az Unió teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 22 %-
áért a közúti szállítás volt felelős. A 
gumiabroncsok – főként gördülési 
ellenállásuk miatt – a gépjárművek 
üzemanyag-fogyasztásának 5–10 %-áért 
felelősek. Ezért a gumiabroncsok gördülési 
ellenállásának csökkentése jelentős 
mértékben hozzájárulna a közúti 
közlekedés üzemanyag-hatékonyságához, 
és ezáltal a kibocsátás csökkentéséhez.

(4) A közlekedési ágazat az Unió 
energiafogyasztásának egyharmadát teszi 
ki, és nagy a valószínűsége, hogy ez az 
arány növekedni fog, ahogy az Unió egyre 
több nagyobb kereskedelmi megállapodást 
ír alá, ami elkerülhetetlenül további 
közúti szállítást von maga után. 2015-ben 
az Unió teljes üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának 22%-áért a közúti szállítás 
volt felelős. A gumiabroncsok – főként 
gördülési ellenállásuk miatt – a 
gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának 
5–10%-áért felelősek. Ezért a 
gumiabroncsok gördülési ellenállásának 
csökkentése jelentős mértékben 
hozzájárulna a közúti közlekedés 
üzemanyag-hatékonyságához, és ezáltal a 
kibocsátás csökkentéséhez.

Or. en

Módosítás 4
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közlekedési ágazat az Unió 
energiafogyasztásának egyharmadát teszi 
ki. 2015-ben az Unió teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 22 %-
áért a közúti szállítás volt felelős. A 
gumiabroncsok – főként gördülési 
ellenállásuk miatt – a gépjárművek 
üzemanyag-fogyasztásának 5–10 %-áért 
felelősek. Ezért a gumiabroncsok gördülési 
ellenállásának csökkentése jelentős 

(4) A közlekedési ágazat az Unió 
energiafogyasztásának egyharmadát teszi 
ki. 2015-ben az Unió teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 22%-
áért a közúti szállítás volt felelős. A 
gumiabroncsok – főként gördülési 
ellenállásuk miatt – a technológiai fejlődés 
ellenére még mindig a gépjárművek 
üzemanyag-fogyasztásának 5–10%-áért 
felelősek. Ezért a gumiabroncsok gördülési 
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mértékben hozzájárulna a közúti 
közlekedés üzemanyag-hatékonyságához, 
és ezáltal a kibocsátás csökkentéséhez.

ellenállásának csökkentése jelentős 
mértékben hozzájárulna a közúti 
közlekedés üzemanyag-hatékonyságához, 
és ezáltal a kibocsátás csökkentéséhez.

Or. fr

Módosítás 5
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gumiabroncsokat számos, 
egymással összefüggő paraméterrel lehet 
jellemezni. Az egyik paraméter javítása, 
például a gördülési ellenállás csökkentése 
kedvezőtlenül befolyásolhat más 
paramétereket, például a nedves tapadást; 
ezzel szemben a nedves tapadás javítása 
kedvezőtlenül befolyásolhatja a külső 
gördülési zajt. A gumiabroncsgyártókat 
ösztönözni kell valamennyi paraméternek a 
már teljesített normákat meghaladó 
mértékű optimalizálására.

(5) A gumiabroncsokat számos, 
egymással összefüggő paraméterrel lehet 
jellemezni. Az egyik paraméter javítása, 
például a gördülési ellenállás csökkentése 
kedvezőtlenül befolyásolhat más 
paramétereket, például a nedves tapadást; 
ezzel szemben a nedves tapadás javítása 
kedvezőtlenül befolyásolhatja a külső 
gördülési zajt. A gumiabroncsgyártókat 
ösztönözni kell valamennyi paraméternek a 
már teljesített normákat meghaladó 
mértékű optimalizálására, továbbra is szem 
előtt tartva ugyanakkor a gyártási 
folyamat során fellépő valamennyi káros 
környezeti hatást;

Or. en

Módosítás 6
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gumiabroncsokat számos, 
egymással összefüggő paraméterrel lehet 
jellemezni. Az egyik paraméter javítása, 
például a gördülési ellenállás csökkentése 

(5) A gumiabroncsokat számos, 
egymással összefüggő paraméterrel lehet 
jellemezni. Az egyik paraméter javítása, 
például a gördülési ellenállás csökkentése 
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kedvezőtlenül befolyásolhat más 
paramétereket, például a nedves tapadást; 
ezzel szemben a nedves tapadás javítása 
kedvezőtlenül befolyásolhatja a külső 
gördülési zajt. A gumiabroncsgyártókat 
ösztönözni kell valamennyi paraméternek a 
már teljesített normákat meghaladó 
mértékű optimalizálására.

kedvezőtlenül befolyásolhat más 
paramétereket, például a nedves tapadást; 
ezzel szemben a nedves tapadás javítása 
kedvezőtlenül befolyásolhatja a külső 
gördülési zajt. A gumiabroncsgyártókat 
ösztönözni kell valamennyi paraméternek a 
már teljesített normákat meghaladó 
mértékű optimalizálására és olyan 
döntések meghozatalára, amelyek 
figyelembe veszik a gördülési ellenállás 
csökkenését és más kritériumokat is.

Or. fr

Módosítás 7
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gumiabroncsokat számos, 
egymással összefüggő paraméterrel lehet 
jellemezni. Az egyik paraméter javítása, 
például a gördülési ellenállás csökkentése 
kedvezőtlenül befolyásolhat más 
paramétereket, például a nedves tapadást; 
ezzel szemben a nedves tapadás javítása 
kedvezőtlenül befolyásolhatja a külső 
gördülési zajt. A gumiabroncsgyártókat 
ösztönözni kell valamennyi paraméternek a 
már teljesített normákat meghaladó 
mértékű optimalizálására.

(A magyar változatot nem érinti.)      

Or. en

Módosítás 8
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az üzemanyag-hatékony 
gumiabroncsok költséghatékonyak 
lehetnek, mivel az üzemanyag-
megtakarítás bőségesen ellensúlyozza a 
gumiabroncsok magasabb előállítási 
költségéből adódó magasabb vételárát.

(6) Az üzemanyag-hatékony 
gumiabroncsok költséghatékonyak 
lehetnek, mivel az üzemanyag-
megtakarítás bőségesen képes 
ellensúlyozni a gumiabroncsok magasabb 
előállítási költségéből adódó magasabb 
vételárát.

