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Pozmeňujúci návrh 1
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Únia sa zaviazala vybudovať 
energetickú úniu s výhľadovou politikou v 
oblasti klímy. Palivová úspornosť je 
kľúčovým prvkom rámca politík Európskej 
únie v oblasti klímy a energetiky na 
obdobie do roku 2030 a je kľúčovým 
faktorom znižovania dopytu po energii.

(1) Únia vyhlásila, že chce vybudovať 
energetickú úniu s výhľadovou politikou v 
oblasti klímy. Palivová úspornosť je 
kľúčovým prvkom rámca politík Európskej 
únie v oblasti klímy a energetiky na 
obdobie do roku 2030 a je kľúčovým 
faktorom znižovania dopytu po energii.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 2
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Nariadenie (ES) č. 1222/2009 je 
vhodné nahradiť novým nariadením, ktoré 
zahŕňa zmeny vykonané v roku 2011 a 
ktoré upravuje a upresňuje niektoré jeho 
ustanovenia s cieľom objasniť a 
aktualizovať ich obsah s prihliadnutím na 
technologický pokrok v oblasti pneumatík 
v posledných rokoch.

(3) Nariadenie (ES) č. 1222/2009 je 
vhodné nahradiť novým nariadením, ktoré 
zahŕňa zmeny vykonané v roku 2011 a 
ktoré upravuje a upresňuje niektoré jeho 
ustanovenia s cieľom objasniť a 
aktualizovať ich obsah, predovšetkým s 
prihliadnutím na technologický pokrok v 
oblasti pneumatík v posledných rokoch.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 3
Luke Ming Flanagan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na odvetvie dopravy pripadá jedna 
tretina spotreby energie v Únii. Cestná 
doprava bola zodpovedná za približne 22 
% celkových emisií skleníkových plynov v 
Únii v roku 2015. Pneumatiky, hlavne z 
dôvodu ich valivého odporu, predstavujú 5 
až 10 % spotreby paliva vozidiel. Zníženie 
valivého odporu pneumatík by preto 
výrazne prispelo k palivovej úspornosti v 
oblasti cestnej dopravy, a tým k zníženiu 
emisií.

(4) Na odvetvie dopravy pripadá jedna 
tretina spotreby energie v Únii, pričom je 
veľmi možné, že tento podiel ešte stúpne 
s tým, ako sa Únia pripája k čoraz 
väčšiemu počtu významných obchodných 
dohôd, čo nevyhnutne prinesie ďalšiu 
cestnú dopravu. Cestná doprava bola 
zodpovedná za približne 22 % celkových 
emisií skleníkových plynov v Únii v roku 
2015. Pneumatiky, hlavne z dôvodu ich 
valivého odporu, predstavujú 5 až 10 % 
spotreby paliva vozidiel. Zníženie valivého 
odporu pneumatík by preto výrazne 
prispelo k palivovej úspornosti v oblasti 
cestnej dopravy, a tým k zníženiu emisií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na odvetvie dopravy pripadá jedna 
tretina spotreby energie v Únii. Cestná 
doprava bola zodpovedná za približne 22 
% celkových emisií skleníkových plynov v 
Únii v roku 2015. Pneumatiky, hlavne z 
dôvodu ich valivého odporu, predstavujú 5 
až 10 % spotreby paliva vozidiel. Zníženie 
valivého odporu pneumatík by preto 
výrazne prispelo k palivovej úspornosti v 
oblasti cestnej dopravy, a tým k zníženiu 
emisií.

(4) Na odvetvie dopravy pripadá jedna 
tretina spotreby energie v Únii. Cestná 
doprava bola zodpovedná za približne 22 
% celkových emisií skleníkových plynov v 
Únii v roku 2015. Pneumatiky, hlavne z 
dôvodu ich valivého odporu, predstavujú 
napriek technologickému pokroku ešte 
stále 5 až 10 % spotreby paliva vozidiel. 
Zníženie valivého odporu pneumatík by 
preto výrazne prispelo k palivovej 
úspornosti v oblasti cestnej dopravy, a tým 
k zníženiu emisií.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 5
Luke Ming Flanagan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Pneumatiky sa vyznačujú viacerými 
navzájom prepojenými parametrami. 
Zlepšenie jedného parametra, akým je 
napríklad valivý odpor, môže mať 
nepriaznivý vplyv na iné, akým je 
napríklad priľnavosť za mokra, zatiaľ čo 
zlepšenie priľnavosti za mokra môže mať 
nepriaznivý vplyv na vonkajší hluk 
valenia. Je potrebné podporovať výrobcov 
pneumatík, aby optimalizovali všetky 
parametre nad rámec dosiahnutých noriem.

(5) Pneumatiky sa vyznačujú viacerými 
navzájom prepojenými parametrami. 
Zlepšenie jedného parametra, akým je 
napríklad valivý odpor, môže mať 
nepriaznivý vplyv na iné, akým je 
napríklad priľnavosť za mokra, zatiaľ čo 
zlepšenie priľnavosti za mokra môže mať 
nepriaznivý vplyv na vonkajší hluk 
valenia. Je potrebné podporovať výrobcov 
pneumatík, aby optimalizovali všetky 
parametre nad rámec dosiahnutých noriem 
a pritom si uvedomovali aj akékoľvek 
negatívne vplyvy na životné prostredie, 
ktoré by tieto zmeny mohli mať počas 
výrobného procesu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Pneumatiky sa vyznačujú viacerými 
navzájom prepojenými parametrami. 
Zlepšenie jedného parametra, akým je 
napríklad valivý odpor, môže mať 
nepriaznivý vplyv na iné, akým je 
napríklad priľnavosť za mokra, zatiaľ čo 
zlepšenie priľnavosti za mokra môže mať 
nepriaznivý vplyv na vonkajší hluk 
valenia. Je potrebné podporovať výrobcov 
pneumatík, aby optimalizovali všetky 
parametre nad rámec dosiahnutých noriem.

