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Poprawka 1
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Unia jest zaangażowana 
w tworzenie unii energetycznej opartej na 
przyszłościowej polityce w dziedzinie 
klimatu. Efektywność paliwowa, 
zasadniczy element ram polityki 
klimatyczno-energetycznej Unii do 2030 r., 
to klucz do zmniejszenia zapotrzebowania 
na energię.

(1) Unia zadeklarowała chęć 
stworzenia unii energetycznej opartej na 
przyszłościowej polityce w dziedzinie 
klimatu. Efektywność paliwowa, 
zasadniczy element ram polityki 
klimatyczno-energetycznej Unii do 2030 r., 
to klucz do zmniejszenia zapotrzebowania 
na energię.

Or. fr

Poprawka 2
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Należy zastąpić rozporządzenie 
(WE) nr 1222/2009 nowym 
rozporządzeniem, które obejmie zmiany 
wprowadzone w 2011 r. oraz zmieni 
i udoskonali niektóre przepisy, aby 
doprecyzować i zaktualizować ich treść, 
uwzględniając postęp technologiczny 
dotyczący opon, jaki dokonał się 
w ostatnich latach.

(3) Należy zastąpić rozporządzenie 
(WE) nr 1222/2009 nowym 
rozporządzeniem, które obejmie zmiany 
wprowadzone w 2011 r. oraz zmieni 
i udoskonali niektóre przepisy, aby 
doprecyzować i zaktualizować ich treść, 
uwzględniając zwłaszcza postęp 
technologiczny dotyczący opon, jaki 
dokonał się w ostatnich latach.

Or. fr

Poprawka 3
Luke Ming Flanagan
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Sektor transportu odpowiada za 
jedną trzecią zużycia energii w Unii. 
Transport drogowy odpowiadał za około 
22% całkowitych emisji gazów 
cieplarnianych w UE w 2015 r. Opony, 
głównie ze względu na ich opór toczenia, 
odpowiadają za 5–10 % zużycia paliwa 
przez pojazdy. Dlatego też zmniejszenie 
oporu toczenia opon w znaczący sposób 
przyczyniłoby się do efektywności 
paliwowej w transporcie drogowym, a tym 
samym do zmniejszenia emisji.

(4) Sektor transportu odpowiada za 
jedną trzecią zużycia energii w Unii, przy 
czym istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że ten odsetek wzrośnie, gdyż Unii zawiera 
coraz więcej szeroko zakrojonych umów 
handlowych, co nieuchronnie pociągnie 
za sobą zwiększenie transportu 
drogowego. Transport drogowy 
odpowiadał za około 22% całkowitych 
emisji gazów cieplarnianych w UE 
w 2015 r. Opony, głównie ze względu na 
ich opór toczenia, odpowiadają za 5–10 % 
zużycia paliwa przez pojazdy. Dlatego też 
zmniejszenie oporu toczenia opon 
w znaczący sposób przyczyniłoby się do 
efektywności paliwowej w transporcie 
drogowym, a tym samym do zmniejszenia 
emisji.

Or. en

Poprawka 4
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Sektor transportu odpowiada za 
jedną trzecią zużycia energii w Unii. 
Transport drogowy odpowiadał za około 
22 % całkowitych emisji gazów 
cieplarnianych w UE w 2015 r. Opony, 
głównie ze względu na ich opór toczenia, 
odpowiadają za 5–10 % zużycia paliwa 
przez pojazdy. Dlatego też zmniejszenie 
oporu toczenia opon w znaczący sposób 
przyczyniłoby się do efektywności 
paliwowej w transporcie drogowym, a tym 
samym do zmniejszenia emisji.

(4) Sektor transportu odpowiada za 
jedną trzecią zużycia energii w Unii. 
Transport drogowy odpowiadał za około 
22 % całkowitych emisji gazów 
cieplarnianych w UE w 2015 r. Opony, 
głównie ze względu na ich opór toczenia, 
pomimo postępu technologicznego wciąż 
odpowiadają za 5–10 % zużycia paliwa 
przez pojazdy. Dlatego też zmniejszenie 
oporu toczenia opon w znaczący sposób 
przyczyniłoby się do efektywności 
paliwowej w transporcie drogowym, a tym 
samym do zmniejszenia emisji.
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Or. fr

Poprawka 5
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Opony charakteryzuje szereg 
wzajemnie powiązanych ze sobą 
parametrów. Ulepszenie jednego 
parametru, na przykład oporu toczenia, 
może mieć negatywny wpływ na pozostałe 
parametry, takie jak przyczepność na 
mokrej nawierzchni, podczas gdy 
optymalizacja przyczepności na mokrej 
nawierzchni może negatywnie wpłynąć na 
zewnętrzny hałas toczenia. Należy 
zachęcać producentów opon, by 
optymalizowali wszystkie parametry, 
wykraczając poza już osiągnięte standardy.

(5) Opony charakteryzuje szereg 
wzajemnie powiązanych ze sobą 
parametrów. Ulepszenie jednego 
parametru, na przykład oporu toczenia, 
może mieć negatywny wpływ na pozostałe 
parametry, takie jak przyczepność na 
mokrej nawierzchni, podczas gdy 
optymalizacja przyczepności na mokrej 
nawierzchni może negatywnie wpłynąć na 
zewnętrzny hałas toczenia. Należy 
zachęcać producentów opon, by 
optymalizowali wszystkie parametry, 
wykraczając poza już osiągnięte standardy, 
lecz nie należy zapominać o wszelkim 
negatywnym wpływie, jaki wprowadzone 
przez nich zmiany mogłyby mieć na 
środowisko w trakcie procesu produkcji.

Or. en

Poprawka 6
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Opony charakteryzuje szereg 
wzajemnie powiązanych ze sobą 
parametrów. Ulepszenie jednego 
parametru, na przykład oporu toczenia, 
może mieć negatywny wpływ na pozostałe 
parametry, takie jak przyczepność na 
mokrej nawierzchni, podczas gdy 

(5) Opony charakteryzuje szereg 
wzajemnie powiązanych ze sobą 
parametrów. Ulepszenie jednego 
parametru, na przykład oporu toczenia, 
może mieć negatywny wpływ na pozostałe 
parametry, takie jak przyczepność na 
mokrej nawierzchni, podczas gdy 
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optymalizacja przyczepności na mokrej 
nawierzchni może negatywnie wpłynąć na 
zewnętrzny hałas toczenia. Należy
zachęcać producentów opon, by 
optymalizowali wszystkie parametry, 
wykraczając poza już osiągnięte standardy.

optymalizacja przyczepności na mokrej 
nawierzchni może negatywnie wpłynąć na 
zewnętrzny hałas toczenia. Należy 
zachęcać producentów opon, by 
optymalizowali wszystkie parametry, 
wykraczając poza już osiągnięte standardy, 
i dokonywali wyboru, biorąc pod uwagę 
zarówno mniejszy opór toczenia, jak i inne 
kryteria.