Or. fr

Módosítás 9
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 661/2009/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet13 fogalmazza meg a 
gumiabroncsok gördülési ellenállására 
vonatkozó minimumkövetelményeket. A 
technológiai fejlődés lehetővé teszi a 
gumiabroncsok gördülési ellenállása által 
előidézett energiaveszteségek jelentős, az 
említett minimumkövetelményeket 
meghaladó mértékű csökkentését. Ezért a 
közúti közlekedés környezeti hatásainak 
csökkentése érdekében helyénvaló 
frissíteni a gumiabroncsok címkézésére 
vonatkozó rendelkezéseket, hogy ezzel 
üzemanyag-hatékonyabb gumiabroncsok 
vásárlására ösztönözzék a 
végfelhasználókat azáltal, hogy 
összehangolt információkat szolgáltatnak 
erről a paraméterről.

(7) A 661/2009/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet13 fogalmazza meg a 
gumiabroncsok gördülési ellenállására 
vonatkozó minimumkövetelményeket. A 
technológiai fejlődés lehetővé teszi a 
gumiabroncsok gördülési ellenállása által 
előidézett energiaveszteségek jelentős, az 
említett minimumkövetelményeket 
meghaladó mértékű csökkentését. Ezért a 
közúti közlekedés környezeti hatásainak 
csökkentése érdekében helyénvaló fokozni 
a gumiabroncsok üzemanyag-
hatékonyságának átláthatóságát és 
frissíteni a gumiabroncsok címkézésére 
vonatkozó rendelkezéseket, hogy ezzel 
üzemanyag-hatékonyabb gumiabroncsok 
vásárlására ösztönözzék a 
végfelhasználókat azáltal, hogy 
összehangolt információkat szolgáltatnak 
erről a paraméterről.

__________________ __________________

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
661/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a 
gépjárművek, az ezekhez tervezett 
pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, 

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
661/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a 
gépjárművek, az ezekhez tervezett 
pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, 
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valamint önálló műszaki egységek 
általános biztonságára vonatkozó 
típusjóváhagyási előírásokról (HL L 200., 
2009.7.31., 1. o.).

valamint önálló műszaki egységek 
általános biztonságára vonatkozó 
típusjóváhagyási előírásokról (HL L 200., 
2009.7.31., 1. o.).

Or. fr

Módosítás 10
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 661/2009/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet13 fogalmazza meg a 
gumiabroncsok gördülési ellenállására 
vonatkozó minimumkövetelményeket. A 
technológiai fejlődés lehetővé teszi a 
gumiabroncsok gördülési ellenállása által 
előidézett energiaveszteségek jelentős, az 
említett minimumkövetelményeket 
meghaladó mértékű csökkentését. Ezért a 
közúti közlekedés környezeti hatásainak 
csökkentése érdekében helyénvaló 
frissíteni a gumiabroncsok címkézésére 
vonatkozó rendelkezéseket, hogy ezzel 
üzemanyag-hatékonyabb gumiabroncsok 
vásárlására ösztönözzék a 
végfelhasználókat azáltal, hogy 
összehangolt információkat szolgáltatnak 
erről a paraméterről.

(7) A 661/2009/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet13 fogalmazza meg a 
gumiabroncsok gördülési ellenállására 
vonatkozó minimumkövetelményeket. A 
technológiai fejlődés lehetővé teszi a 
gumiabroncsok gördülési ellenállása által 
előidézett energiaveszteségek jelentős, az 
említett minimumkövetelményeket 
meghaladó mértékű csökkentését. A közúti 
közlekedés környezeti hatásainak 
csökkentése érdekében frissíteni kell a 
gumiabroncsok címkézését, hogy ezzel 
üzemanyag-hatékonyabb gumiabroncsok 
vásárlására ösztönözzék a 
végfelhasználókat azáltal, hogy 
összehangolt információkat szolgáltatnak 
erről a paraméterről.

__________________ __________________

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
661/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a 
gépjárművek, az ezekhez tervezett 
pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, 
valamint önálló műszaki egységek 
általános biztonságára vonatkozó 
típusjóváhagyási előírásokról (HL L 200.,
2009.7.31., 1. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
661/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a 
gépjárművek, az ezekhez tervezett 
pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, 
valamint önálló műszaki egységek 
általános biztonságára vonatkozó 
típusjóváhagyási előírásokról (HL L 200., 
2009.7.31., 1. o.).

Or. en
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Módosítás 11
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A forgalmi zaj komoly 
kellemetlenségeket okoz, és káros az 
egészségre nézve. A 661/2009/EK rendelet 
minimumkövetelményeket fogalmaz meg a 
gumiabroncsok külső gördülési zajára 
vonatkozóan. A technológiai fejlődés 
lehetővé teszi a külső gördülési zaj 
jelentős, az említett 
minimumkövetelményeket meghaladó 
mértékű csökkentését. A forgalmi zaj 
csökkentése érdekében ezért indokolt 
frissíteni a gumiabroncsok címkézésére 
vonatkozó rendelkezéseket, ezzel 
alacsonyabb külső gördülési zajt keltő 
gumiabroncsok vásárlására ösztönözve a 
végfelhasználókat azáltal, hogy 
összehangolt információkat közölnek erről 
a paraméterről.

(8) A forgalmi zaj komoly 
kellemetlenségeket okoz, és káros az 
egészségre nézve. A 661/2009/EK rendelet 
minimumkövetelményeket fogalmaz meg a 
gumiabroncsok külső gördülési zajára 
vonatkozóan. A technológiai fejlődés 
lehetővé teszi a külső gördülési zaj 
jelentős, az említett 
minimumkövetelményeket meghaladó 
mértékű csökkentését. A forgalmi zaj 
csökkentése érdekében ezért indokolt 
fokozni a gumiabroncsok külső gördülési 
zajra vonatkozó teljesítményének 
átláthatóságát és frissíteni a 
gumiabroncsok címkézésére vonatkozó 
rendelkezéseket, ezzel alacsonyabb külső 
gördülési zajt keltő gumiabroncsok 
vásárlására ösztönözve a végfelhasználókat 
azáltal, hogy összehangolt információkat 
közölnek erről a paraméterről.