(5) Pneumatiky sa vyznačujú viacerými 
navzájom prepojenými parametrami. 
Zlepšenie jedného parametra, akým je 
napríklad valivý odpor, môže mať 
nepriaznivý vplyv na iné, akým je 
napríklad priľnavosť za mokra, zatiaľ čo 
zlepšenie priľnavosti za mokra môže mať 
nepriaznivý vplyv na vonkajší hluk 
valenia. Je potrebné podporovať výrobcov 
pneumatík, aby optimalizovali všetky 
parametre nad rámec dosiahnutých noriem
a aby sa rozhodovali so zreteľom na 
zníženie valivého odporu aj na iné 
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kritériá.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7
Luke Ming Flanagan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Pneumatiky sa vyznačujú viacerými 
navzájom prepojenými parametrami. 
Zlepšenie jedného parametra, akým je 
napríklad valivý odpor, môže mať 
nepriaznivý vplyv na iné, akým je 
napríklad priľnavosť za mokra, zatiaľ čo 
zlepšenie priľnavosti za mokra môže mať 
nepriaznivý vplyv na vonkajší hluk 
valenia. Je potrebné podporovať výrobcov 
pneumatík, aby optimalizovali všetky 
parametre nad rámec dosiahnutých noriem.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Palivovo úsporné pneumatiky môžu 
byť nákladovo efektívne, pretože úspory 
paliva viac než vynahradzujú vyššiu kúpnu 
cenu pneumatík vyplývajúcu zo zvýšených 
nákladov na ich výrobu.

(6) Palivovo úsporné pneumatiky môžu 
byť nákladovo efektívne, pretože úspory 
paliva môžu viac než vynahradzovať
vyššiu kúpnu cenu pneumatík vyplývajúcu 
zo zvýšených nákladov na ich výrobu.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 9
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 661/200913 sa 
stanovujú minimálne požiadavky na valivý 
odpor pneumatík. Vývoj nových 
technológií umožňuje výrazne znížiť stratu 
energie spôsobenú valivým odporom 
pneumatík nad rámec uvedených 
minimálnych požiadaviek. Preto je z 
hľadiska zníženia vplyvu cestnej dopravy 
na životné prostredie vhodné, aby sa 
aktualizovali ustanovenia o označovaní 
pneumatík, ktoré budú vďaka 
aktualizovaným harmonizovaným 
informáciám o tomto parametri nabádať 
koncových používateľov na nákup 
palivovo úspornejších pneumatík.

(7) Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 661/200913 sa 
stanovujú minimálne požiadavky na valivý 
odpor pneumatík. Vývoj nových 
technológií umožňuje výrazne znížiť stratu 
energie spôsobenú valivým odporom 
pneumatík nad rámec uvedených 
minimálnych požiadaviek. Preto je z 
hľadiska zníženia vplyvu cestnej dopravy 
na životné prostredie vhodné, aby sa 
posilnila transparentnosť v oblasti 
palivovej úspornosti pneumatík a aby sa
aktualizovali ustanovenia o označovaní 
pneumatík, ktoré budú vďaka 
aktualizovaným harmonizovaným 
informáciám o tomto parametri nabádať 
koncových používateľov na nákup 
palivovo úspornejších pneumatík.

__________________ __________________

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o 
požiadavkách typového schvaľovania na 
všeobecnú bezpečnosť motorových 
vozidiel, ich prípojných vozidiel a 
systémov, komponentov a samostatných 
technických jednotiek určených pre tieto 
vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o 
požiadavkách typového schvaľovania na 
všeobecnú bezpečnosť motorových 
vozidiel, ich prípojných vozidiel a 
systémov, komponentov a samostatných 
technických jednotiek určených pre tieto 
vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 10
Luke Ming Flanagan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 661/200913 sa 
stanovujú minimálne požiadavky na valivý 
odpor pneumatík. Vývoj nových 
technológií umožňuje výrazne znížiť stratu 
energie spôsobenú valivým odporom 
pneumatík nad rámec uvedených 
minimálnych požiadaviek. Preto je z 
hľadiska zníženia vplyvu cestnej dopravy 
na životné prostredie vhodné, aby sa 
aktualizovali ustanovenia o označovaní 
pneumatík, ktoré budú vďaka 
aktualizovaným harmonizovaným 
informáciám o tomto parametri nabádať
koncových používateľov na nákup 
palivovo úspornejších pneumatík.

(7) Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 661/200913 sa 
stanovujú minimálne požiadavky na valivý 
odpor pneumatík. Vývoj nových 
technológií umožňuje výrazne znížiť stratu 
energie spôsobenú valivým odporom 
pneumatík nad rámec uvedených 
minimálnych požiadaviek. V záujme 
zníženia vplyvu cestnej dopravy na životné 
prostredie by sa označovanie pneumatík 
malo aktualizovať tak, aby vďaka 
aktualizovaným harmonizovaným 
informáciám o tomto parametri nabádali
koncových používateľov na nákup 
palivovo úspornejších pneumatík.

__________________ __________________

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o 
požiadavkách typového schvaľovania na 
všeobecnú bezpečnosť motorových 
vozidiel, ich prípojných vozidiel a 
systémov, komponentov a samostatných 
technických jednotiek určených pre tieto 
vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o 
požiadavkách typového schvaľovania na 
všeobecnú bezpečnosť motorových 
vozidiel, ich prípojných vozidiel a 
systémov, komponentov a samostatných 
technických jednotiek určených pre tieto 
vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Hluk z dopravy je veľmi rušivý a 
má škodlivé účinky na zdravie. Nariadením 
(ES) č. 661/2009 sa stanovujú minimálne 
požiadavky na vonkajší hluk valenia 
pneumatík. Vývoj nových technológií 
umožňuje výrazne znížiť vonkajší hluk 
valenia nad rámec týchto minimálnych 

(8) Hluk z dopravy je veľmi rušivý a 
má škodlivé účinky na zdravie. Nariadením 
(ES) č. 661/2009 sa stanovujú minimálne 
požiadavky na vonkajší hluk valenia 
pneumatík. Vývoj nových technológií 
umožňuje výrazne znížiť vonkajší hluk
valenia nad rámec týchto minimálnych 
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požiadaviek. Preto je z hľadiska zníženia 
hluku z cestnej dopravy vhodné, aby sa 
aktualizovali ustanovenia o označovaní 
pneumatík, ktoré budú vďaka 
harmonizovaným informáciám o tomto 
parametri nabádať konečných používateľov 
na nákup pneumatík s menším vonkajším 
hlukom valenia.