Or. fr

Poprawka 7
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Opony charakteryzuje szereg 
wzajemnie powiązanych ze sobą 
parametrów. Ulepszenie jednego 
parametru, na przykład oporu toczenia, 
może mieć negatywny wpływ na pozostałe 
parametry, takie jak przyczepność na 
mokrej nawierzchni, podczas gdy 
optymalizacja przyczepności na mokrej 
nawierzchni może negatywnie wpłynąć na 
zewnętrzny hałas toczenia. Należy 
zachęcać producentów opon, by 
optymalizowali wszystkie parametry, 
wykraczając poza już osiągnięte standardy.

(5) Opony charakteryzuje szereg 
parametrów, które są ze sobą wzajemnie 
powiązane. Ulepszenie jednego parametru, 
na przykład oporu toczenia, może mieć 
negatywny wpływ na pozostałe parametry, 
takie jak przyczepność na mokrej 
nawierzchni, podczas gdy optymalizacja 
przyczepności na mokrej nawierzchni 
może negatywnie wpłynąć na zewnętrzny 
hałas toczenia. Należy zachęcać 
producentów opon, by optymalizowali 
wszystkie parametry, wykraczając poza już 
osiągnięte standardy.

Or. en

Poprawka 8
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Opony pozwalające na obniżenie (6) Opony pozwalające na 
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zużycia paliwa mogą być opłacalne
ekonomicznie, ponieważ oszczędności 
paliwa z naddatkiem rekompensują
wyższą cenę zakupu opon, która wynika 
z wyższych kosztów ich produkcji.

zmniejszenie zużycia paliwa mogą być 
opłacalne, ponieważ oszczędności paliwa 
mogą z naddatkiem rekompensować
wyższą cenę zakupu opon, która wynika 
z wyższych kosztów ich produkcji.

Or. fr

Poprawka 9
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 661/200913

określono minimalne wymagania 
w zakresie oporu toczenia opon. Postęp 
techniczny umożliwia obniżenie strat 
energii powodowanych oporem toczenia
opon, w stopniu znacznie większym niż 
przewidują wymogi minimalne. Aby 
zmniejszyć oddziaływanie transportu 
drogowego na środowisko, właściwe jest 
zatem zaktualizowanie przepisów 
dotyczących etykietowania opon 
zachęcających użytkowników końcowych 
do zakupu opon pozwalających na większe 
obniżenie zużycia paliwa przez 
dostarczanie im zaktualizowanych 
i zharmonizowanych informacji na temat 
tego parametru.

(7) W rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 661/200913

określono minimalne wymagania 
w zakresie oporu toczenia opon. Postęp 
techniczny umożliwia obniżenie strat 
energii powodowanych oporem toczenia 
opon, w stopniu znacznie większym niż 
przewidują wymogi minimalne. Aby 
zmniejszyć oddziaływanie transportu 
drogowego na środowisko, właściwe jest 
zatem zwiększenie przejrzystości w kwestii 
efektywności paliwowej opon oraz 
zaktualizowanie przepisów dotyczących 
etykietowania opon zachęcających 
użytkowników końcowych do zakupu opon 
pozwalających na większe obniżenie 
zużycia paliwa przez dostarczanie im 
zaktualizowanych i zharmonizowanych 
informacji na temat tego parametru.

__________________ __________________

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 
z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań 
technicznych w zakresie homologacji typu 
pojazdów silnikowych dotyczących ich 
bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep 
oraz przeznaczonych dla nich układów, 
części i oddzielnych zespołów 
technicznych (Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 
1).

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 
z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań 
technicznych w zakresie homologacji typu 
pojazdów silnikowych dotyczących ich 
bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep 
oraz przeznaczonych dla nich układów, 
części i oddzielnych zespołów 
technicznych (Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 
1).
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Or. fr

Poprawka 10
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 661/200913

określono minimalne wymagania 
w zakresie oporu toczenia opon. Postęp 
techniczny umożliwia obniżenie strat 
energii powodowanych oporem toczenia
opon, w stopniu znacznie większym niż 
przewidują wymogi minimalne. Aby 
zmniejszyć oddziaływanie transportu 
drogowego na środowisko, właściwe jest 
zatem zaktualizowanie przepisów 
dotyczących etykietowania opon 
zachęcających użytkowników końcowych 
do zakupu opon pozwalających na większe 
obniżenie zużycia paliwa przez 
dostarczanie im zaktualizowanych 
i zharmonizowanych informacji na temat 
tego parametru.

(7) W rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 661/200913

określono minimalne wymagania 
w zakresie oporu toczenia opon. Postęp 
techniczny umożliwia obniżenie strat 
energii powodowanych oporem toczenia 
opon, w stopniu znacznie większym niż 
przewidują wymogi minimalne. Aby 
zmniejszyć oddziaływanie transportu 
drogowego na środowisko, należy 
zaktualizować etykietowanie opon w celu 
zachęcenia użytkowników końcowych do 
zakupu opon pozwalających na większe 
obniżenie zużycia paliwa przez 
dostarczanie im zaktualizowanych 
i zharmonizowanych informacji na temat 
tego parametru.

__________________ __________________

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 
z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań 
technicznych w zakresie homologacji typu 
pojazdów silnikowych dotyczących ich 
bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep 
oraz przeznaczonych dla nich układów, 
części i oddzielnych zespołów 
technicznych (Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 
1).

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 
z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań 
technicznych w zakresie homologacji typu 
pojazdów silnikowych dotyczących ich 
bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep 
oraz przeznaczonych dla nich układów, 
części i oddzielnych zespołów 
technicznych (Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 
1).