Or. fr

Módosítás 12
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A forgalmi zaj komoly 
kellemetlenségeket okoz, és káros az 
egészségre nézve. A 661/2009/EK rendelet 
minimumkövetelményeket fogalmaz meg a 
gumiabroncsok külső gördülési zajára 
vonatkozóan. A technológiai fejlődés 
lehetővé teszi a külső gördülési zaj 
jelentős, az említett 

(8) A forgalmi zaj komoly 
kellemetlenségeket okoz, és káros az 
egészségre nézve. A 661/2009/EK rendelet 
minimumkövetelményeket fogalmaz meg a 
gumiabroncsok külső gördülési zajára 
vonatkozóan. A technológiai fejlődés 
lehetővé teszi a külső gördülési zaj 
jelentős, az említett 
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minimumkövetelményeket meghaladó 
mértékű csökkentését. A forgalmi zaj 
csökkentése érdekében ezért indokolt 
frissíteni a gumiabroncsok címkézésére 
vonatkozó rendelkezéseket, ezzel 
alacsonyabb külső gördülési zajt keltő 
gumiabroncsok vásárlására ösztönözve a 
végfelhasználókat azáltal, hogy 
összehangolt információkat közölnek erről 
a paraméterről.

minimumkövetelményeket meghaladó 
mértékű csökkentését. A forgalmi zaj 
csökkentése érdekében frissíteni kell a 
gumiabroncsok címkézését, ezzel 
alacsonyabb külső gördülési zajt keltő 
gumiabroncsok vásárlására ösztönözve a 
végfelhasználókat azáltal, hogy 
összehangolt információkat közölnek erről 
a paraméterről.

Or. en

Módosítás 13
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 661/2009/EK rendelet 
minimumkövetelményeket fogalmaz meg a 
gumiabroncsok nedves tapadási 
teljesítményére vonatkozóan. A 
technológiai fejlődés lehetővé teszi a 
nedves tapadás jelentős, az említett 
követelményeket meghaladó mértékű 
javítását, és ezzel együtt a nedves 
féktávolságok csökkentését. Ezért a közúti 
közlekedésbiztonság növelése érdekében 
indokolt frissíteni a gumiabroncsok 
címkézésére vonatkozó rendelkezéseket, 
ezzel jobb nedves tapadási teljesítményt 
nyújtó gumiabroncsok vásárlására 
ösztönözve a végfelhasználókat azáltal, 
hogy összehangolt információkat közölnek 
erről a paraméterről.

(10) A 661/2009/EK rendelet 
minimumkövetelményeket fogalmaz meg a 
gumiabroncsok nedves tapadási 
teljesítményére vonatkozóan. A 
technológiai fejlődés lehetővé teszi a 
nedves tapadás jelentős, az említett 
követelményeket meghaladó mértékű 
javítását, és ezzel együtt a nedves 
féktávolságok csökkentését. Ezért a közúti 
közlekedésbiztonság növelése érdekében 
indokolt fokozni a gumiabroncsok 
tapadási teljesítményének átláthatóságát 
és frissíteni a gumiabroncsok címkézésére 
vonatkozó rendelkezéseket, ezzel jobb 
nedves tapadási teljesítményt nyújtó 
gumiabroncsok vásárlására ösztönözve a 
végfelhasználókat azáltal, hogy 
összehangolt információkat közölnek erről 
a paraméterről.

Or. fr

Módosítás 14
Luke Ming Flanagan
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Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 661/2009/EK rendelet 
minimumkövetelményeket fogalmaz meg a 
gumiabroncsok nedves tapadási 
teljesítményére vonatkozóan. A 
technológiai fejlődés lehetővé teszi a 
nedves tapadás jelentős, az említett 
követelményeket meghaladó mértékű 
javítását, és ezzel együtt a nedves 
féktávolságok csökkentését. Ezért a közúti 
közlekedésbiztonság növelése érdekében 
indokolt frissíteni a gumiabroncsok 
címkézésére vonatkozó rendelkezéseket, 
ezzel jobb nedves tapadási teljesítményt 
nyújtó gumiabroncsok vásárlására 
ösztönözve a végfelhasználókat azáltal, 
hogy összehangolt információkat közölnek 
erről a paraméterről.

(10) A 661/2009/EK rendelet 
minimumkövetelményeket fogalmaz meg a 
gumiabroncsok nedves tapadási 
teljesítményére vonatkozóan. A 
technológiai fejlődés lehetővé teszi a 
nedves tapadás jelentős, az említett 
követelményeket meghaladó mértékű 
javítását, és ezzel együtt a nedves 
féktávolságok csökkentését. A közúti 
közlekedésbiztonság növelése érdekében 
frissíteni kell a gumiabroncsok címkézését, 
ezzel jobb nedves tapadási teljesítményt 
nyújtó gumiabroncsok vásárlására 
ösztönözve a végfelhasználókat azáltal, 
hogy összehangolt információkat közölnek 
erről a paraméterről.

Or. en

Módosítás 15
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Annak érdekében, hogy a 
végfelhasználók információt kapjanak a 
havas és jeges útviszonyokra kialakított 
speciális gumiabroncsok teljesítményéről, 
elő kell írni a havas és jeges útviszonyokra 
szánt gumiabroncsokra vonatkozó 
információs követelmények feltüntetését a 
címkén.

(12) Annak érdekében, hogy a 
végfelhasználók információt kapjanak a 
havas és jeges útviszonyokra kialakított 
speciális gumiabroncsok teljesítményéről, 
a gumiabroncsok címkézését frissíteni 
kell, megkövetelve a havas és jeges 
útviszonyokra szánt gumiabroncsokra 
vonatkozó információs követelmények 
feltüntetését.

Or. en
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Módosítás 16
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A használat során előforduló 
gumiabroncskopás jelentős, a környezetre 
nézve káros mikroműanyag-forrást jelent, a 
Bizottság „A műanyagok körforgásos 
gazdaságban betöltött szerepével 
kapcsolatos európai stratégia” című 
közleménye16 szerint tehát szükség van a 
gumiabroncsok nem szándékos 
mikroműanyag-kibocsátása által jelentett 
probléma orvoslására, többek között olyan 
tájékoztatási intézkedések segítségével, 
mint például a gumiabroncsokra vonatkozó 
címkézési és minimumkövetelmények. 
Jelenleg azonban nincs olyan vizsgálati 
módszer, amely alkalmas a 
gumiabroncskopás mérésére. A 
Bizottságnak tehát megbízást kellene adnia 
a módszer kifejlesztésére, a legkorszerűbb 
nemzetközileg kidolgozott vagy javasolt 
szabványok vagy előírások teljes mértékű 
figyelembevétele mellett, a megfelelő 
vizsgálati módszer mihamarabbi 
kialakítását szem előtt tartva.

