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Predlog spremembe 1
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Unija je odločena, da bo 
vzpostavila energetsko unijo s podnebno 
politiko, usmerjeno v prihodnost. 
Izkoristek goriva je bistveni element okvira 
podnebne in energetske politike Unije do 
leta 2030 ter ključen za zmanjšanje 
povpraševanja po energiji.

(1) Unija je najavila, da bo vzpostavila 
energetsko unijo s podnebno politiko, 
usmerjeno v prihodnost. Izkoristek goriva 
je bistveni element okvira podnebne in 
energetske politike Unije do leta 2030 ter 
ključen za zmanjšanje povpraševanja po 
energiji.

Or. fr

Predlog spremembe 2
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Uredbo (ES) št. 1222/2009 je 
primerno nadomestiti z novo uredbo, ki 
vključuje spremembe, uvedene leta 2011, 
ter s katero se spremenijo in okrepijo 
nekatere določbe navedene uredbe, da bi se 
pojasnila in posodobila njihova vsebina, ob 
upoštevanju tehnološkega napredka pri 
pnevmatikah v zadnjih letih.

(3) Uredbo (ES) št. 1222/2009 je 
primerno nadomestiti z novo uredbo, ki 
vključuje spremembe, uvedene leta 2011, 
ter s katero se spremenijo in okrepijo 
nekatere določbe navedene uredbe, da bi se 
pojasnila in posodobila njihova vsebina, 
zlasti ob upoštevanju tehnološkega 
napredka pri pnevmatikah v zadnjih letih.

Or. fr

Predlog spremembe 3
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Prometni sektor obsega tretjino 
porabe energije v Uniji. Cestni promet je 
leta 2015 prispeval približno 22 % vseh 
emisij toplogrednih plinov v Uniji. 
Pnevmatike prispevajo od 5 % do 10 % k 
porabi goriva, predvsem zaradi svojega
kotalnega upora. Zato bi zmanjšanje 
kotalnega upora pnevmatik precej 
prispevalo k izkoristku goriva v cestnem 
prometu in s tem k zmanjšanju emisij.

(4) Prometni sektor obsega tretjino 
porabe energije v Uniji, najverjetneje pa se 
bo delež še povečal, saj Unija podpisuje 
vedno več velikih trgovinskih sporazumov, 
kar bo neizogibno privedlo do povečanega 
cestnega prometa. Cestni promet je 
leta 2015 prispeval približno 22 % vseh 
emisij toplogrednih plinov v Uniji. 
Pnevmatike prispevajo od 5 % do 10 % k 
porabi goriva, predvsem zaradi kotalnega 
upora. Zato bi zmanjšanje kotalnega upora 
pnevmatik precej prispevalo k izkoristku 
goriva v cestnem prometu in s tem k 
zmanjšanju emisij.

Or. en

Predlog spremembe 4
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Prometni sektor obsega tretjino 
porabe energije v Uniji. Cestni promet je 
leta 2015 prispeval približno 22 % vseh 
emisij toplogrednih plinov v Uniji. 
Pnevmatike prispevajo od 5 % do 10 % k 
porabi goriva, predvsem zaradi svojega 
kotalnega upora. Zato bi zmanjšanje 
kotalnega upora pnevmatik precej 
prispevalo k izkoristku goriva v cestnem 
prometu in s tem k zmanjšanju emisij.

(4) Prometni sektor obsega tretjino 
porabe energije v Uniji. Cestni promet je 
leta 2015 prispeval približno 22 % vseh 
emisij toplogrednih plinov v Uniji. 
Pnevmatike kljub tehnološkemu napredku 
še vedno prispevajo od 5 % do 10 % k 
porabi goriva, predvsem zaradi svojega 
kotalnega upora. Zato bi zmanjšanje 
kotalnega upora pnevmatik precej 
prispevalo k izkoristku goriva v cestnem 
prometu in s tem k zmanjšanju emisij.