Or. en

Poprawka 11
Mireille D'Ornano
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Hałas ruchu drogowego jest bardzo 
uciążliwy i ma szkodliwy wpływ na 
zdrowie. W rozporządzeniu (WE) 
nr 661/2009 określono minimalne 
wymagania w zakresie zewnętrznego 
hałasu toczenia opon. Postęp techniczny 
umożliwia zmniejszenie zewnętrznego 
hałasu toczenia, w stopniu znacznie 
większym niż przewidują minimalne 
wymagania. Aby zmniejszyć hałas ruchu 
drogowego, należy zatem zaktualizować 
przepisy dotyczące etykietowania opon 
zachęcające użytkowników końcowych do 
zakupu opon charakteryzujących się 
niższym zewnętrznym hałasem toczenia 
przez dostarczanie im zharmonizowanych 
informacji na temat tego parametru.

(8) Hałas ruchu drogowego jest bardzo 
uciążliwy i ma szkodliwy wpływ na 
zdrowie. W rozporządzeniu (WE) 
nr 661/2009 określono minimalne 
wymagania w zakresie zewnętrznego 
hałasu toczenia opon. Postęp techniczny 
umożliwia zmniejszenie zewnętrznego 
hałasu toczenia, w stopniu znacznie 
większym niż przewidują minimalne 
wymagania. Aby zmniejszyć hałas ruchu 
drogowego, należy zatem zwiększyć 
przejrzystość w kwestii efektywności opon 
pod kątem zewnętrznego hałasu toczenia 
oraz zaktualizować przepisy dotyczące 
etykietowania opon zachęcające 
użytkowników końcowych do zakupu opon 
charakteryzujących się niższym 
zewnętrznym hałasem toczenia przez 
dostarczanie im zharmonizowanych 
informacji na temat tego parametru.

Or. fr

Poprawka 12
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Hałas ruchu drogowego jest bardzo 
uciążliwy i ma szkodliwy wpływ na 
zdrowie. W rozporządzeniu (WE) 
nr 661/2009 określono minimalne 
wymagania w zakresie zewnętrznego 
hałasu toczenia opon. Postęp techniczny 
umożliwia zmniejszenie zewnętrznego 
hałasu toczenia, w stopniu znacznie 
większym niż przewidują minimalne 
wymagania. Aby zmniejszyć hałas ruchu 

(8) Hałas ruchu drogowego jest bardzo 
uciążliwy i ma szkodliwy wpływ na 
zdrowie. W rozporządzeniu (WE) 
nr 661/2009 określono minimalne 
wymagania w zakresie zewnętrznego 
hałasu toczenia opon. Postęp techniczny 
umożliwia zmniejszenie zewnętrznego 
hałasu toczenia, w stopniu znacznie 
większym niż przewidują minimalne 
wymagania. Aby zmniejszyć hałas ruchu 
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drogowego, należy zatem zaktualizować 
przepisy dotyczące etykietowania opon 
zachęcające użytkowników końcowych do 
zakupu opon charakteryzujących się 
niższym zewnętrznym hałasem toczenia 
przez dostarczanie im zharmonizowanych 
informacji na temat tego parametru.

drogowego, należy zaktualizować 
etykietowanie opon w celu zachęcenia
użytkowników końcowych do zakupu opon 
charakteryzujących się niższym 
zewnętrznym hałasem toczenia przez 
dostarczanie im zharmonizowanych 
informacji na temat tego parametru.

Or. en

Poprawka 13
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W rozporządzeniu (WE) 
nr 661/2009 określono minimalne 
wymagania w zakresie przyczepności opon 
na mokrej nawierzchni. Rozwój 
technologiczny umożliwia poprawę 
przyczepności na mokrej nawierzchni 
w stopniu znacznie większym niż 
przewidują te wymagania, a tym samym 
umożliwia skrócenie drogi hamowania na 
mokrej nawierzchni. Aby poprawić 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
właściwe jest zatem zaktualizowanie 
przepisów dotyczących etykietowania opon 
zachęcających użytkowników końcowych 
do zakupu opon o dobrej przyczepności na 
mokrej nawierzchni przez dostarczanie im 
zharmonizowanych informacji na temat 
tego parametru.

(10) W rozporządzeniu (WE) 
nr 661/2009 określono minimalne 
wymagania w zakresie przyczepności opon 
na mokrej nawierzchni. Rozwój 
technologiczny umożliwia poprawę 
przyczepności na mokrej nawierzchni 
w stopniu znacznie większym niż 
przewidują te wymagania, a tym samym 
umożliwia skrócenie drogi hamowania na 
mokrej nawierzchni. Aby poprawić 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
właściwe jest zatem zwiększenie 
przejrzystości w kwestii przyczepności 
opon oraz zaktualizowanie przepisów 
dotyczących etykietowania opon 
zachęcających użytkowników końcowych 
do zakupu opon o dobrej przyczepności na 
mokrej nawierzchni przez dostarczanie im 
zharmonizowanych informacji na temat 
tego parametru.

Or. fr

Poprawka 14
Luke Ming Flanagan
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W rozporządzeniu (WE) 
nr 661/2009 określono minimalne 
wymagania w zakresie przyczepności opon 
na mokrej nawierzchni. Rozwój 
technologiczny umożliwia poprawę 
przyczepności na mokrej nawierzchni 
w stopniu znacznie większym niż 
przewidują te wymagania, a tym samym 
umożliwia skrócenie drogi hamowania na 
mokrej nawierzchni. Aby poprawić 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
właściwe jest zatem zaktualizowanie 
przepisów dotyczących etykietowania opon 
zachęcających użytkowników końcowych 
do zakupu opon o dobrej przyczepności na 
mokrej nawierzchni przez dostarczanie im 
zharmonizowanych informacji na temat 
tego parametru.

(10) W rozporządzeniu (WE) 
nr 661/2009 określono minimalne 
wymagania w zakresie przyczepności opon 
na mokrej nawierzchni. Rozwój 
technologiczny umożliwia poprawę 
przyczepności na mokrej nawierzchni 
w stopniu znacznie większym niż 
przewidują te wymagania, a tym samym 
umożliwia skrócenie drogi hamowania na 
mokrej nawierzchni. Aby poprawić 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, należy 
zaktualizować etykietowanie opon w celu 
zachęcenia użytkowników końcowych do 
zakupu opon o dobrej przyczepności na 
mokrej nawierzchni przez dostarczanie im 
zharmonizowanych informacji na temat 
tego parametru.

Or. en

Poprawka 15
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zapewnić użytkownikom 
końcowym informacje dotyczące osiągów 
opon przeznaczonych specjalnie do 
stosowania na ośnieżonej i oblodzonej 
nawierzchni, należy wymagać
uwzględnienia na etykiecie informacji 
dotyczących opon przeznaczonych do 
ośnieżonych i oblodzonych nawierzchni.