(13) A használat során előforduló 
gumiabroncskopás jelentős, a környezetre 
nézve káros mikroműanyag-forrást jelent, 
és napjainkban komoly aggodalomra ad 
okot, mivel az óceánok mikroműanyag-
szennyeződése jelentősen veszélyezteti a 
biodiverzitást; A Bizottság „A műanyagok 
körforgásos gazdaságban betöltött 
szerepével kapcsolatos európai stratégia” 
című közleménye16 szerint tehát szükség 
van a gumiabroncsok nem szándékos 
mikroműanyag-kibocsátása által jelentett 
probléma orvoslására, többek között olyan 
tájékoztatási intézkedések segítségével, 
mint például a gumiabroncsokra vonatkozó 
címkézési és minimumkövetelmények. 
Jelenleg azonban nincs olyan vizsgálati 
módszer, amely alkalmas a 
gumiabroncskopás mérésére. A 
Bizottságnak tehát megbízást kellene adnia 
a módszer kifejlesztésére, a legkorszerűbb 
nemzetközileg kidolgozott vagy javasolt 
szabványok vagy előírások teljes mértékű 
figyelembevétele mellett, a megfelelő 
vizsgálati módszer mihamarabbi 
kialakítását szem előtt tartva.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final. 16 COM(2018)0028.

Or. fr

Módosítás 17
Keith Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A használat során előforduló 
gumiabroncskopás jelentős, a környezetre 
nézve káros mikroműanyag-forrást jelent, a 
Bizottság „A műanyagok körforgásos 
gazdaságban betöltött szerepével 
kapcsolatos európai stratégia” című 
közleménye16 szerint tehát szükség van a 
gumiabroncsok nem szándékos 
mikroműanyag-kibocsátása által jelentett 
probléma orvoslására, többek között olyan 
tájékoztatási intézkedések segítségével, 
mint például a gumiabroncsokra vonatkozó 
címkézési és minimumkövetelmények. 
Jelenleg azonban nincs olyan vizsgálati 
módszer, amely alkalmas a 
gumiabroncskopás mérésére. A 
Bizottságnak tehát megbízást kellene 
adnia a módszer kifejlesztésére, a 
legkorszerűbb nemzetközileg kidolgozott 
vagy javasolt szabványok vagy előírások 
teljes mértékű figyelembevétele mellett, a 
megfelelő vizsgálati módszer 
mihamarabbi kialakítását szem előtt 
tartva.

(13) A használat során előforduló 
gumiabroncskopás jelentős, a környezetre 
nézve káros mikroműanyag-forrást jelent, a 
Bizottság „A műanyagok körforgásos 
gazdaságban betöltött szerepével 
kapcsolatos európai stratégia” című 
közleménye16 szerint tehát szükség van a 
gumiabroncsok nem szándékos 
mikroműanyag-kibocsátása által jelentett 
probléma orvoslására, többek között olyan 
tájékoztatási intézkedések segítségével, 
mint például a gumiabroncsokra vonatkozó 
címkézési és minimumkövetelmények. A 
gumiabroncsok kopási sebességére 
vonatkozó címkézési követelmények 
alkalmazása jelentős előnyökkel járna az 
emberi egészség és a környezet 
szempontjából. Ezért a Bizottságnak a 
lehető leghamarabb be kell vezetnie a 
gumiabroncskopás mérésére alkalmas 
vizsgálati módszert, a legkorszerűbb 
nemzetközileg kidolgozott vagy javasolt 
szabványok vagy előírások teljes mértékű 
figyelembevétele mellett annak 
érdekében, hogy a gumiabroncsok 
kopására vonatkozó paramétereket és 
tájékoztatási követelményeket e rendelet 
hatálybalépése előtt be lehessen vezetni.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final 16 COM(2018)0028

Or. en

Módosítás 18
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A használat során előforduló 
gumiabroncskopás jelentős, a környezetre 

(13) A használat során előforduló 
gumiabroncskopás jelentős, a környezetre 



PE628.368v01-00 14/31 AM\1163773HU.docx

HU

nézve káros mikroműanyag-forrást jelent, a 
Bizottság „A műanyagok körforgásos 
gazdaságban betöltött szerepével 
kapcsolatos európai stratégia” című 
közleménye16 szerint tehát szükség van a 
gumiabroncsok nem szándékos 
mikroműanyag-kibocsátása által jelentett 
probléma orvoslására, többek között olyan 
tájékoztatási intézkedések segítségével, 
mint például a gumiabroncsokra vonatkozó 
címkézési és minimumkövetelmények. 
Jelenleg azonban nincs olyan vizsgálati 
módszer, amely alkalmas a 
gumiabroncskopás mérésére. A 
Bizottságnak tehát megbízást kellene adnia 
a módszer kifejlesztésére, a legkorszerűbb 
nemzetközileg kidolgozott vagy javasolt 
szabványok vagy előírások teljes mértékű 
figyelembevétele mellett, a megfelelő 
vizsgálati módszer mihamarabbi 
kialakítását szem előtt tartva.

nézve káros mikroműanyag-forrást jelent, a 
Bizottság „A műanyagok körforgásos 
gazdaságban betöltött szerepével 
kapcsolatos európai stratégia” című 
közleménye16 szerint tehát szükség van a 
gumiabroncsok nem szándékos 
mikroműanyag-kibocsátása által jelentett 
probléma orvoslására, többek között olyan 
tájékoztatási intézkedések segítségével, 
mint például a gumiabroncsokra vonatkozó 
címkézési és minimumkövetelmények. 
Noha az ágazat megkezdte a 
gumiabroncskopásra és a vizsgálati 
módszer kifejlesztésére vonatkozó 
kutatásokat, jelenleg nincs olyan vizsgálati 
módszer, amely alkalmas a 
gumiabroncskopás mérésére. A 
Bizottságnak tehát megbízást kellene adnia 
a módszer kifejlesztésére, az ágazat 
munkája és a legkorszerűbb nemzetközileg 
kidolgozott vagy javasolt szabványok vagy 
előírások teljes mértékű figyelembevétele 
mellett, a megfelelő vizsgálati módszer 
mihamarabbi kialakítását szem előtt tartva.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final 16 COM(2018)0028

Or. en

Módosítás 19
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az újrafutózott gumiabroncsok a 
nehézgépjármű-gumiabroncsok piacának 
jelentős részét képezik. A gumiabroncsok 
újrafutózása meghosszabbítja a 
gumiabroncsok élettartamát, és hozzájárul 
a körforgásos gazdaság olyan 
célkitűzéseihez, mint például a 
hulladékcsökkentés. Az ilyen 
gumiabroncsokra vonatkozó címkézési 

(14) Az újrafutózott gumiabroncsok a 
nehézgépjármű-gumiabroncsok piacának 
jelentős részét képezik. A gumiabroncsok 
újrafutózása meghosszabbítja a 
gumiabroncsok élettartamát, és hozzájárul 
a körforgásos gazdaság olyan 
célkitűzéseihez, mint például a 
hulladékcsökkentés. Az ilyen 
gumiabroncsokra vonatkozó átláthatósági 
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követelmények alkalmazásával jelentős 
energiamegtakarítás érhető el. Mivel 
azonban jelenleg nincs olyan vizsgálati 
módszer, amely alkalmas az újrafutózott 
gumiabroncsok teljesítményének mérésére, 
lehetővé kell tenni a rendelet későbbiekben 
e tekintetben történő kiegészítését.