Or. fr

Predlog spremembe 5
Luke Ming Flanagan
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Za pnevmatike je značilna vrsta 
medsebojno povezanih parametrov. 
Izboljšanje enega parametra, npr. kotalnega 
upora, lahko negativno vpliva na druge 
parametre, npr. oprijem na mokri podlagi, 
medtem ko lahko izboljšanje oprijema na 
mokri podlagi negativno vpliva na zunanji 
kotalni hrup. Proizvajalce pnevmatik bi 
bilo treba spodbujati k temu, da bi vse 
parametre izboljšali tako, da bi presegli že 
dosežene standarde.

(5) Za pnevmatike je značilna vrsta 
medsebojno povezanih parametrov. 
Izboljšanje enega parametra, npr. kotalnega 
upora, lahko negativno vpliva na druge 
parametre, npr. oprijem na mokri podlagi, 
medtem ko lahko izboljšanje oprijema na 
mokri podlagi negativno vpliva na zunanji 
kotalni hrup. Proizvajalce pnevmatik bi 
bilo treba spodbujati k temu, da bi vse 
parametre izboljšali tako, da bi presegli že 
dosežene standarde, poznati pa bi morali 
tudi negativni okoljski vpliv, ki bi jih te 
spremembe prinesle v proizvodni proces.

Or. en

Predlog spremembe 6
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Za pnevmatike je značilna vrsta 
medsebojno povezanih parametrov. 
Izboljšanje enega parametra, npr. kotalnega 
upora, lahko negativno vpliva na druge 
parametre, npr. oprijem na mokri podlagi, 
medtem ko lahko izboljšanje oprijema na 
mokri podlagi negativno vpliva na zunanji 
kotalni hrup. Proizvajalce pnevmatik bi
bilo treba spodbujati k temu, da bi vse 
parametre izboljšali tako, da bi presegli že 
dosežene standarde.

(5) Za pnevmatike je značilna vrsta 
medsebojno povezanih parametrov. 
Izboljšanje enega parametra, npr. kotalnega 
upora, lahko negativno vpliva na druge 
parametre, npr. oprijem na mokri podlagi, 
medtem ko lahko izboljšanje oprijema na 
mokri podlagi negativno vpliva na zunanji 
kotalni hrup. Proizvajalce pnevmatik bi 
bilo treba spodbujati k temu, da bi vse 
parametre izboljšali tako, da bi presegli že 
dosežene standarde ter pri svojih 
odločitvah upoštevali tako manjši kotalni 
upor kot druga merila.

Or. fr
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Predlog spremembe 7
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Za pnevmatike je značilna vrsta 
medsebojno povezanih parametrov. 
Izboljšanje enega parametra, npr. kotalnega 
upora, lahko negativno vpliva na druge 
parametre, npr. oprijem na mokri podlagi, 
medtem ko lahko izboljšanje oprijema na 
mokri podlagi negativno vpliva na zunanji 
kotalni hrup. Proizvajalce pnevmatik bi 
bilo treba spodbujati k temu, da bi vse 
parametre izboljšali tako, da bi presegli že 
dosežene standarde.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 8
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Pnevmatike z velikim izkoristkom 
goriva so lahko stroškovno učinkovite, saj 
prihranki goriva močno presegajo višjo 
nakupno ceno pnevmatik zaradi višjih 
proizvodnih stroškov.

(6) Pnevmatike z velikim izkoristkom 
goriva so lahko stroškovno učinkovite, saj 
prihranki goriva lahko močno presegajo 
višjo nakupno ceno pnevmatik zaradi višjih 
proizvodnih stroškov.

Or. fr

Predlog spremembe 9
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7



AM\1163773SL.docx 7/28 PE628.368v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Uredba (ES) št. 661/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta13 določa 
minimalne zahteve za kotalni upor 
pnevmatik. Zaradi tehnološkega razvoja je 
izgube energije, ki nastanejo zaradi 
kotalnega upora pnevmatik, mogoče še 
bistveno bolj zmanjšati, kot to določajo 
navedene minimalne zahteve. Zato je za 
zmanjšanje vpliva, ki ga ima cestni promet 
na okolje, primerno posodobiti določbe za 
označevanje pnevmatik, da bi z 
zagotovitvijo posodobljenih usklajenih 
informacij o navedenem parametru končne 
uporabnike spodbujali k nakupu pnevmatik 
z večjim izkoristkom goriva.