(12) Aby zapewnić użytkownikom 
końcowym informacje dotyczące osiągów 
opon przeznaczonych specjalnie do 
stosowania na ośnieżonej i oblodzonej 
nawierzchni, należy zaktualizować 
etykietowanie opon tak, aby wprowadzić 
wymóg uwzględnienia na etykiecie 
informacji dotyczących opon 
przeznaczonych do ośnieżonych 
i oblodzonych nawierzchni.

Or. en
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Poprawka 16
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ścieranie opon podczas używania 
jest znaczącym źródłem mikrodrobin 
plastiku, które są szkodliwe dla 
środowiska, w związku z czym
w komunikacie Komisji „Europejska 
strategia na rzecz tworzyw sztucznych 
w gospodarce o obiegu zamkniętym”16

wspomniano o potrzebie zajęcia się 
niezamierzonym uwalnianiem mikrodrobin 
plastiku z opon, m.in. przez działania 
informacyjne takie jak etykietowanie 
i minimalne wymagania dotyczące opon. 
Obecnie jest jednak dostępna odpowiednia 
metoda badań, by mierzyć ścieranie opon. 
W związku z tym Komisja powinna zlecić 
opracowanie takiej metody, uwzględniając 
w pełni wszystkie normy lub regulacje 
opracowane lub zaproponowane na arenie 
międzynarodowej zgodne z aktualnym 
stanem techniki w celu jak najszybszego 
ustanowienia odpowiedniej metody badań.

(13) Ścieranie opon podczas używania 
jest znaczącym źródłem mikrodrobin 
plastiku, które są szkodliwe dla środowiska
i stanowią obecnie poważny problem, gdyż 
zanieczyszczenie oceanów 
mikrodrobinami plastiku w znacznym 
stopniu zagraża bioróżnorodności.
W związku z tym w komunikacie Komisji 
„Europejska strategia na rzecz tworzyw 
sztucznych w gospodarce o obiegu 
zamkniętym”16 wspomniano o potrzebie 
zajęcia się niezamierzonym uwalnianiem 
mikrodrobin plastiku z opon, m.in. przez 
działania informacyjne takie jak 
etykietowanie i minimalne wymagania 
dotyczące opon. Obecnie jest jednak 
dostępna odpowiednia metoda badań, by 
mierzyć ścieranie opon. W związku z tym 
Komisja powinna zlecić opracowanie 
takiej metody, uwzględniając w pełni 
wszystkie normy lub regulacje opracowane 
lub zaproponowane na arenie 
międzynarodowej zgodne z aktualnym 
stanem techniki w celu jak najszybszego 
ustanowienia odpowiedniej metody badań.

__________________ __________________

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

Or. fr

Poprawka 17
Keith Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ścieranie opon podczas używania 
jest znaczącym źródłem mikrodrobin 
plastiku, które są szkodliwe dla 
środowiska, w związku z czym 
w komunikacie Komisji „Europejska 
strategia na rzecz tworzyw sztucznych 
w gospodarce o obiegu zamkniętym”16

wspomniano o potrzebie zajęcia się 
niezamierzonym uwalnianiem mikrodrobin 
plastiku z opon, m.in. przez działania 
informacyjne takie jak etykietowanie 
i minimalne wymagania dotyczące opon. 
Obecnie jest jednak dostępna odpowiednia 
metoda badań, by mierzyć ścieranie opon.
W związku z tym Komisja powinna zlecić 
opracowanie takiej metody, uwzględniając 
w pełni wszystkie normy lub regulacje 
opracowane lub zaproponowane na arenie 
międzynarodowej zgodne z aktualnym 
stanem techniki w celu jak najszybszego 
ustanowienia odpowiedniej metody badań.

(13) Ścieranie opon podczas używania 
jest znaczącym źródłem mikrodrobin 
plastiku, które są szkodliwe dla 
środowiska, w związku z czym 
w komunikacie Komisji „Europejska 
strategia na rzecz tworzyw sztucznych 
w gospodarce o obiegu zamkniętym”16

wspomniano o potrzebie zajęcia się 
niezamierzonym uwalnianiem mikrodrobin 
plastiku z opon, m.in. przez działania 
informacyjne takie jak etykietowanie 
i minimalne wymagania dotyczące opon. 
Stosowanie wymogów w zakresie 
etykietowania w odniesieniu do wskaźnika 
ścieralności opon przyniosłoby istotne 
korzyści dla zdrowia ludzi i dla 
środowiska. W związku z tym Komisja 
powinna tak szybko, jak to możliwe, 
wprowadzić odpowiednią metodę badania 
w celu pomiaru ścieralności opon, 
uwzględniając w pełni wszystkie normy 
lub regulacje opracowane lub 
zaproponowane na arenie 
międzynarodowej i zgodne z aktualnym 
stanem techniki, z myślą o wprowadzeniu 
przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia parametrów i wymogów w 
zakresie informacji dotyczących ścierania 
opon.

__________________ __________________

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

Or. en

Poprawka 18
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ścieranie opon podczas używania (13) Ścieranie opon podczas używania 
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jest znaczącym źródłem mikrodrobin 
plastiku, które są szkodliwe dla 
środowiska, w związku z czym 
w komunikacie Komisji „Europejska 
strategia na rzecz tworzyw sztucznych 
w gospodarce o obiegu zamkniętym”16

wspomniano o potrzebie zajęcia się 
niezamierzonym uwalnianiem mikrodrobin 
plastiku z opon, m.in. przez działania 
informacyjne takie jak etykietowanie 
i minimalne wymagania dotyczące opon. 
Obecnie jest jednak dostępna odpowiednia 
metoda badań, by mierzyć ścieranie opon. 
W związku z tym Komisja powinna zlecić 
opracowanie takiej metody, uwzględniając 
w pełni wszystkie normy lub regulacje 
opracowane lub zaproponowane na arenie 
międzynarodowej zgodne z aktualnym 
stanem techniki w celu jak najszybszego 
ustanowienia odpowiedniej metody badań.

jest znaczącym źródłem mikrodrobin 
plastiku, które są szkodliwe dla 
środowiska, w związku z czym 
w komunikacie Komisji „Europejska 
strategia na rzecz tworzyw sztucznych 
w gospodarce o obiegu zamkniętym”16

wspomniano o potrzebie zajęcia się 
niezamierzonym uwalnianiem mikrodrobin 
plastiku z opon, m.in. przez działania 
informacyjne takie jak etykietowanie 
i minimalne wymagania dotyczące opon. 
Chociaż przemysł motoryzacyjny 
rozpoczął badania nad ścieraniem opon 
na potrzeby opracowania metody badania, 
obecnie nie jest dostępna odpowiednia 
metoda. W związku z tym Komisja 
powinna zlecić opracowanie takiej metody, 
uwzględniając w pełni prace sektora oraz
wszystkie normy lub regulacje opracowane 
lub zaproponowane na arenie 
międzynarodowej zgodne z aktualnym 
stanem techniki w celu jak najszybszego 
ustanowienia odpowiedniej metody badań.