és címkézési követelmények 
alkalmazásával jelentős 
energiamegtakarítás érhető el. Mivel 
azonban jelenleg nincs olyan vizsgálati 
módszer, amely alkalmas az újrafutózott 
gumiabroncsok teljesítményének mérésére, 
lehetővé kell tenni a rendelet későbbiekben 
e tekintetben történő kiegészítését.

Or. fr

Módosítás 20
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az (EU) 2017/1369 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet17 szerinti 
energiacímkét – amely a termékek 
energiafogyasztását egy „A”-tól „G”-ig 
terjedő skálán osztályozza – az uniós 
fogyasztók 85 %-a felismeri, és 
bizonyítottan hatásos a nagyobb 
hatékonyságú termékek népszerűsítésében. 
A gumiabroncscímkéket továbbra is a 
korábbival a lehető legnagyobb mértékű 
azonosságot mutató kivitelben kell 
alkalmazni, a gumiabroncs-paraméterek 
sajátosságainak figyelembevétele mellett.

(15) Az (EU) 2017/1369 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet17 szerinti 
energiacímkét – amely a termékek 
energiafogyasztását egy „A”-tól „G”-ig 
terjedő skálán osztályozza – az uniós 
fogyasztók 85%-a felismeri, és 
bizonyítottan hatásos a nagyobb 
hatékonyságú termékek népszerűsítésében. 
Ezért logikusnak látszik, hogy
gumiabroncscímkéket továbbra is a 
korábbival a lehető legnagyobb mértékű 
azonosságot mutató kivitelben 
alkalmazzák, a gumiabroncs-paraméterek 
sajátosságainak figyelembevétele mellett.

__________________ __________________

17 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) 
az energiacímkézés keretének 
meghatározásáról és a 2010/30/EU 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 198., 2017.7.28., 1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) 
az energiacímkézés keretének 
meghatározásáról és a 2010/30/EU 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 198., 2017.7.28., 1. o.).

Or. fr
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Módosítás 21
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A gumiabroncs-paraméterekre 
vonatkozó, összehasonlítható információk 
szabványos címke formájában történő 
közlése nagy valószínűséggel a 
biztonságosabb, csendesebb és üzemanyag-
hatékonyabb gumiabroncsok vásárlására 
ösztönzi majd a végfelhasználókat. Ez 
viszont feltételezhetően az említett 
paraméterek optimalizálására sarkallja 
majd a gumiabroncsgyártókat, ami 
megteremti a fenntarthatóbb fogyasztás és 
termelés lehetőségét.

(16) A gumiabroncs-paraméterekre 
vonatkozó, összehasonlítható információk 
szabványos címke formájában történő 
közlése nagy valószínűséggel a 
biztonságosabb, csendesebb és üzemanyag-
hatékonyabb gumiabroncsok vásárlására 
ösztönzi majd a végfelhasználókat. Ez 
viszont feltételezhetően az említett 
paraméterek optimalizálására sarkallja 
majd a gumiabroncsgyártókat, ami 
megteremtheti a fenntarthatóbb fogyasztás 
és termelés lehetőségét.

Or. fr

Módosítás 22
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A gumiabroncsok üzemanyag-
hatékonyságára és más paramétereire 
vonatkozó bővebb tájékoztatás lényeges 
valamennyi végfelhasználó, köztük a 
cseregumiabroncsok, az új járművekre 
szerelt gumiabroncsok vásárlói, valamint a 
flottakezelők és a fuvarozási vállalkozások 
számára, akik, illetve amelyek címkézési és 
összehangolt vizsgálati rendszer hiányában 
nehezen tudják összehasonlítani a 
különféle gyártmányú gumiabroncsok 
egyes paramétereit. Minden esetben elő 
kell írni tehát a járművekre szerelt 
gumiabroncsok címkézését.

(17) A gumiabroncsok üzemanyag-
hatékonyságára és más paramétereire 
vonatkozó bővebb tájékoztatás lényeges 
valamennyi végfelhasználó, köztük a 
cseregumiabroncsok, az új járművekre 
szerelt gumiabroncsok vásárlói, valamint a 
flottakezelők és a fuvarozási vállalkozások 
számára, akik, illetve amelyek címkézési és 
összehangolt vizsgálati rendszer hiányában 
nehezen tudják összehasonlítani a 
különféle gyártmányú gumiabroncsok 
egyes paramétereit. Minden esetben elő 
kell írni tehát a járművekre szerelt 
gumiabroncsoknak a fentieket tükröző
címkézését.
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Or. en

Módosítás 23
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Sok végfelhasználó anélkül hoz 
döntést gumiabroncs-vásárlással 
kapcsolatban, hogy ténylegesen látná a 
gumiabroncsot, így pedig a ráragasztott 
címkét sem látja. Az ilyen helyzetekben a 
végfelhasználó részére minden esetben be 
kell mutatni a címkét a vásárlásról szóló 
döntés véglegesítése előtt. A címke 
megjelenítése az értékesítési helyen 
található gumiabroncsokon, valamint a 
műszaki promóciós anyagban biztosítja, 
hogy a forgalmazók, valamint a potenciális 
végfelhasználók a vásárlási döntés helyén 
és idejében összehangolt információkat 
kapjanak a gumiabroncs vonatkozó 
paramétereiről.

(20) Sok végfelhasználó anélkül hoz 
döntést gumiabroncs-vásárlással 
kapcsolatban, hogy ténylegesen látná a 
gumiabroncsot, így pedig a ráragasztott 
címkét sem látja. Az ilyen helyzetekben a 
végfelhasználó részére minden esetben be 
kell mutatni a címkét a vásárlásról szóló 
döntés véglegesítése előtt, és olyan 
magyarázatot kell nyújtani számára, 
amelynek révén megérti a címkén 
található információkat. A címke 
megjelenítése az értékesítési helyen 
található gumiabroncsokon, valamint a 
műszaki promóciós anyagban biztosítja, 
hogy a forgalmazók, valamint a potenciális 
végfelhasználók a vásárlási döntés helyén 
és idejében összehangolt információkat 
kapjanak a gumiabroncs vonatkozó 
paramétereiről.