(7) Uredba (ES) št. 661/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta13 določa 
minimalne zahteve za kotalni upor 
pnevmatik. Zaradi tehnološkega razvoja je 
izgube energije, ki nastanejo zaradi 
kotalnega upora pnevmatik, mogoče še 
bistveno bolj zmanjšati, kot določajo 
navedene minimalne zahteve. Zato je za 
zmanjšanje vpliva, ki ga ima cestni promet 
na okolje, primerno pri pnevmatikah 
povečati preglednost glede izkoristka 
goriva in posodobiti določbe za 
označevanje pnevmatik, da bi z 
zagotovitvijo posodobljenih usklajenih 
informacij o tem parametru končne 
uporabnike spodbujali k nakupu pnevmatik 
z večjim izkoristkom goriva.

__________________ __________________

13 Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 
zahtevah za homologacijo za splošno 
varnost motornih vozil, njihovih 
priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov 
in samostojnih tehničnih enot, namenjenih 
za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, 
str. 1).

13 Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 
zahtevah za homologacijo za splošno 
varnost motornih vozil, njihovih 
priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov 
in samostojnih tehničnih enot, namenjenih 
za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, 
str. 1).

Or. fr

Predlog spremembe 10
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Uredba (ES) št. 661/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta13 določa 
minimalne zahteve za kotalni upor 
pnevmatik. Zaradi tehnološkega razvoja je 
izgube energije, ki nastanejo zaradi 
kotalnega upora pnevmatik, mogoče še 

(7) Uredba (ES) št. 661/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta13 določa 
minimalne zahteve za kotalni upor 
pnevmatik. Zaradi tehnološkega razvoja je 
izgube energije, ki nastanejo zaradi 
kotalnega upora pnevmatik, mogoče še 
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bistveno bolj zmanjšati, kot to določajo 
navedene minimalne zahteve. Zato je za 
zmanjšanje vpliva, ki ga ima cestni promet 
na okolje, primerno posodobiti določbe za 
označevanje pnevmatik, da bi z 
zagotovitvijo posodobljenih usklajenih 
informacij o navedenem parametru končne 
uporabnike spodbujali k nakupu pnevmatik 
z večjim izkoristkom goriva.

bistveno bolj zmanjšati, kot določajo 
navedene minimalne zahteve. Zato bi bilo 
treba za zmanjšanje vpliva, ki ga ima 
cestni promet na okolje, posodobiti 
označevanje pnevmatik, da bi z 
zagotovitvijo posodobljenih usklajenih 
informacij o tem parametru spodbujali 
končne uporabnike k nakupu pnevmatik z 
večjim izkoristkom goriva.

__________________ __________________

13 Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 
zahtevah za homologacijo za splošno 
varnost motornih vozil, njihovih 
priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov 
in samostojnih tehničnih enot, namenjenih 
za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, 
str. 1).

13 Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 
zahtevah za homologacijo za splošno 
varnost motornih vozil, njihovih 
priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov 
in samostojnih tehničnih enot, namenjenih 
za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, 
str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 11
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Prometni hrup povzroča precejšnje 
težave in škoduje zdravju. Uredba (ES) 
št. 661/2009 določa minimalne zahteve za 
zunanji kotalni hrup pnevmatik. Zaradi 
tehnološkega razvoja je mogoče zmanjšati 
zunanji kotalni hrup precej bolj, kot to
določajo navedene minimalne zahteve. 
Zato je za zmanjšanje prometnega hrupa 
primerno posodobiti določbe za 
označevanje pnevmatik, da bi z 
zagotovitvijo usklajenih informacij o 
navedenem parametru končne uporabnike 
spodbujali k nakupu pnevmatik z manjšim 
zunanjim kotalnim hrupom.