požiadaviek. Preto je z hľadiska zníženia 
hluku z cestnej dopravy vhodné, aby sa 
posilnila transparentnosť v oblasti 
hladiny vonkajšieho hluku valenia 
pneumatík a aby sa aktualizovali 
ustanovenia o označovaní pneumatík, ktoré 
budú vďaka harmonizovaným informáciám 
o tomto parametri nabádať konečných 
používateľov na nákup pneumatík s 
menším vonkajším hlukom valenia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 12
Luke Ming Flanagan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Hluk z dopravy je veľmi rušivý a 
má škodlivé účinky na zdravie. Nariadením 
(ES) č. 661/2009 sa stanovujú minimálne 
požiadavky na vonkajší hluk valenia 
pneumatík. Vývoj nových technológií 
umožňuje výrazne znížiť vonkajší hluk 
valenia nad rámec týchto minimálnych 
požiadaviek. Preto je z hľadiska zníženia 
hluku z cestnej dopravy vhodné, aby sa 
aktualizovali ustanovenia o označovaní 
pneumatík, ktoré budú vďaka 
harmonizovaným informáciám o tomto 
parametri nabádať konečných 
používateľov na nákup pneumatík s 
menším vonkajším hlukom valenia.

(8) Hluk z dopravy je veľmi rušivý a 
má škodlivé účinky na zdravie. Nariadením 
(ES) č. 661/2009 sa stanovujú minimálne 
požiadavky na vonkajší hluk valenia 
pneumatík. Vývoj nových technológií 
umožňuje výrazne znížiť vonkajší hluk
valenia nad rámec týchto minimálnych 
požiadaviek. V záujme zníženia hluku z 
cestnej dopravy by sa označovanie 
pneumatík malo aktualizovať tak, aby 
vďaka harmonizovaným informáciám o 
tomto parametri nabádali konečných 
používateľov na nákup pneumatík s 
menším vonkajším hlukom valenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Nariadením (ES) č. 661/2009 sa 
stanovujú minimálne požiadavky na 
priľnavosť pneumatík za mokra. Vývoj 
nových technológií umožňuje výrazne 
zlepšiť priľnavosť za mokra nad rámec 
týchto minimálnych požiadaviek, a teda aj 
skrátiť brzdnú dráhu za mokra. Preto je z 
hľadiska zvýšenia bezpečnosti cestnej 
premávky vhodné, aby sa aktualizovali 
ustanovenia o označovaní pneumatík, ktoré 
budú vďaka harmonizovaným informáciám 
o tomto parametri nabádať konečných 
používateľov na nákup pneumatík s 
vysokou priľnavosťou za mokra.

(10) Nariadením (ES) č. 661/2009 sa 
stanovujú minimálne požiadavky na 
priľnavosť pneumatík za mokra. Vývoj 
nových technológií umožňuje výrazne 
zlepšiť priľnavosť za mokra nad rámec 
týchto minimálnych požiadaviek, a teda aj 
skrátiť brzdnú dráhu za mokra. Preto je z 
hľadiska zvýšenia bezpečnosti cestnej 
premávky vhodné, aby sa posilnila 
transparentnosť v oblasti priľnavosti 
pneumatík a aby sa aktualizovali 
ustanovenia o označovaní pneumatík, ktoré 
budú vďaka harmonizovaným informáciám 
o tomto parametri nabádať konečných 
používateľov na nákup pneumatík s 
vysokou priľnavosťou za mokra.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 14
Luke Ming Flanagan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Nariadením (ES) č. 661/2009 sa 
stanovujú minimálne požiadavky na 
priľnavosť pneumatík za mokra. Vývoj 
nových technológií umožňuje výrazne 
zlepšiť priľnavosť za mokra nad rámec 
týchto minimálnych požiadaviek, a teda aj 
skrátiť brzdnú dráhu za mokra. Preto je z 
hľadiska zvýšenia bezpečnosti cestnej 
premávky vhodné, aby sa aktualizovali 
ustanovenia o označovaní pneumatík, 
ktoré budú vďaka harmonizovaným 
informáciám o tomto parametri nabádať
konečných používateľov na nákup 
pneumatík s vysokou priľnavosťou za 
mokra.

(10) Nariadením (ES) č. 661/2009 sa 
stanovujú minimálne požiadavky na 
priľnavosť pneumatík za mokra. Vývoj 
nových technológií umožňuje výrazne 
zlepšiť priľnavosť za mokra nad rámec 
týchto minimálnych požiadaviek, a teda aj 
skrátiť brzdnú dráhu za mokra. V záujme
zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky by 
sa označovanie pneumatík malo 
aktualizovať tak, aby vďaka 
harmonizovaným informáciám o tomto 
parametri nabádali konečných 
používateľov na nákup pneumatík s 
vysokou priľnavosťou za mokra.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 15
Luke Ming Flanagan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom poskytnúť koncovým 
používateľom informácie o výkonnosti 
pneumatík špecificky určených na použitie 
v podmienkach snehu a ľadu je vhodné 
vyžadovať, aby sa na štítku uvádzali 
informácie o požiadavkách na pneumatiky 
určených na použitie v podmienkach snehu 
a ľadu.

(12) S cieľom poskytnúť koncovým 
používateľom informácie o výkonnosti 
pneumatík špecificky určených na použitie 
v podmienkach snehu a ľadu by sa 
označovanie pneumatík malo 
aktualizovať tak, aby sa na štítku povinne 
uvádzali informácie o požiadavkách na 
pneumatiky určených na použitie v 
podmienkach snehu a ľadu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Oder pneumatík počas používania 
je významným zdrojom mikroplastov, 
ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, a 
preto sa v oznámení Komisie s názvom 
„Európska stratégia pre plasty v obehovom 
hospodárstve“16 uvádza potreba riešiť 
neúmyselné uvoľňovanie mikroplastov z 
pneumatík, okrem iného prostredníctvom 
informačných opatrení, akými sú 
označovanie a minimálne požiadavky na 
pneumatiky. V súčasnosti však neexistuje 
vhodná skúšobná metóda na meranie oderu 
pneumatík. Preto by v záujme čo 
najrýchlejšieho stanovenia vhodnej 
skúšobnej metódy mala Komisia vydať 
mandát na vypracovanie takejto metódy, 
pričom by sa úplne zohľadnili všetky 