__________________ __________________

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

Or. en

Poprawka 19
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Opony bieżnikowane stanowią 
znaczną część rynku opon pojazdów 
ciężkich. Bieżnikowanie opon przedłuża 
ich żywotność i przyczynia się do 
osiągnięcia celów gospodarki o obiegu 
zamkniętym takich jak zmniejszenie ilości 
odpadów. Stosowanie wobec takich opon 
wymogów dotyczących etykietowania 
przyniosłoby znaczne oszczędności 
energii. Odpowiednia metoda badań do 

(14) Opony bieżnikowane stanowią 
znaczną część rynku opon pojazdów 
ciężkich. Bieżnikowanie opon przedłuża 
ich żywotność i przyczynia się do 
osiągnięcia celów gospodarki o obiegu 
zamkniętym takich jak zmniejszenie ilości 
odpadów. Stosowanie wobec takich opon 
wymogów dotyczących przejrzystości i 
etykietowania przyniosłoby znaczne 
oszczędności energii. Odpowiednia metoda 
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pomiaru właściwości użytkowych opon 
bieżnikowanych nie jest jednak obecnie 
dostępna, dlatego też niniejsze 
rozporządzenie powinno zapewnić ich 
przyszłe włączenie.

badań do pomiaru właściwości 
użytkowych opon bieżnikowanych nie jest 
jednak obecnie dostępna, dlatego też 
niniejsze rozporządzenie powinno 
zapewnić ich przyszłe włączenie.

Or. fr

Poprawka 20
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ponad 85 % konsumentów w Unii 
rozpoznaje etykietę energetyczną 
wprowadzoną na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/136917, która klasyfikuje zużycie 
energii produktów w skali od A do G
i która okazała się skuteczna 
w promowaniu bardziej efektywnych 
produktów. O ile to możliwe, podczas 
tworzenia etykiety opony należy 
wykorzystać ten sam projekt przy 
jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki 
parametrów opony.

(15) Ponad 85 % konsumentów w Unii
rozpoznaje etykietę energetyczną 
wprowadzoną na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/136917, która klasyfikuje zużycie 
energii produktów w skali od A do G 
i która okazała się skuteczna 
w promowaniu bardziej efektywnych 
produktów. Wydaje się zatem logiczne, by 
na etykiecie opony nadal wykorzystywać, 
o ile to możliwe, tę samą klasyfikację przy 
jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki 
parametrów opony.

__________________ __________________

17 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 
z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy 
etykietowania energetycznego i uchylające 
dyrektywę 2010/30/UE (Dz.U. L 198 
z 28.7.2017, s. 1).

17 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 
z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy 
etykietowania energetycznego i uchylające 
dyrektywę 2010/30/UE (Dz.U. L 198 
z 28.7.2017, s. 1).

Or. fr

Poprawka 21
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Dostarczanie porównywalnych 
informacji na temat parametrów opon 
w postaci standardowej etykiety 
prawdopodobnie wpłynie na decyzje 
podejmowane przy zakupie przez 
użytkowników końcowych na korzyść 
opon bezpieczniejszych, cichszych 
i pozwalających na większe obniżenie 
zużycia paliwa. To z kolei 
prawdopodobnie zachęci producentów 
opon do optymalizacji tych parametrów, co 
utorowałoby drogę produktom, dzięki 
którym zużycie paliwa i produkcja będą 
w większym stopniu zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju.

(16) Dostarczanie porównywalnych 
informacji na temat parametrów opon 
w postaci standardowej etykiety 
prawdopodobnie wpłynie na decyzje 
podejmowane przy zakupie przez 
użytkowników końcowych na korzyść 
opon bezpieczniejszych, cichszych 
i pozwalających na większe obniżenie 
zużycia paliwa. To z kolei 
prawdopodobnie zachęci producentów 
opon do optymalizacji tych parametrów, co 
mogłoby utorować drogę produktom, 
dzięki którym zużycie paliwa i produkcja 
będą w większym stopniu zgodne 
z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Or. fr

Poprawka 22
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Potrzeba obszerniejszych 
informacji na temat efektywności 
paliwowej i innych parametrów opon jest 
istotna dla wszystkich użytkowników 
końcowych, w tym nabywców opon 
przeznaczonych na wymianę, nabywców 
opon montowanych w nowych pojazdach, 
a także dla zarządzających flotami 
pojazdów oraz przedsiębiorstw 
transportowych, którzy nie mogą łatwo 
porównać parametrów opon różnych marek 
w przypadku braku oznakowania 
i zharmonizowanego systemu badań. 
Dlatego też stosowne jest wprowadzenie 
wymogu, aby oznakowanie opon zawsze 
dostarczano wraz z pojazdami.

(17) Potrzeba obszerniejszych 
informacji na temat efektywności 
paliwowej i innych parametrów opon jest 
istotna dla wszystkich użytkowników 
końcowych, w tym nabywców opon 
przeznaczonych na wymianę, nabywców 
opon montowanych w nowych pojazdach, 
a także dla zarządzających flotami 
pojazdów oraz przedsiębiorstw 
transportowych, którzy nie mogą łatwo 
porównać parametrów opon różnych marek 
w przypadku braku oznakowania 
i zharmonizowanego systemu badań. 
Dlatego też należy wprowadzić wymóg, 
aby wraz z pojazdami zawsze dostarczano 
etykiety opon zawierające wszystkie 
powyższe informacje.
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Or. en

Poprawka 23
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Wielu użytkowników końcowych 
podejmuje decyzje dotyczące nabycia 
opon, nie widząc faktycznej opony, 
a zatem nie widzą oni przymocowanej do 
niej etykiety. We wszystkich takich 
przypadkach użytkownikowi końcowemu 
należałoby pokazać tę etykietę, zanim 
podejmie on ostateczną decyzję o zakupie. 
Uwidacznianie etykiety na oponach 
w punkcie ich sprzedaży, jak również 
w technicznych materiałach promocyjnych 
powinno sprawić, że dystrybutorzy oraz 
potencjalni użytkownicy końcowi 
w momencie i w miejscu podejmowania 
decyzji o zakupie będą otrzymywali 
zharmonizowane informacje na temat 
istotnych parametrów opony.