Or. fr

Módosítás 24
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A végfelhasználók egy része már az 
értékesítési helyre történő megérkezés előtt 
kiválasztja a gumiabroncsokat, vagy pedig 
levelezés útján vagy interneten történő 
megrendeléssel vásárolja meg azokat. 

(21) A végfelhasználók egy része már az 
értékesítési helyre történő megérkezés előtt 
kiválasztja a gumiabroncsokat, vagy pedig 
levelezés útján vagy interneten történő 
megrendeléssel vásárolja meg azokat. 
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Annak érdekében, hogy ezek a 
végfelhasználók is megalapozott döntést 
hozhassanak a gumiabroncsok üzemanyag-
hatékonyságára, nedves tapadási 
teljesítményére, külső gördülési zajára és 
egyéb paramétereire vonatkozó 
összehangolt információk alapján, a 
címkéket meg kell jeleníteni minden 
műszaki promóciós anyagban, beleértve az 
interneten elérhetővé tett ilyen jellegű 
anyagokat is.

Annak érdekében, hogy ezek a 
végfelhasználók is megalapozott döntést 
hozhassanak a gumiabroncsok üzemanyag-
hatékonyságára, nedves tapadási 
teljesítményére, külső gördülési zajára és 
egyéb paramétereire vonatkozó 
összehangolt információk alapján, a 
címkéket meg kell jeleníteni minden 
műszaki promóciós anyagban, beleértve az 
interneten elérhetővé tett ilyen jellegű 
anyagokat is, és minden szükséges 
információt biztosítani kell ezek megfelelő 
megértéséhez.

Or. fr

Módosítás 25
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A gumiabroncsokra vonatkozó 
üzemanyag-fogyasztást, nedves tapadást és 
egyéb paramétereket megbízható, pontos és 
reprodukálható módszerek alapján kell 
megmérni, az általánosan elismert 
legmodernebb mérési és számítási 
módszerek figyelembevételével. 
Amennyiben lehetséges, ezeknek a 
módszereknek az átlagos fogyasztói 
magatartást kell tükrözniük, és szilárd 
alapokon kell nyugodniuk a szándékos 
vagy nem szándékos módon történő 
kijátszás elkerülése érdekében. A 
megbízható, pontos és reprodukálható 
laboratóriumi vizsgálatok hiánya által 
jelentett korlátok között a 
gumiabroncscímkéken a gumiabroncsok 
tényleges használat alatt nyújtott 
összehasonlítható teljesítményét kell 
feltüntetni annak érdekében, hogy lehetővé 
tegyék a végfelhasználók számára a 
különböző gumiabroncsok 
összehasonlítását, valamint határt 

(23) A gumiabroncsokra vonatkozó 
üzemanyag-fogyasztást, nedves tapadást és 
egyéb paramétereket megbízható, pontos és 
reprodukálható módszerek alapján kell 
megmérni, az általánosan elismert 
legmodernebb mérési és számítási 
módszerek figyelembevételével. 
Amennyiben lehetséges, ezeknek a 
módszereknek az átlagos fogyasztói 
magatartást kell tükrözniük, és szilárd 
alapokon kell nyugodniuk a szándékos 
vagy nem szándékos módon történő 
kijátszás elkerülése érdekében. 
Amennyiben lehetséges, a megbízható, 
pontos és reprodukálható laboratóriumi 
vizsgálatok hiánya által jelentett korlátok 
között a gumiabroncscímkéken a 
gumiabroncsok tényleges használat alatt 
nyújtott összehasonlítható teljesítményét 
kell feltüntetni annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék a végfelhasználók számára 
a különböző gumiabroncsok 
összehasonlítását, valamint határt 
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szabjanak a gyártóknál felmerülő vizsgálati 
költségeknek.

szabjanak a gyártóknál felmerülő vizsgálati 
költségeknek.

Or. fr

Módosítás 26
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az energiahatékonyság, az 
éghajlatváltozás mérséklése és a környezet 
védelme érdekében lehetővé kell tenni, 
hogy a tagállamok ösztönzőkkel serkentsék 
az energiahatékony termékek használatát. 
A tagállamok szabadon dönthetnek az ilyen 
ösztönzők jellegéről. A szóban forgó 
ösztönzőknek összhangban kell lenniük az 
állami támogatásokra vonatkozó uniós 
szabályokkal, és nem képezhetnek 
indokolatlan piaci akadályokat. Ez a 
rendelet nem sértheti azon jövőbeli állami 
támogatási eljárások kimenetelét, amelyek 
az ilyen jellegű ösztönzők tekintetében az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 107. és 108. cikkével 
összhangban indíthatók.

(29) Az energiahatékonyság, az 
éghajlatváltozás mérséklése és a környezet 
védelme érdekében lehetővé kell tenni, 
hogy a tagállamok ösztönzőkkel serkentsék 
az energiahatékony termékek használatát. 
A tagállamok szabadon dönthetnek az ilyen 
ösztönzők jellegéről. Ez a rendelet nem 
sértheti azon jövőbeli állami támogatási 
eljárások kimenetelét, amelyek az ilyen 
jellegű ösztönzők tekintetében az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 107. és 108. cikkével 
összhangban indíthatók.

Or. fr

Módosítás 27
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A címke tartalmi és formai 
módosítása, az újrafutózott 
gumiabroncsokra, a kopásra és a 
futásteljesítményre vonatkozó 

(30) Az újrafutózott gumiabroncsokra 
vonatkozó követelmények bevezetése, 
valamint a mellékleteknek a műszaki 
fejlődés szerinti kiigazítása érdekében a 
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követelmények bevezetése, valamint a 
mellékleteknek a műszaki fejlődés szerinti 
kiigazítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkája során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak21

megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kézhez kell kapnia 
minden dokumentumot, és szakértőiknek 
biztosítani kell a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein 
való rendszeres részvételt.

Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munkája 
során megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak21

megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kézhez kell kapnia 
minden dokumentumot, és szakértőiknek 
biztosítani kell a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein 
való rendszeres részvételt.