(13) Oder pneumatík počas používania 
je významným zdrojom mikroplastov, 
ktoré sú škodlivé pre životné prostredie 
a ktoré sú dnes veľmi znepokojivé, keďže 
znečistenie oceánov mikroplastmi výrazne 
poškodzuje biodiverzitu, a preto sa v 
oznámení Komisie s názvom „Európska 
stratégia pre plasty v obehovom 
hospodárstve“16 uvádza potreba riešiť 
neúmyselné uvoľňovanie mikroplastov z 
pneumatík, okrem iného prostredníctvom 
informačných opatrení, akými sú 
označovanie a minimálne požiadavky na 
pneumatiky. V súčasnosti však neexistuje 
vhodná skúšobná metóda na meranie oderu 
pneumatík. Preto by v záujme čo 
najrýchlejšieho stanovenia vhodnej 
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najnovšie medzinárodne vyvinuté alebo 
navrhované normy alebo nariadenia.

skúšobnej metódy mala Komisia vydať 
mandát na vypracovanie takejto metódy, 
pričom by sa úplne zohľadnili všetky 
najnovšie medzinárodne vyvinuté alebo 
navrhované normy alebo nariadenia.

__________________ __________________

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 17
Keith Taylor

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Oder pneumatík počas používania 
je významným zdrojom mikroplastov, 
ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, a 
preto sa v oznámení Komisie s názvom 
„Európska stratégia pre plasty v obehovom 
hospodárstve“16 uvádza potreba riešiť 
neúmyselné uvoľňovanie mikroplastov z 
pneumatík, okrem iného prostredníctvom 
informačných opatrení, akými sú 
označovanie a minimálne požiadavky na 
pneumatiky. V súčasnosti však neexistuje 
vhodná skúšobná metóda na meranie 
oderu pneumatík. Preto by v záujme čo 
najrýchlejšieho stanovenia vhodnej 
skúšobnej metódy mala Komisia vydať 
mandát na vypracovanie takejto metódy, 
pričom by sa úplne zohľadnili všetky 
najnovšie medzinárodne vyvinuté alebo 
navrhované normy alebo nariadenia.

(13) Oder pneumatík počas používania 
je významným zdrojom mikroplastov, 
ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, a 
preto sa v oznámení Komisie s názvom 
„Európska stratégia pre plasty v obehovom 
hospodárstve“16 uvádza potreba riešiť 
neúmyselné uvoľňovanie mikroplastov z 
pneumatík, okrem iného prostredníctvom 
informačných opatrení, akými sú 
označovanie a minimálne požiadavky na 
pneumatiky. Uplatňovanie požiadaviek na 
označovanie so zreteľom na mieru oderu 
pneumatík by prinieslo výrazný prospech 
pre ľudské zdravie a životné prostredie. 
Preto by v záujme zavedenia parametrov 
a informačných požiadaviek pre oder 
pneumatík pred nadobudnutím účinnosti 
tohto nariadenia mala Komisia čo najskôr 
predstaviť vhodnú skúšobnú metódu na 
meranie oderu pneumatík, plne 
zohľadňujúcu všetky najnovšie 
medzinárodne vyvinuté alebo navrhované 
normy alebo nariadenia.

__________________ __________________

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 18
Ivo Belet

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Oder pneumatík počas používania 
je významným zdrojom mikroplastov, 
ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, a 
preto sa v oznámení Komisie s názvom 
„Európska stratégia pre plasty v obehovom 
hospodárstve“16 uvádza potreba riešiť 
neúmyselné uvoľňovanie mikroplastov z 
pneumatík, okrem iného prostredníctvom 
informačných opatrení, akými sú 
označovanie a minimálne požiadavky na 
pneumatiky. V súčasnosti však neexistuje
vhodná skúšobná metóda na meranie 
oderu pneumatík. Preto by v záujme čo 
najrýchlejšieho stanovenia vhodnej 
skúšobnej metódy mala Komisia vydať 
mandát na vypracovanie takejto metódy, 
pričom by sa úplne zohľadnili všetky 
najnovšie medzinárodne vyvinuté alebo 
navrhované normy alebo nariadenia.

(13) Oder pneumatík počas používania 
je významným zdrojom mikroplastov, 
ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, a 
preto sa v oznámení Komisie s názvom 
„Európska stratégia pre plasty v obehovom 
hospodárstve“16 uvádza potreba riešiť 
neúmyselné uvoľňovanie mikroplastov z 
pneumatík, okrem iného prostredníctvom 
informačných opatrení, akými sú 
označovanie a minimálne požiadavky na 
pneumatiky. Hoci priemysel začal 
s výskumom oderu pneumatík a s vývojom 
skúšobnej metódy, v súčasnosti vhodná 
skúšobná metóda neexistuje. Preto by v 
záujme čo najrýchlejšieho stanovenia 
vhodnej skúšobnej metódy mala Komisia 
vydať mandát na vypracovanie takejto 
metódy, pričom by sa úplne zohľadnili 
práca odvetvia a všetky najnovšie 
medzinárodne vyvinuté alebo navrhované 
normy alebo nariadenia.

__________________ __________________

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Protektorové pneumatiky tvoria 
významnú časť trhu s pneumatikami pre 

(14) Protektorové pneumatiky tvoria 
významnú časť trhu s pneumatikami pre 
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ťažké úžitkové vozidlá. Protektorovanie 
predlžuje životnosť pneumatík a pomáha 
dosahovať ciele obehového hospodárstva, 
akým je napríklad znižovanie odpadu. 
Uplatňovanie požiadaviek na označovanie 
takýchto pneumatík by prinieslo značné 
úspory energie. Vzhľadom na to, že v 
súčasnosti nie je dostupná vhodná 
skúšobná metóda na meranie výkonnosti 
protektorových pneumatík, by toto 
nariadenie malo zabezpečiť ich budúce 
začlenenie.

ťažké úžitkové vozidlá. Protektorovanie 
predlžuje životnosť pneumatík a pomáha 
dosahovať ciele obehového hospodárstva, 
akým je napríklad znižovanie odpadu. 
Uplatňovanie požiadaviek na 
transparentnosť a označovanie takýchto 
pneumatík by prinieslo značné úspory 
energie. Vzhľadom na to, že v súčasnosti 
nie je dostupná vhodná skúšobná metóda 
na meranie výkonnosti protektorových 
pneumatík, by toto nariadenie malo 
zabezpečiť ich budúce začlenenie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 20
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Energetický štítok podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/136917, ktorým sa výrobky zaradzujú
na stupnici od A po G v závislosti od 
spotreby energie, pozná viac ako 85 % 
spotrebiteľov v Únii a ukázalo sa, že je 
účinná pri podpore účinnejších výrobkov. 
Štítok na pneumatikách by mal naďalej v 
čo najväčšej možnej miere používať
rovnaký vzhľad s prihliadnutím na 
špecifiká parametrov pneumatík.