(20) Wielu użytkowników końcowych 
podejmuje decyzje dotyczące nabycia 
opon, nie widząc faktycznej opony, 
a zatem nie widzą oni przymocowanej do 
niej etykiety. We wszystkich takich 
przypadkach użytkownikowi końcowemu 
należy pokazać tę etykietę, zanim podejmie 
on ostateczną decyzję o zakupie, i musi on 
otrzymać wyjaśnienia umożliwiające 
zrozumienie informacji podanych na 
etykiecie. Uwidacznianie etykiety na 
oponach w punkcie ich sprzedaży, jak 
również w technicznych materiałach 
promocyjnych powinno sprawić, że 
dystrybutorzy oraz potencjalni 
użytkownicy końcowi w momencie 
i w miejscu podejmowania decyzji 
o zakupie będą otrzymywali 
zharmonizowane informacje na temat 
istotnych parametrów opony.

Or. fr

Poprawka 24
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Niektórzy użytkownicy końcowi 
wybierają opony przed przyjazdem do 
punktu sprzedaży lub kupują je w systemie 
sprzedaży wysyłkowej lub przez internet. 

(21) Niektórzy użytkownicy końcowi 
wybierają opony przed przyjazdem do 
punktu sprzedaży lub kupują je w systemie 
sprzedaży wysyłkowej lub przez internet. 



PE628.368v01-00 18/31 AM\1163773PL.docx

PL

Aby zapewnić, by ci użytkownicy końcowi 
mieli również możliwość świadomego 
wyboru na podstawie zharmonizowanych 
informacji na temat efektywności 
paliwowej opon, ich przyczepności na 
mokrej nawierzchni, zewnętrznego hałasu 
toczenia i innych parametrów, etykiety 
powinny być przedstawiane we wszelkich 
technicznych materiałach promocyjnych, 
w tym w materiałach udostępnianych 
w internecie.

Aby zapewnić, by ci użytkownicy końcowi 
mieli również możliwość świadomego 
wyboru na podstawie zharmonizowanych 
informacji na temat efektywności 
paliwowej opon, ich przyczepności na 
mokrej nawierzchni, zewnętrznego hałasu 
toczenia i innych parametrów, etykiety 
powinny być przedstawiane we wszelkich 
technicznych materiałach promocyjnych, 
w tym w materiałach udostępnianych 
w internecie, oraz powinny dostarczać 
wszelkich informacji niezbędnych do ich 
właściwego zrozumienia.

Or. fr

Poprawka 25
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Efektywność paliwowa, 
przyczepność na mokrej nawierzchni, 
zewnętrzny hałas i pozostałe parametry 
dotyczące opon powinny być mierzone 
przy użyciu wiarygodnych, dokładnych 
i odtwarzalnych metod, uwzględniających 
ogólnie uznane metody pomiarowe 
i obliczeniowe zgodne z aktualnym stanem 
nauki. Metody takie powinny w jak 
największym stopniu odzwierciedlać 
standardowe zachowanie konsumenta i być 
odporne na zamierzone i niezamierzone 
obchodzenie wymogów. Etykiety opon 
powinny odzwierciedlać względne 
właściwości użytkowe opon podczas 
rzeczywistego użytkowania w ramach 
ograniczeń ze względu na zapotrzebowanie 
na wiarygodne, dokładne i odtwarzalne 
badania laboratoryjne, aby umożliwić 
użytkownikom końcowym porównanie 
poszczególnych opon oraz aby ograniczyć 
koszty badań ponoszone przez 

(23) Efektywność paliwowa, 
przyczepność na mokrej nawierzchni, 
zewnętrzny hałas i pozostałe parametry 
dotyczące opon powinny być mierzone 
przy użyciu wiarygodnych, dokładnych 
i odtwarzalnych metod, uwzględniających 
ogólnie uznane metody pomiarowe 
i obliczeniowe zgodne z aktualnym stanem 
nauki. Metody takie powinny w jak 
największym stopniu odzwierciedlać 
standardowe zachowanie konsumenta i być 
odporne na zamierzone i niezamierzone 
obchodzenie wymogów. W miarę 
możliwości etykiety opon powinny 
odzwierciedlać względne właściwości 
użytkowe opon podczas rzeczywistego 
użytkowania w ramach ograniczeń ze 
względu na zapotrzebowanie na 
wiarygodne, dokładne i odtwarzalne 
badania laboratoryjne, aby umożliwić 
użytkownikom końcowym porównanie 
poszczególnych opon oraz aby ograniczyć 
koszty badań ponoszone przez 
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producentów. producentów.

Or. fr

Poprawka 26
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Państwa członkowskie powinny 
być w stanie tworzyć zachęty do 
stosowania produktów energooszczędnych, 
aby promować efektywność energetyczną, 
sprzyjać łagodzeniu zmiany klimatu 
i ochronie środowiska. Państwa 
członkowskie mogą swobodnie decydować 
o charakterze takich zachęt. Zachęty takie 
powinny być zgodne z unijnymi zasadami 
pomocy państwa i nie powinny stanowić 
nieuzasadnionych barier na rynku.
Niniejsze rozporządzenie nie przesądza 
o wyniku żadnego postępowania w sprawie 
pomocy państwa, które może zostać 
w przyszłości wszczęte w sprawie takich 
zachęt zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE).

(29) Państwa członkowskie powinny 
być w stanie tworzyć zachęty do 
stosowania produktów energooszczędnych, 
aby promować efektywność energetyczną, 
sprzyjać łagodzeniu zmiany klimatu 
i ochronie środowiska. Państwa 
członkowskie mogą swobodnie decydować 
o charakterze takich zachęt. Niniejsze 
rozporządzenie nie przesądza o wyniku 
żadnego postępowania w sprawie pomocy 
państwa, które może zostać w przyszłości 
wszczęte w sprawie takich zachęt zgodnie 
z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE).