__________________ __________________

21 HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 21 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en

Módosítás 28
Keith Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet célja, hogy az 
üzemanyag-hatékony, biztonságos és 
alacsony zajkibocsátási szinttel rendelkező 
gumiabroncsok használatának 
előmozdítása révén növelje a közúti 
közlekedés biztonságát, egészségvédelmét, 
valamint gazdasági és környezeti 
hatékonyságát.

(1) E rendelet célja, hogy az 
üzemanyag-hatékony, biztonságos és 
alacsony zajkibocsátási szinttel rendelkező, 
valamint a környezetre minimális hatást 
gyakorló gumiabroncsok használatának 
előmozdítása révén növelje a közúti 
közlekedés biztonságát, egészségvédelmét, 
valamint gazdasági és környezeti 
hatékonyságát.
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Or. en

Módosítás 29
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden egyes gumiabroncs esetén a 
II. melléklet szerinti matrica formátumú 
címkével, amely az I. mellékletben 
megadott valamennyi paraméterre 
vonatkozóan tartalmazza az információkat 
és az osztályba sorolást, valamint 
termékismertető adatlappal, a IV. 
mellékletben leírtaknak megfelelően;

a) minden egyes C1 és C2 típusú 
gumiabroncs esetén a II. melléklet szerinti 
matrica formátumú címkével, amely az I. 
mellékletben megadott valamennyi 
paraméterre vonatkozóan tartalmazza az 
információkat és az osztályba sorolást, 
valamint termékismertető adatlappal, a IV. 
mellékletben leírtaknak megfelelően;

Or. en

Indokolás

A tehergépkocsik gumiabroncsait ritkán állítják ki. A tehergépkocsi-gumiabroncsok esetében 
nem jár további előnyökkel, ha minden egyes abroncsra matrica kerül.

Módosítás 30
Jean-François Jalkh
az ENF képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden egyes, egy vagy több 
azonos abroncsból álló tétel esetén a II. 
melléklet szerinti nyomtatott formátumú 
címkével, amely az I. mellékletben 
megadott valamennyi paraméterre 
vonatkozóan tartalmazza az információkat 
és az osztályba sorolást, valamint 
termékismertető adatlappal, a IV. 
mellékletben leírtaknak megfelelően.

b) minden egyes, egy vagy több 
azonos abroncsból álló tétel esetén 
tételszámmal, sorozatszámmal, a II. 
melléklet szerinti nyomtatott formátumú 
címkével, amely az I. mellékletben 
megadott valamennyi paraméterre 
vonatkozóan tartalmazza az információkat 
és az osztályba sorolást, valamint 
termékismertető adatlappal, a IV. 
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mellékletben leírtaknak megfelelően.

Or. fr

Indokolás

Az egyes abroncsok esetében, ha hibásnak bizonyul vagy a forgalmazó visszahívja, fontos, 
hogy azonosítani lehessen az azonos gyártási sorozatból származó többi gumiabroncsot, 
amelyek ahhoz a tételhez tartoznak, amelyhez a hibás abroncs, annak érdekében, hogy 
szükség esetén vissza lehessen hívni ezeket az abroncsokat.

Módosítás 31
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A beszállítóknak biztosítaniuk kell, 
hogy az értékek, a hozzájuk kapcsolódó 
osztályok és minden olyan további, 
teljesítménnyel kapcsolatos információ, 
amely a címkén feltüntetésre kerül az I. 
mellékletben megadott lényeges 
paraméterekre vonatkozóan, átesett a 
661/2009/EK rendelet szerinti 
típusjóváhagyási folyamaton.

(5) A beszállítóknak biztosítaniuk kell, 
hogy a gumiabroncs forgalomba hozatalát 
megelőzően a típusjóváhagyó hatóságnak 
benyújtásra kerüljenek az értékek, a 
hozzájuk kapcsolódó osztályok, a 
modellazonosító és minden olyan további, 
teljesítménnyel kapcsolatos információ, 
amely a címkén feltüntetésre kerül az I. 
mellékletben megadott lényeges 
paraméterekre, továbbá a 3. mellékletben 
meghatározott műszaki dokumentáció 
paramétereire vonatkozóan. A 
típusjóváhagyó hatóság megerősíti a 
beszállítótól kapott dokumentáció 
átvételét.

Or. en

Indokolás

Elméletben a típusjóváhagyási eljárás és a címkézési eljárás egymástól független eljárások. A 
típusjóváhagyó hatóságoknak történő jelentéstétel azonban hozzáadott értékkel rendelkezhet 
az ellenőrzések és a helyes végrehajtás tekintetében. Az összes szükséges információ 
beérkezése az abroncs forgalomba hozatala előtt lehetővé tenné számukra, hogy 
megvizsgálják a címke méréseinek pontosságát, amennyiben szeretnék.
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Módosítás 32
Jean-François Jalkh
az ENF képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2020. január 1-jétől a 
beszállítóknak a gumiabroncs forgalomba 
hozatalát megelőzően meg kell adniuk az 
(EU) 2017/1369 rendelet I. mellékletében 
meghatározott információkat a 
termékadatbázisban.

(1) 2020. január 1-jétől a 
beszállítóknak a gumiabroncs forgalomba 
hozatalát megelőzően meg kell adniuk az 
(EU) 2017/1369 rendelet I. mellékletében 
meghatározott információkat a 
termékadatbázisban. Mivel ez az adatbázis 
nyilvánosan elérhető, a végfelhasználók 
figyelembe vehetik ezeket az 
információkat az abroncsok 
összehasonlításakor és kiválasztásánál.

Or. fr

Indokolás

Ha a végfelhasználók lehetőséget kapnak arra, hogy online adatbázis alapján megnézhessék 
az abroncsok műszaki adatlapját, ez befolyásolja vásárlói magatartásukat.

Módosítás 33
Jean-François Jalkh
az ENF képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az egy vagy több azonos 
gumiabroncsból álló tételhez tartozó 
gumiabroncs megvásárlását megelőzően a 
4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett címkére a végfelhasználó 
figyelmét felhívják, és azt az értékesítési 
helyen, a gumiabroncs közvetlen 
közelében, jól látható módon feltüntessék.

b) az egy vagy több azonos 
gumiabroncsból álló tételhez tartozó 
gumiabroncs megvásárlását megelőzően a 
4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett címkére a végfelhasználó 
figyelmét felhívják, és azt az értékesítési 
helyen, az egy vagy több abroncsot 
tartalmazó tételhez tartozó minden egyes
gumiabroncs közvetlen közelében, jól 
látható módon feltüntessék.
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Or. fr

Indokolás

Több azonos abroncsból álló tétel esetében minden egyes abroncsot oly módon kell címkével 
ellátni, hogy az biztosítsa a végfelhasználó számára a címkén feltüntetett információk 
láthatóságát, bármilyen összetételt választ: egy vagy több gumiabroncsot.