(15) Energetický štítok podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/136917, ktorým sa výrobky zaraďujú
na stupnici od A po G v závislosti od 
spotreby energie, pozná viac ako 85 % 
spotrebiteľov v Únii a ukázalo sa, že je 
účinná pri podpore účinnejších výrobkov. 
Zdá sa preto byť logické, aby štítok na 
pneumatikách naďalej v čo najväčšej 
možnej miere používal rovnaký vzhľad s 
prihliadnutím na špecifiká parametrov 
pneumatík.

__________________ __________________

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, 
ktorým sa stanovuje rámec pre energetické 
označovanie a zrušuje smernica 
2010/30/EÚ (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 
1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, 
ktorým sa stanovuje rámec pre energetické 
označovanie a zrušuje smernica 
2010/30/EÚ (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 
1).

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 21
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Poskytovaním porovnateľných 
informácií o parametroch pneumatík v 
podobe štandardného štítku sa 
pravdepodobne podarí ovplyvniť 
rozhodovanie konečných používateľov pri 
kúpe v prospech bezpečnejších, tichších a 
palivovo úspornejších pneumatík. 
Výrobcovia pneumatík tak následne 
pravdepodobne budú motivovaní, aby tieto 
parametre pneumatík optimalizovali, čím 
sa otvorí cesta pre udržateľnejšiu spotrebu 
a výrobu.

(16) Poskytovaním porovnateľných 
informácií o parametroch pneumatík v 
podobe štandardného štítku sa 
pravdepodobne podarí ovplyvniť 
rozhodovanie konečných používateľov pri 
kúpe v prospech bezpečnejších, tichších a 
palivovo úspornejších pneumatík. 
Výrobcovia pneumatík tak následne 
pravdepodobne budú motivovaní, aby tieto 
parametre pneumatík optimalizovali, čím 
by sa mohla otvoriť cesta pre 
udržateľnejšiu spotrebu a výrobu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 22
Luke Ming Flanagan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Potreba podrobnejších informácií o 
palivovej úspornosti a ďalších parametroch 
pneumatík je relevantná pre koncových 
používateľov vrátane kupujúcich 
náhradných pneumatík, kupujúcich 
pneumatík namontovaných na nových 
vozidlách, ako aj správcov vozových 
parkov a podnikov cestnej dopravy, ktorí 
pre absenciu režimu označovania a 
harmonizovaných skúšok nemôžu ľahko 
porovnávať parametre rôznych značiek 
pneumatík. Preto je vhodné vyžadovať, 
aby sa pneumatiky dodávané spolu s 
vozidlami označovali štítkom.

(17) Potreba podrobnejších informácií o 
palivovej úspornosti a ďalších parametroch 
pneumatík je relevantná pre koncových 
používateľov vrátane kupujúcich 
náhradných pneumatík, kupujúcich 
pneumatík namontovaných na nových 
vozidlách, ako aj správcov vozových 
parkov a podnikov cestnej dopravy, ktorí 
pre absenciu režimu označovania a 
harmonizovaných skúšok nemôžu ľahko 
porovnávať parametre rôznych značiek 
pneumatík. Označovanie pneumatík 
odrážajúce všetky vyššie uvedené 
skutočnosti by preto na pneumatikách 
dodávaných spolu s vozidlami malo byť 
povinné.
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Pozmeňujúci návrh 23
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Mnohí koncoví používatelia sa pri 
nákupe pneumatík rozhodujú tak, že 
nevidia skutočnú pneumatiku, a teda ani 
štítok, ktorý je k nej pripojený. Vo 
všetkých takýchto situáciách by sa 
koncovému používateľovi mal štítok 
zobraziť pred prijatím rozhodnutia o 
nákupe. Zobrazením štítku na 
pneumatikách v predajniach a v 
propagačných technických materiáloch by 
sa malo zabezpečiť, že distribútori a 
potenciálni koncoví používatelia dostanú v 
mieste nákupu a v čase rozhodovania o 
nákupe harmonizované informácie o 
príslušných parametroch pneumatík.

(20) Mnohí koncoví používatelia sa pri 
nákupe pneumatík rozhodujú tak, že 
nevidia skutočnú pneumatiku, a teda ani 
štítok, ktorý je k nej pripojený. Vo 
všetkých takýchto situáciách by sa 
koncovému používateľovi mal štítok 
zobraziť pred prijatím rozhodnutia 
o nákupe a používateľ by mal mať 
možnosť získať vysvetlenia umožňujúce 
porozumieť informáciám, ktoré štítok 
obsahuje. Zobrazením štítku na 
pneumatikách v predajniach a v 
propagačných technických materiáloch by 
sa malo zabezpečiť, že distribútori a 
potenciálni koncoví používatelia dostanú v 
mieste nákupu a v čase rozhodovania o 
nákupe harmonizované informácie o 
príslušných parametroch pneumatík.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 24
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Niektorí koncoví používatelia si 
vyberajú pneumatiky skôr, než prídu do 
predajne, alebo ich nakupujú poštovou 
objednávkou alebo cez internet. Aby sa 
zabezpečilo, že aj títo koncoví používatelia 
sa môžu rozhodovať na základe 

(21) Niektorí koncoví používatelia si 
vyberajú pneumatiky skôr, než prídu do 
predajne, alebo ich nakupujú poštovou 
objednávkou alebo cez internet. Aby sa 
zabezpečilo, že aj títo koncoví používatelia 
sa môžu rozhodovať na základe 
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objektívnych harmonizovaných informácií 
o palivovej úspornosti, priľnavosti za 
mokra a vonkajšom hluku valenia 
pneumatík, by sa mali štítky mali 
zobrazovať vo všetkých technických 
propagačných materiáloch, a to aj keď je 
takýto materiál sprístupnený na internete.