Or. fr

Poprawka 27
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) W celu zmiany treści i formatu 
etykiety, wprowadzenia wymogów 
w odniesieniu do opon bieżnikowanych, 
ścierania i przebiegu oraz dostosowania 

(30) W celu wprowadzenia wymogów 
w odniesieniu do opon bieżnikowanych 
oraz dostosowania załączników do postępu 
technicznego należy przekazać Komisji 



PE628.368v01-00 20/31 AM\1163773PL.docx

PL

załączników do postępu technicznego 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te były 
prowadzone zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.21. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te powinny otrzymywać 
wszelkie dokumenty w tym samym czasie 
co eksperci państw członkowskich, 
a eksperci tych instytucji powinni móc 
systematycznie brać udział 
w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie 
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 
te były prowadzone zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.21. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te powinny otrzymywać 
wszelkie dokumenty w tym samym czasie 
co eksperci państw członkowskich, 
a eksperci tych instytucji powinni móc 
systematycznie brać udział 
w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

__________________ __________________

21 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 21 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Poprawka 28
Keith Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma na 
celu zwiększenie bezpieczeństwa, ochrony 
zdrowia oraz efektywności ekonomicznej 
i środowiskowej transportu drogowego 
poprzez promowanie opon pozwalających 
na obniżenie zużycia paliwa, które są 
bezpieczne i charakteryzują się niskim 
poziomem hałasu.

1. Niniejsze rozporządzenie ma na 
celu zwiększenie bezpieczeństwa, ochrony 
zdrowia oraz efektywności ekonomicznej 
i środowiskowej transportu drogowego 
poprzez promowanie opon pozwalających 
na obniżenie zużycia paliwa, które są 
bezpieczne i charakteryzują się niskim 
poziomem hałasu oraz minimalnym 
wpływem na środowisko.
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Or. en

Poprawka 29
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do każdej 
pojedynczej opony – etykietę w formie 
naklejki zgodną z załącznikiem II 
wskazującą informacje i klasę dla każdego 
z parametrów określonych w załączniku I 
oraz kartę informacyjną produktu 
określoną w załączniku IV;

a) w odniesieniu do każdej 
pojedynczej opony C1 i C2 – etykietę 
w formie naklejki zgodną z załącznikiem II 
wskazującą informacje i klasę dla każdego 
z parametrów określonych w załączniku I 
oraz kartę informacyjną produktu 
określoną w załączniku IV;

Or. en

Uzasadnienie

Opony do samochodów ciężarowych są rzadko wystawiane. W przypadku opon do 
samochodów ciężarowych naklejki na poszczególnych oponach nie przynoszą dodatkowych 
korzyści.

Poprawka 30
Jean-François Jalkh
w imieniu grupy ENF

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do każdej partii 
składającej się z jednej lub większej liczby 
identycznych opon – etykietę w formie 
drukowanej zgodną z załącznikiem II 
wskazującą informacje i klasę dla każdego 
z parametrów określonych w załączniku I 
oraz kartę informacyjną produktu 
określoną w załączniku IV.

b) w odniesieniu do każdej partii 
składającej się z jednej lub większej liczby 
identycznych opon – numer partii, numer 
serii, etykietę w formie drukowanej zgodną 
z załącznikiem II wskazującą informacje 
i klasę dla każdego z parametrów 
określonych w załączniku I oraz kartę 
informacyjną produktu określoną 
w załączniku IV.
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Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku pojedynczej opony, w której stwierdzono jakąś nieprawidłowość lub której 
dotyczy opublikowane przez dostawcę ogłoszenie o wycofaniu z obrotu, ważne jest, aby była 
możliwość zidentyfikowania innych opon z tej samej serii produkcyjnej należących do danej 
partii, z której pochodzi wadliwa opona, w celu ich wycofania w razie potrzeby.

Poprawka 31
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dostawcy zapewniają, aby 
wartości, powiązane klasy i wszelkie 
dodatkowe informacje na temat 
właściwości użytkowych, które podają na 
etykiecie w odniesieniu do zasadniczych 
parametrów określonych w załączniku I, 
podlegały procesowi homologacji typu na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 661/2009.

5. Dostawcy zapewniają, aby 
wartości, powiązane klasy, identyfikator 
modelu i wszelkie dodatkowe informacje 
na temat właściwości użytkowych, które 
podają na etykiecie w odniesieniu do 
zasadniczych parametrów określonych 
w załączniku I, jak również dane zawarte 
w dokumentacji technicznej określone w 
załączniku III były przekazywane 
organowi udzielającemu homologacji typu 
przed wprowadzeniem opony do obrotu.
Organ udzielający homologacji typu 
potwierdza otrzymanie dokumentacji od 
dostawcy.

Or. en

Uzasadnienie

Co do zasady proces homologacji typu i proces etykietowania to dwa niezależne procesy. 
Przekazywanie informacji organom udzielającym homologacji typu może jednak mieć 
wartość dodaną z punktu widzenia kontroli i prawidłowego wdrażania. Dzięki wszystkim 
niezbędnym informacjom otrzymanym zanim opony zostaną wprowadzone na rynek organy te 
mogłyby – jeżeli tak zadecydują – przeprowadzać badania dokładności pomiarów 
podawanych na etykiecie.
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Poprawka 32
Jean-François Jalkh
w imieniu grupy ENF

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 
2020 r. przed wprowadzeniem opony do 
obrotu dostawcy wprowadzają do bazy 
danych o produktach informacje określone 
w załączniku I do rozporządzenia (UE) 
2017/1369.

1. Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 
2020 r. przed wprowadzeniem opony do 
obrotu dostawcy wprowadzają do bazy 
danych o produktach informacje określone 
w załączniku I do rozporządzenia (UE) 
2017/1369. Ponieważ ta baza danych 
będzie publicznie dostępna, użytkownicy 
końcowi będą mogli opierać się na tych 
informacjach przy porównywaniu i 
wybieraniu opon.

Or. fr

Uzasadnienie

Możliwość zapoznania się z arkuszem danych technicznych opon w internetowej bazie danych 
warunkuje zachowania użytkowników końcowych przy zakupie.