Módosítás 34
Keith Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk

Futásteljesítmény és kopás

(1) A Bizottság legkésőbb 2020. január 1-
jéig a 13. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el e rendelet kiegészítése érdekében, 
a gumiabroncsok futásteljesítményére és 
kopására vonatkozó paraméterekkel és 
információkkal kapcsolatos 
követelmények bevezetésével.

(2) E célból a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 13. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a gumiabroncsok kopásának 
mérésére szolgáló megfelelő vizsgálati 
módszer bevezetése érdekében.

Or. en

Módosítás 35
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a címke tartalmát és formátumát törölve
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illetően változtatásokat vezessen be;

Or. en

Indokolás

A címke tartalma és formátuma e rendelet alapvető elemei, és együttdöntési eljárás keretébe 
kell tartozniuk.

Módosítás 36
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) paramétereket vagy információkra 
vonatkozó követelményeket vezessen be a 
mellékletekben, különös tekintettel a 
futásteljesítményre és a kopásra, 
amennyiben rendelkezésre állnak a 
megfelelő vizsgálati módszerek;

törölve

Or. en

Indokolás

A futásteljesítményre és a kopásra vonatkozó paraméterek és információk e rendelet alapvető 
elemei, és együttdöntési eljárás keretébe kell tartozniuk.

Módosítás 37
Keith Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) paramétereket vagy információkra 
vonatkozó követelményeket vezessen be a 
mellékletekben, különös tekintettel a 
futásteljesítményre és a kopásra, 
amennyiben rendelkezésre állnak a 

törölve
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megfelelő vizsgálati módszerek;

Or. en

Módosítás 38
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) vezessen be osztályozó 
paramétereket az újrafutózott 
gumiabroncsok teljesítményének 
tükrözése érdekében, amennyiben 
rendelkezésre áll a célra alkalmas 
harmonizált vizsgálati módszer, valamint 
elvégezték a megfelelő megvalósíthatósági 
vizsgálatot;

Or. en

Módosítás 39
Keith Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2026. június 1-jétől a Bizottság elvégzi e 
rendelet értékelését, és jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak.

2022. június 1-jétől a Bizottság elvégzi e 
rendelet értékelését, és jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 40
Keith Taylor
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Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk

A 661/2009/EK rendelet módosítása

A 661/2009/EK rendelet 5. cikke a 
következő na) ponttal egészül ki:

„na) a gumiabroncsok kopási sebessége”.

Or. en

Módosítás 41
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

C1 típusú gumiabroncsok C2 típusú gumiabroncsok C3 típusú gumiabroncsok

RRC kg/t-
ban

Energi
ahaték
onyság
i

osztály

RRC 
kg/t-ban

Energiah
atékonys
ági

osztály

RRC 
kg/t-ban

Energiah
atékonys
ági

osztály

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 ≥ F RRC ≥ F
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9,3 7,1

Módosítás

C1 típusú gumiabroncsok C2 típusú gumiabroncsok C3 típusú gumiabroncsok

RRC 
kg/t-ban

Energiah
atékonys
ági

osztály

RRC 
kg/t-ban

Energiah
atékonys
ági

osztály

RRC 
kg/t-ban

Energiah
atékonys
ági

osztály

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

Empty D Empty 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 Üres Fa

Or. en

Indokolás

A 2017/1369 keretrendelet előírja, hogy az osztályozást felül kell vizsgálni, amikor a 
legmagasabb osztály elérte a forgalomban lévő termékek 30%-át. A gumiabroncsok esetében 
nem ez a helyzet. A hatásvizsgálat szerint a legjobb, „A” üzemanyag-hatékonysági osztályba 
tartozó gumiabroncsok piaci részesedése még mindig alacsony (az értékesített abroncsok 
kevesebb mint 1%-a). Ezért a jelenlegi osztályozásnak érvényben kell maradnia.

Módosítás 42
Ivo Belet
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B rész – 2 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

C1 típusú gumiabroncsok C2 típusú gumiabroncsok C3 típusú gumiabroncsok

G Nedves 
tapadási 
osztály

G Nedves 
tapadási 
osztály

G Nedves 
tapadási 
osztály

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

Üres G Üres G G ≤ 0,64 G

Módosítás

C1 típusú gumiabroncsok C2 típusú gumiabroncsok C3 típusú gumiabroncsok

G Nedves 
tapadási 
osztály

G Nedves 
tapadási 
osztály

G Nedves 
tapadási 
osztály

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
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Üres D Üres 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

Üres G Üres G Üres G

Or. en

Indokolás

A 2017/1369 keretrendelet előírja, hogy az osztályozást felül kell vizsgálni, amikor a 
legmagasabb osztály elérte a forgalomban lévő termékek 30%-át. A gumiabroncsok esetében 
nem ez a helyzet. A hatásvizsgálat szerint a legjobb nedves tapadási mutatókkal rendelkező 
abroncsok piaci részesedése jelenleg 26%.  Mivel a paraméterek közötti egyensúlyra 
törekednek, és az „A” gördülési ellenállási osztályba tartozó gumiabroncsok piaci 
részesedése még mindig alacsony (az értékesített abroncsok kevesebb mint 1%-a), a jelenlegi 
osztályozásnak érvényben kell maradnia.

Módosítás 43
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

N dB-ben N dB-ben

Külső gördülési zaj osztálya Külső gördülési zaj osztálya

N ≤ LV - 6 N ≤ LV - 3

LV - 6 < N ≤ LV - 3 LV - 3 < N ≤ LV

N > LV - 3 N > LV

Or. en

Indokolás

A 2017/1369 keretrendelet előírja, hogy az osztályozást felül kell vizsgálni, amikor a 
legmagasabb osztály elérte a forgalomban lévő termékek 30%-át. A gumiabroncsok esetében 
nem ez a helyzet. A hatásvizsgálat szerint a legjobb zajkibocsátási teljesítménnyel rendelkező 
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gumiabroncsok piaci részesedése jelenleg 18%.  Mivel a paraméterek közötti egyensúlyra 
törekednek, a legjobb, „A” gördülési ellenállási osztályba tartozó gumiabroncsok piaci 
részesedése még mindig alacsony (az értékesített abroncsok kevesebb mint 1%-a), ezért a 
jelenlegi osztályozásnak érvényben kell maradnia.
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