objektívnych harmonizovaných informácií 
o palivovej úspornosti, priľnavosti za 
mokra a vonkajšom hluku valenia 
pneumatík, by sa štítky mali zobrazovať vo 
všetkých technických propagačných 
materiáloch, a to aj keď je takýto materiál 
sprístupnený na internete, a mali by sa 
poskytovať všetky informácie potrebné na 
porozumenie týmto štítkom.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 25
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Palivová úspornosť, priľnavosť za 
mokra, vonkajší hluk valenia a ostatné 
parametre týkajúce sa pneumatík by sa 
mali merať pomocou spoľahlivých, 
presných a reprodukovateľných metód, 
ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané 
najmodernejšie metódy merania a výpočtu. 
Takéto metódy a normy by mali v čo 
najväčšej možnej miere odrážať správanie 
priemerného spotrebiteľa a mali by byť 
spoľahlivé, aby sa zabránilo ich 
úmyselnému či neúmyselnému 
obchádzaniu. Štítky na pneumatikách by 
mali odzrkadľovať porovnateľnú 
výkonnosť pneumatík v skutočných 
podmienkach používania, a to v rámci 
obmedzení vyplývajúcich z potreby 
spoľahlivého, presného a 
reprodukovateľného skúšania v 
laboratórnych podmienkach, aby sa 
umožnilo koncovým používateľom 
porovnávať rôzne pneumatiky a aby sa 
obmedzili sa náklady výrobcov na 
skúšanie.

(23) Palivová úspornosť, priľnavosť za 
mokra, vonkajší hluk valenia a ostatné 
parametre týkajúce sa pneumatík by sa 
mali merať pomocou spoľahlivých, 
presných a reprodukovateľných metód, 
ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané 
najmodernejšie metódy merania a výpočtu. 
Takéto metódy a normy by mali v čo 
najväčšej možnej miere odrážať správanie 
priemerného spotrebiteľa a mali by byť 
spoľahlivé, aby sa zabránilo ich 
úmyselnému či neúmyselnému 
obchádzaniu. Štítky na pneumatikách by
v rámci možností mali odzrkadľovať 
porovnateľnú výkonnosť pneumatík v 
skutočných podmienkach používania, a to 
v rámci obmedzení vyplývajúcich z 
potreby spoľahlivého, presného a 
reprodukovateľného skúšania v 
laboratórnych podmienkach, aby sa 
umožnilo koncovým používateľom 
porovnávať rôzne pneumatiky a aby sa 
obmedzili náklady výrobcov na skúšanie.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 26
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) S cieľom podporovať energetickú 
účinnosť, zmierňovanie zmeny klímy a 
ochranu životného prostredia by členské 
štáty mali mať možnosť vytvárať stimuly 
podporujúce používanie energeticky 
účinných výrobkov. Členské štáty môžu 
samy rozhodnúť o povahe týchto stimulov. 
Tieto stimuly by mali byť v súlade s 
pravidlami štátnej pomoci Únie a nemali 
by predstavovať neodôvodnené prekážky 
na trhu. Týmto nariadením nie je dotknutý 
výsledok žiadnych budúcich konaní 
týkajúcich sa štátnej pomoci, ktoré možno 
uskutočniť v súlade s článkami 107 a 108 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ) v súvislosti s takýmito stimulmi.

(29) S cieľom podporovať energetickú 
účinnosť, zmierňovanie zmeny klímy a 
ochranu životného prostredia by členské 
štáty mali mať možnosť vytvárať stimuly 
podporujúce používanie energeticky 
účinných výrobkov. Členské štáty môžu 
samy rozhodnúť o povahe týchto stimulov. 
Týmto nariadením nie je dotknutý 
výsledok žiadnych budúcich konaní 
týkajúcich sa štátnej pomoci, ktoré možno 
uskutočniť v súlade s článkami 107 a 108 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ) v súvislosti s takýmito stimulmi.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 27
Ivo Belet

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) S cieľom zmeniť obsah a formát 
štítku, zaviesť požiadavky v súvislosti s 
protektorovanými pneumatikami, oderom 
a počtom najazdených kilometrov, ako aj
prispôsobiť prílohy technickému pokroku 
by sa právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie mala delegovať na 
Komisiu. Je takisto mimoriadne dôležité, 
aby Komisia počas svojich prípravných 

(30) S cieľom zaviesť požiadavky v 
súvislosti s protektorovanými 
pneumatikami a prispôsobiť prílohy 
technickému pokroku by sa právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala 
delegovať na Komisiu. Je takisto 
mimoriadne dôležité, aby Komisia počas 
svojich prípravných prác viedla vhodné 
konzultácie, a to aj na expertnej úrovni, a 
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prác viedla vhodné konzultácie, a to aj na 
expertnej úrovni, a aby sa tieto konzultácie 
uskutočňovali v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016.21 Predovšetkým v záujme 
zabezpečenia rovnocennej účasti na 
príprave delegovaných aktov by Európsky 
parlament a Rada mali dostať všetky 
dokumenty súčasne s expertmi členských 
štátov a ich experti by mali mať 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

aby sa tieto konzultácie uskutočňovali v 
súlade so zásadami stanovenými v 
Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016.21

Predovšetkým v záujme zabezpečenia 
rovnocennej účasti na príprave 
delegovaných aktov by Európsky 
parlament a Rada mali dostať všetky 
dokumenty súčasne s expertmi členských 
štátov a ich experti by mali mať 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

__________________ __________________

21 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. 21 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Keith Taylor

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Cieľom tohto nariadenia je zvýšiť 
bezpečnosť, ochranu zdravia, hospodársku 
a environmentálnu efektívnosť cestnej 
dopravy podporou palivovo úsporných a 
bezpečných pneumatík s nízkou hladinou 
hluku.

1. Cieľom tohto nariadenia je zvýšiť 
bezpečnosť, ochranu zdravia, hospodársku 
a environmentálnu efektívnosť cestnej 
dopravy podporou palivovo úsporných a 
bezpečných pneumatík s nízkou hladinou 
hluku a minimálnym vplyvom na životné 
prostredie. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v prípade každej jednej pneumatiky 
štítok v podobe nálepky, ktorý je v súlade s 
prílohou II, na ktorom sú uvedené 
informácie a triedy pre každý z parametrov 
stanovených v prílohe I, a informačný list 
výrobku stanovený v prílohe IV;

a) v prípade každej jednej pneumatiky 
triedy C1 a C2 štítok v podobe nálepky, 
ktorý je v súlade s prílohou II, na ktorom 
sú uvedené informácie a triedy pre každý z 
parametrov stanovených v prílohe I, a 
informačný list výrobku stanovený v 
prílohe IV;

Or. en

Odôvodnenie

Pneumatiky pre nákladné automobily sa vystavujú zriedka. V prípade pneumatík pre nákladné 
automobily nemá nálepka na každej jednotlivej pneumatike dodatočné prínosy.