Poprawka 33
Jean-François Jalkh
w imieniu grupy ENF

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) etykieta, o której mowa w art. 4 
ust. 1 lit. b), była przed sprzedażą opony 
należącej do partii składającej się z jednej 
lub większej liczby identycznych opon 
pokazywana użytkownikowi końcowemu 
i wyraźnie uwidoczniona w bezpośredniej 
bliskości opony w punkcie sprzedaży.

b) etykieta, o której mowa w art. 4 
ust. 1 lit. b), była przed sprzedażą opony 
należącej do partii składającej się z jednej 
lub większej liczby identycznych opon 
pokazywana użytkownikowi końcowemu 
i wyraźnie uwidoczniona w bezpośredniej 
bliskości każdej z opon należących do 
partii składającej się z jednej lub większej 
liczby identycznych opon.
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Uzasadnienie

W partii pewnej liczby identycznych opon każda opona musi być etykietowana w taki sposób, 
aby zagwarantować użytkownikowi końcowemu widoczność informacji na etykiecie bez 
względu na skład partii, którą zdecydował się kupić: pojedynczej opony czy większej liczby 
opon.

Poprawka 34
Keith Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a

Przebieg i ścieranie

1. Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020 r. 
Komisja przyjmie akty delegowane 
zgodnie z art. 13 w celu uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wprowadzenie parametrów i wymogów 
w zakresie informacji dotyczących 
przebiegu i ścierania opon.

2. W tym celu Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania zgodnie z art. 13 aktów 
delegowanych dotyczących wprowadzenia 
odpowiedniej metody badania w celu 
pomiaru ścieralności opon.

Or. en

Poprawka 35
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wprowadzenia zmian w treści 
i formacie etykiety;

skreśla się
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Uzasadnienie

Treść i format etykiety są podstawowymi elementami rozporządzenia i powinny podlegać 
procedurze współdecyzji.

Poprawka 36
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wprowadzenia do załączników 
wymogów w zakresie parametrów lub 
informacji, w szczególności w odniesieniu 
do przebiegu i ścierania, o ile są dostępne 
odpowiednie metody badań;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Parametry lub informacje dotyczące przebiegu i ścierania są podstawowymi elementami 
rozporządzenia i powinny podlegać procedurze współdecyzji.

Poprawka 37
Keith Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wprowadzenia do załączników 
wymogów w zakresie parametrów lub 
informacji, w szczególności w odniesieniu 
do przebiegu i ścierania, o ile są dostępne 
odpowiednie metody badań;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 38
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wprowadzenia klasyfikacji 
parametrów charakteryzujących 
właściwości użytkowe opon 
bieżnikowanych, pod warunkiem że 
dostępna będzie odpowiednia 
zharmonizowana metoda badania i że 
zostanie przeprowadzona odpowiednia 
ocena wykonalności;

Or. en

Poprawka 39
Keith Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 1 czerwca 2026 r. Komisja 
przeprowadza ocenę niniejszego 
rozporządzenia i przedstawia sprawozdanie 
z tej oceny Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu.

Do dnia 1 czerwca 2022 r. Komisja 
przeprowadza ocenę niniejszego 
rozporządzenia i przedstawia sprawozdanie 
z tej oceny Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu.

Or. en

Poprawka 40
Keith Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a

Zmiana w rozporządzeniu (WE) nr 
661/2009

W art. 5 rozporządzenia (WE) nr 661/2009 
dodaje się lit. na) w następującym 
brzmieniu:

„(na) wskaźnik ścieralności opon”.

Or. en

Poprawka 41
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Opony C1 Opony C2 Opony C3

RRC w kg/t Klasa

efekty
wności 
energet
ycznej

RRC 
w kg/t

Klasa

efektywn
ości 
energetyc
znej

RRC 
w kg/t

Klasa

efektywn
ości 
energetyc
znej

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

Poprawka

Opony C1 Opony C2 Opony C3

RRC 
w kg/t

Klasa

efektywn
ości 
energetyc
znej

RRC 
w kg/t

Klasa

efektywn
ości 
energetyc
znej

RRC 
w kg/t

Klasa

efektywn
ości 
energetyc
znej

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

Puste D Puste 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 Puste Fa

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu ramowym 2017/1369 przewiduje się, że skala zostanie poddana 
przeglądowi, gdy 30 % produktów na rynku osiągnie najwyższą klasę. Nie dotyczy to opon. 
Zgodnie z oceną skutków odsetek dostępnych na rynku opon o najwyższej klasie efektywności 
paliwowej A jest nadal niski (mniej niż 1 % sprzedawanych opon). W związku z tym należy 
zachować obecną skalę.

Poprawka 42
Ivo Belet
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część B – ustęp 2 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Opony C1 Opony C2 Opony C3

G Klasa 
przyczep
ności na 
mokrej 
nawierzc
hni

G Klasa 
przyczep
ności na 
mokrej 
nawierzc
hni

G Klasa 
przyczep
ności na 
mokrej 
nawierzc
hni

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

Puste G Puste G G ≤ 0,64 G

Poprawka

Opony C1 Opony C2 Opony C3

G Klasa 
przyczep
ności na 
mokrej 
nawierzc
hni

G Klasa 
przyczep
ności na 
mokrej 
nawierzc
hni

G Klasa 
przyczepn
ości na 
mokrej 
nawierzch
ni

1,55 ≤ 
G

A 1,40 ≤ G A 1,25 ≤ G A
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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

Puste D Puste 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

Puste G Puste G Puste G

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu ramowym 2017/1369 przewiduje się, że skala zostanie poddana 
przeglądowi, gdy 30 % produktów na rynku osiągnie najwyższą klasę. Nie dotyczy to opon. 
Zgodnie z oceną skutków odsetek dostępnych na rynku opon o największej przyczepności na 
mokrej nawierzchni wynosi obecnie 26 %.  Ponieważ trzeba wypośrodkować parametry, a 
udział dostępnych na rynku opon o oporze toczenia A jest nadal bardzo niski (mniej niż 1 % 
sprzedawanych opon), należy zachować obecną skalę.

Poprawka 43
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część C

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

N w dB N w dB

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

N ≤ LV - 6 N ≤ LV - 3

LV - 6 < N ≤ LV - 3 LV - 3 < N ≤ LV

N > LV - 3 N > LV

Or. en
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Uzasadnienie

W rozporządzeniu ramowym 2017/1369 przewiduje się, że skala zostanie poddana 
przeglądowi, gdy 30 % produktów na rynku osiągnie najwyższą klasę. Nie dotyczy to opon. 
Zgodnie z oceną skutków odsetek dostępnych na rynku opon o najniższym zewnętrznym 
hałasie toczenia na mokrej nawierzchni wynosi obecnie 18%.  Ponieważ trzeba 
wypośrodkować parametry, a udział dostępnych na rynku opon o oporze toczenia A jest nadal 
bardzo niski (mniej niż 1 % sprzedawanych opon), należy zachować obecną skalę.
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