(8) Prometni hrup povzroča precejšnje 
težave in škoduje zdravju. Uredba (ES) 
št. 661/2009 določa minimalne zahteve za 
zunanji kotalni hrup pnevmatik. Zaradi 
tehnološkega razvoja je mogoče zmanjšati 
zunanji kotalni hrup precej bolj, kot 
določajo navedene minimalne zahteve. 
Zato je za zmanjšanje prometnega hrupa 
primerno pri pnevmatikah povečati 
preglednost glede zunanjega kotalnega 
hrupa in posodobiti določbe za 
označevanje pnevmatik, da bi z 
zagotovitvijo usklajenih informacij o tem
parametru končne uporabnike spodbujali k 
nakupu pnevmatik z manjšim zunanjim 
kotalnim hrupom.
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Or. fr

Predlog spremembe 12
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Prometni hrup povzroča precejšnje 
težave in škoduje zdravju. Uredba (ES) 
št. 661/2009 določa minimalne zahteve za 
zunanji kotalni hrup pnevmatik. Zaradi 
tehnološkega razvoja je mogoče zmanjšati 
zunanji kotalni hrup precej bolj, kot to 
določajo navedene minimalne zahteve. 
Zato je za zmanjšanje prometnega hrupa 
primerno posodobiti določbe za
označevanje pnevmatik, da bi z 
zagotovitvijo usklajenih informacij o 
navedenem parametru končne uporabnike 
spodbujali k nakupu pnevmatik z manjšim 
zunanjim kotalnim hrupom.

(8) Prometni hrup povzroča precejšnje 
težave in škoduje zdravju. Uredba (ES) 
št. 661/2009 določa minimalne zahteve za 
zunanji kotalni hrup pnevmatik. Zaradi 
tehnološkega razvoja je mogoče zmanjšati 
zunanji kotalni hrup precej bolj, kot 
določajo navedene minimalne zahteve. 
Zato bi bilo treba za zmanjšanje 
prometnega hrupa posodobiti označevanje 
pnevmatik, da bi z zagotovitvijo usklajenih 
informacij o tem parametru končne 
uporabnike spodbujali k nakupu pnevmatik 
z manjšim zunanjim kotalnim hrupom.

Or. en

Predlog spremembe 13
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Uredba (ES) št. 661/2009 določa 
minimalne zahteve za oprijem pnevmatik 
na mokri podlagi. Zaradi tehnološkega 
razvoja je oprijem na mokri podlagi 
mogoče izboljšati precej bolj, kot to
določajo navedene zahteve, s tem pa tudi 
skrajšati zavorne razdalje na mokri 
podlagi. Zato je za izboljšanje varnosti v 
cestnem prometu primerno posodobiti 
določbe za označevanje pnevmatik, da bi z 

(10) Uredba (ES) št. 661/2009 določa 
minimalne zahteve za oprijem pnevmatik 
na mokri podlagi. Zaradi tehnološkega 
razvoja je oprijem na mokri podlagi 
mogoče izboljšati precej bolj, kot določajo 
navedene zahteve, s tem pa tudi skrajšati 
zavorne razdalje na mokri podlagi. Zato je 
za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 
primerno pri pnevmatikah povečati 
preglednost glede oprijema in posodobiti 
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zagotovitvijo usklajenih informacij o 
navedenem parametru končne uporabnike 
spodbujali k nakupu pnevmatik z dobrim 
oprijemom na mokri podlagi.

določbe za označevanje pnevmatik, da bi z 
zagotovitvijo usklajenih informacij o tem
parametru končne uporabnike spodbujali k 
nakupu pnevmatik z dobrim oprijemom na 
mokri podlagi.

Or. fr

Predlog spremembe 14
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Uredba (ES) št. 661/2009 določa 
minimalne zahteve za oprijem pnevmatik 
na mokri podlagi. Zaradi tehnološkega 
razvoja je oprijem na mokri podlagi 
mogoče izboljšati precej bolj, kot to 
določajo navedene zahteve, s tem pa tudi 
skrajšati zavorne razdalje na mokri 
podlagi. Zato je za izboljšanje varnosti v 
cestnem prometu primerno posodobiti
določbe za označevanje pnevmatik, da bi z 
zagotovitvijo usklajenih informacij o 
navedenem parametru končne uporabnike 
spodbujali k nakupu pnevmatik z dobrim 
oprijemom na mokri podlagi.