Pozmeňujúci návrh 30
Jean-François Jalkh
v mene skupiny ENF

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v prípade každej série jednej alebo 
viacerých totožných pneumatík štítok v 
súlade s prílohou II v tlačenej podobe, na 
ktorom sú uvedené informácie a triedy pre 
každý z parametrov stanovených v prílohe 
I, a informačný list výrobku stanovený v 
prílohe IV.

b) v prípade každej šarže jednej alebo 
viacerých totožných pneumatík číslo šarže, 
číslo série, štítok v súlade s prílohou II v 
tlačenej podobe, na ktorom sú uvedené 
informácie a triedy pre každý z parametrov 
stanovených v prílohe I, a informačný list 
výrobku stanovený v prílohe IV.

Or. fr

Odôvodnenie

V prípade individuálnej pneumatiky platí, že ak sa jej týka nejaká anomália alebo ak ich chce 
dodávateľ stiahnuť z trhu, je dôležité mať možnosť identifikovať iné pneumatiky z rovnakej 
výrobnej série tvoriace šaržu, z ktorej pochádza chybná pneumatika, aby bolo možné 
v prípade potreby tieto pneumatiky stiahnuť z trhu.
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Pozmeňujúci návrh 31
Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Dodávatelia zabezpečia, aby sa 
hodnoty, súvisiace triedy a akékoľvek 
dodatočné informácie o výkonnosti, ktoré 
uvádzajú na štítku v prípade základných 
parametrov uvedených v prílohe I, 
podrobili postupu typového schválenia 
podľa nariadenia (ES) č. 661/2009.

5. Dodávatelia zabezpečia, aby sa 
hodnoty, súvisiace triedy, identifikátor 
modelu a akékoľvek dodatočné informácie 
o výkonnosti, ktoré uvádzajú na štítku v 
prípade základných parametrov uvedených 
v prílohe I, ako aj parametre technickej 
dokumentácie uvedené v prílohe 3 poskytli 
orgánu udeľujúcemu typové schválenie 
pred uvedením pneumatiky na trh. Orgán 
udeľujúci typové schválenie prijatie 
dokumentácie od dodávateľa potvrdí.

Or. en

Odôvodnenie

Proces udeľovania typového schválenia a proces označovania sú v zásade oddelené postupy. 
Oznamovanie informácií orgánom udeľujúcim typové schválenie však môže mať pridanú 
hodnotu z hľadiska kontrol a správneho vykonávania. Ak dostanú všetky potrebné informácie 
pred uvedením pneumatík na trh, umožní im to uskutočňovať skúšky presnosti meraní na účely 
označovania, ak by ich uskutočňovať chceli.

Pozmeňujúci návrh 32
Jean-François Jalkh
v mene skupiny ENF

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S účinnosťou od 1. januára 2020 
dodávatelia pred uvedením pneumatiky na 
trh zapíšu do databázy výrobkov 
informácie stanovené v prílohe I k 
nariadeniu (EÚ) 2017/1369.

1. S účinnosťou od 1. januára 2020 
dodávatelia pred uvedením pneumatiky na 
trh zapíšu do databázy výrobkov 
informácie stanovené v prílohe I k 
nariadeniu (EÚ) 2017/1369. Táto databáza 
je prístupná verejnosti a koncoví 
používatelia tak môžu tieto informácie 
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zohľadňovať pri porovnávaní a výbere 
pneumatík.

Or. fr

Odôvodnenie

Možnosť nahliadnuť do technického listu pneumatík v online databáze podmieňuje nákupné 
správania koncových používateľov.

Pozmeňujúci návrh 33
Jean-François Jalkh
v mene skupiny ENF

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) pred predajom pneumatiky, ktorá je 
súčasťou série jednej alebo viacerých 
totožných pneumatík, bol koncovému 
používateľovi zobrazený štítok uvedený v 
článku 4 ods. 1 písm. b) a aby bol zreteľne 
vystavený v bezprostrednej blízkosti 
pneumatiky v predajni.

b) pred predajom pneumatiky, ktorá je 
súčasťou šarže jednej alebo viacerých 
totožných pneumatík, bol koncovému 
používateľovi zobrazený štítok uvedený v 
článku 4 ods. 1 písm. b) a aby bol zreteľne 
vystavený v bezprostrednej blízkosti 
každej pneumatiky, ktorá je súčasťou 
šarže jednej alebo viacerých totožných
pneumatík.

Or. fr

Odôvodnenie

V prípade šarže viacerých totožných pneumatík musí byť každá pneumatika označená tak, aby 
sa koncovému používateľovi zaistila viditeľnosť informácií, ktoré štítok obsahuje, bez ohľadu 
na zloženie šarže, ktorú si chce kúpiť: jediná pneumatika či viacero pneumatík.

Pozmeňujúci návrh 34
Keith Taylor

Návrh nariadenia
Článok 11 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 11a

Počet najazdených kilometrov a oder

1. Komisia do 1. januára 2020 prijme 
delegované akty v súlade s článkom 13 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
o parametre a informačné požiadavky 
v oblasti počtu najazdených kilometrov 
a oderu pneumatík.

2. Na tento účel je Komisia splnomocnená 
prijímať delegované akty v súlade s 
článkom 13 s cieľom zaviesť vhodnú 
skúšobnú metódu na meranie oderu 
pneumatík.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zaviesť zmeny týkajúce sa obsahu 
a formátu štítku;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Obsah a formát štítku sú základné prvky nariadenia a mali by podliehať spolurozhodovaniu.

Pozmeňujúci návrh 36
Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) začleniť do príloh parametre alebo 
požiadavky na informácie, najmä pokiaľ 
ide o počet najazdených kilometrov a 
oder, za predpokladu, že sú k dispozícii 
vhodné skúšobné metódy;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Parametre a informácie o počte najazdených kilometrov a odere sú základné prvky 
nariadenia a mali by podliehať spolurozhodovaniu.

Pozmeňujúci návrh 37
Keith Taylor

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) začleniť do príloh parametre alebo 
požiadavky na informácie, najmä pokiaľ 
ide o počet najazdených kilometrov a 
oder, za predpokladu, že sú k dispozícii 
vhodné skúšobné metódy;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) zaviesť parametre triedenia 
odrážajúce výkonnosť protektorovaných 
pneumatík, a to za predpokladu, že je k 
dispozícii vhodná skúšobná metóda 
a uskutočnilo sa posúdenie 
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uskutočniteľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Keith Taylor

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia do 1. júna 2026 vykoná 
hodnotenie tohto nariadenia a predloží 
správu Európskemu parlamentu, Rade a 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru.

Komisia do 1. júna 2022 vykoná 
hodnotenie tohto nariadenia a predloží 
správu Európskemu parlamentu, Rade a 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Keith Taylor

Návrh nariadenia
Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15a

Zmena nariadenia (ES) č. 661/2009

Do článku 5 nariadenia (ES) č. 661/2009 
sa vkladá toto písmeno na):

„na) rýchlosť oderu pneumatík“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Ivo Belet

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť A – tabuľka
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Text predložený Komisiou

Pneumatiky triedy C1 Pneumatiky triedy C2 Pneumatiky triedy C3

RRC v kg/t Trieda

energet
ickej

účinno
sti

RRC v
kg/t

Trieda

energetic
kej

účinnosti

RRC v
kg/t

Trieda

energetic
kej

účinnosti

RRC ≤ 5,4 A RRC ≤ 
4,4

A RRC ≤ 
3,1

A

5,5 ≤ RRC 
≤ 6,5

B 4,5 ≤ 
RRC ≤ 
5,5

B 3,2 ≤ 
RRC ≤ 
4,0

B

6,6 ≤ RRC 
≤ 7,7

C 5,6 ≤ 
RRC ≤ 
6,7

C 4,1 ≤ 
RRC ≤ 
5,0

C

7,8 ≤ RRC 
≤ 9,0

D 6,8 ≤ 
RRC ≤ 
8,0

D 5,1 ≤ 
RRC ≤ 
6,0

D

9,1 ≤ RRC 
≤ 10,5

E 8,1 ≤ 
RRC ≤ 
9,2

E 6,1 ≤ 
RRC ≤ 
7,0

E

RRC ≥ 10,6 F RRC ≥ 
9,3

F RRC ≥ 
7,1

F

Pozmeňujúci návrh

Pneumatiky triedy C1 Pneumatiky triedy C2 Pneumatiky triedy C3

RRC v 
kg/t

Trieda

energetic
kej

účinnosti

RRC v 
kg/t

RRC v 
kg/t

Trieda

energetic
kej

účinnosti

RRC v 
kg/t

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
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prázdny D prázdny 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 prázdny Fa

Or. en

Odôvodnenie

V rámcovom nariadení 2017/1369 sa počíta s tým, že by sa rozčlenenie malo prehodnotiť, keď 
najvyššiu triedu dosiahne 30 % výrobkov na trhu. To nie je prípad pneumatík. Podľa 
posúdenia vplyvov je trhový podiel pneumatík s najlepšou triedou palivovej úspornosti A stále 
nízky (menej než 1 % predaných pneumatík). Preto by malo zostať súčasné rozčlenenie.

Pozmeňujúci návrh 42
Ivo Belet

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť B – bod 2 – tabuľka

Text predložený Komisiou

Pneumatiky triedy C1 Pneumatiky triedy C2 Pneumatiky triedy C3

G Trieda 
priľnavos
ti za 
mokra

G Trieda 
priľnavos
ti za 
mokra

G Trieda 
priľnavos
ti za 
mokra

1,68 ≤ 
G

A 1,53 ≤ G A 1,38 ≤ G A

1,55 ≤ 
G ≤ 
1,67

B 1,40 ≤ G 
≤ 1,52

B 1,25 ≤ G 
≤ 1,37

B

1,40 ≤ 
G ≤ 

C 1,25 ≤ G 
≤ 1,39

C 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

C
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1,54

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

prázdny G prázdny G G ≤ 0,64 G

Pozmeňujúci návrh

Pneumatiky triedy C1 Pneumatiky triedy C2 Pneumatiky triedy C3

G Trieda 
priľnavos
ti za 
mokra

G Trieda 
priľnavos
ti za 
mokra

G Trieda 
priľnavos
ti za 
mokra

1,55 ≤ 
G

A 1,40 ≤ G A 1,25 ≤ G A

1,40 ≤ 
G ≤ 
1,54

B 1,25 ≤ G 
≤ 1,39

B 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

B

1,25 ≤ 
G ≤ 
1,39

C 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

C 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

C

prázdny D prázdny 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

prázdny G prázdny G prázdny G

Or. en

Odôvodnenie

V rámcovom nariadení 2017/1369 sa počíta s tým, že by sa rozčlenenie malo prehodnotiť, keď 
najvyššiu triedu dosiahne 30 % výrobkov na trhu. To nie je prípad pneumatík. Podľa 
posúdenia vplyvov je trhový podiel pneumatík s najlepšou priľnavosťou na mokrom povrchu
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na úrovni 26 %. Keďže parametre sa navzájom kompenzujú a trhový podiel pneumatík 
s triedou valivého odporu A je stále veľmi nízky (menej než 1 % predaných pneumatík), malo 
by zostať súčasné rozčlenenie.

Pozmeňujúci návrh 43
Ivo Belet

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť C

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

N v dB N v dB

Trieda vonkajšieho hluku valenia Trieda vonkajšieho hluku valenia

N ≤ LV - 6 N ≤ LV - 3

LV - 6 < N ≤ LV - 3 LV - 3 < N ≤ LV

N > LV - 3 N > LV

Or. en

Odôvodnenie

V rámcovom nariadení 2017/1369 sa počíta s tým, že by sa rozčlenenie malo prehodnotiť, keď 
najvyššiu triedu dosiahne 30 % výrobkov na trhu. To nie je prípad pneumatík. Podľa 
posúdenia vplyvov je trhový podiel pneumatík s najlepšími výsledkami v oblasti hluku na 
úrovni 18 %. Keďže parametre sa navzájom kompenzujú a trhový podiel pneumatík s triedou 
valivého odporu A je stále veľmi nízky (menej než 1 % predaných pneumatík), malo by zostať 
súčasné rozčlenenie.
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