(10) Uredba (ES) št. 661/2009 določa 
minimalne zahteve za oprijem pnevmatik 
na mokri podlagi. Zaradi tehnološkega 
razvoja je oprijem na mokri podlagi 
mogoče izboljšati precej bolj, kot določajo 
navedene zahteve, s tem pa tudi skrajšati 
zavorne razdalje na mokri podlagi. Zato bi 
bilo treba za izboljšanje varnosti v cestnem 
prometu posodobiti označevanje 
pnevmatik, da bi z zagotovitvijo usklajenih 
informacij o tem parametru končne 
uporabnike spodbujali k nakupu pnevmatik 
z dobrim oprijemom na mokri podlagi.

Or. en

Predlog spremembe 15
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi se končnim uporabnikom 
zagotovile informacije o učinkovitosti 
pnevmatik, posebej zasnovanih za sneg in 
led, je primerno, da se zahteva vključitev 

(12) Da bi se končnim uporabnikom 
zagotovile informacije o učinkovitosti 
pnevmatik, posebej zasnovanih za sneg in 
led, bi bilo treba posodobiti označevanje 
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zahtev za informacije o pnevmatikah za 
sneg in led na oznako.

pnevmatik, da bi zahtevali vključitev 
zahtev za informacije o pnevmatikah za 
sneg in led na oznako.

Or. en

Predlog spremembe 16
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Obraba pnevmatik med uporabo je 
pomemben vir mikroplastike, ki škoduje 
okolju, zato Komisija v sporočilu z 
naslovom „Evropska strategija za plastiko 
v krožnem gospodarstvu“16 navaja, da je 
treba obravnavati nenamerne izpuste 
mikroplastike iz pnevmatik, med drugim z 
ukrepi za obveščanje, kot so označevanje 
in minimalne zahteve za pnevmatike. 
Vendar primerna preskusna metoda za 
merjenje obrabe pnevmatike še ni na voljo. 
Zato bi morala Komisija naročiti njen 
razvoj, pri čemer bi bilo treba v celoti 
upoštevati najsodobnejše, mednarodno 
razvite ali predlagane standarde ali 
predpise, da bi se čim prej določila 
primerna preskusna metoda.

(13) Obraba pnevmatik med uporabo je 
pomemben vir mikroplastike, ki škoduje 
okolju in je dandanes povod za veliko 
zaskrbljenost, saj onesnaženje morij z 
mikroplastiko uničuje biotsko 
raznovrstnost, zato Komisija v sporočilu z 
naslovom „Evropska strategija za plastiko 
v krožnem gospodarstvu“16 navaja, da je 
treba obravnavati nenamerne izpuste 
mikroplastike iz pnevmatik, med drugim z 
ukrepi za obveščanje, kot so označevanje 
in minimalne zahteve za pnevmatike. 
Vendar primerna preskusna metoda za 
merjenje obrabe pnevmatike še ni na voljo. 
Zato bi morala Komisija naročiti njen 
razvoj, pri čemer bi bilo treba v celoti 
upoštevati najsodobnejše mednarodno 
razvite ali predlagane standarde ali 
predpise, da bi se čim prej določila 
primerna preskusna metoda.

__________________ __________________

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

Or. fr

Predlog spremembe 17
Keith Taylor

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Obraba pnevmatik med uporabo je 
pomemben vir mikroplastike, ki škoduje 
okolju, zato Komisija v sporočilu z 
naslovom „Evropska strategija za plastiko 
v krožnem gospodarstvu“16 navaja, da je 
treba obravnavati nenamerne izpuste 
mikroplastike iz pnevmatik, med drugim z 
ukrepi za obveščanje, kot so označevanje 
in minimalne zahteve za pnevmatike. 
Vendar primerna preskusna metoda za 
merjenje obrabe pnevmatike še ni na 
voljo. Zato bi morala Komisija naročiti
njen razvoj, pri čemer bi bilo treba v celoti 
upoštevati najsodobnejše, mednarodno 
razvite ali predlagane standarde ali 
predpise, da bi se čim prej določila 
primerna preskusna metoda.

(13) Obraba pnevmatik med uporabo je 
pomemben vir mikroplastike, ki škoduje 
okolju, zato Komisija v sporočilu z 
naslovom „Evropska strategija za plastiko 
v krožnem gospodarstvu“16 navaja, da je 
treba obravnavati nenamerne izpuste 
mikroplastike iz pnevmatik, med drugim z 
ukrepi za obveščanje, kot so označevanje 
in minimalne zahteve za pnevmatike. 
Uporaba zahtev za označevanje glede 
stopnje obrabe pnevmatik bi prinesla 
precejšnje koristi za zdravje ljudi in za 
okolje. Zato bi morala Komisija čim prej 
uvesti ustrezno preskusno metodo za 
merjenje obrabe pnevmatik, pri čemer bi 
bilo treba v celoti upoštevati najsodobnejše 
mednarodno razvite ali predlagane 
standarde ali predpise, da bi nove 
parametre in zahteve glede informacij za 
obrabo pnevmatik uvedli še pred začetkom 
veljavnosti te uredbe.

__________________ __________________

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

Or. en

Predlog spremembe 18
Ivo Belet

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Obraba pnevmatik med uporabo je 
pomemben vir mikroplastike, ki škoduje 
okolju, zato Komisija v sporočilu z 
naslovom „Evropska strategija za plastiko 
v krožnem gospodarstvu“16 navaja, da je 
treba obravnavati nenamerne izpuste 
mikroplastike iz pnevmatik, med drugim z 
ukrepi za obveščanje, kot so označevanje 
in minimalne zahteve za pnevmatike. 

(13) Obraba pnevmatik med uporabo je 
pomemben vir mikroplastike, ki škoduje 
okolju, zato Komisija v sporočilu z 
naslovom „Evropska strategija za plastiko 
v krožnem gospodarstvu“16 navaja, da je 
treba obravnavati nenamerne izpuste 
mikroplastike iz pnevmatik, med drugim z 
ukrepi za obveščanje, kot so označevanje 
in minimalne zahteve za pnevmatike. 
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Vendar primerna preskusna metoda za 
merjenje obrabe pnevmatike še ni na 
voljo. Zato bi morala Komisija naročiti 
njen razvoj, pri čemer bi bilo treba v celoti 
upoštevati najsodobnejše, mednarodno 
razvite ali predlagane standarde ali 
predpise, da bi se čim prej določila 
primerna preskusna metoda.

Čeprav so se v panogi že začele raziskave 
o obrabi pnevmatik in za razvoj preskusne 
metode, primerne metode še ni. Zato bi 
morala Komisija naročiti njen razvoj, pri 
čemer bi bilo treba v celoti upoštevati delo 
v tej panogi in najsodobnejše mednarodno 
razvite ali predlagane standarde ali 
predpise, da bi se čim prej določila 
primerna preskusna metoda.

__________________ __________________

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

Or. en

Predlog spremembe 19
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Obnovljene pnevmatike obsegajo 
precejšen del trga pnevmatik za težka 
vozila. Z obnavljanjem pnevmatik se 
podaljša njihova življenjska doba, to pa 
prispeva k ciljem krožnega gospodarstva, 
kot je zmanjšanje nastajanja odpadkov. Z 
uporabo zahtev za označevanje za take 
pnevmatike bi se zagotovili precejšnji 
prihranki energije. Vendar primerna 
preskusna metoda za merjenje 
učinkovitosti obnovljenih pnevmatik še ni 
na voljo, zato bi bilo treba v tej uredbi 
predvideti njihovo vključitev v prihodnosti.

(14) Obnovljene pnevmatike obsegajo 
precejšen del trga pnevmatik za težka 
vozila. Z obnavljanjem pnevmatik se 
podaljša njihova življenjska doba, to pa 
prispeva k ciljem krožnega gospodarstva, 
kot je zmanjšanje nastajanja odpadkov. Z 
uporabo zahtev za preglednost in 
označevanje za take pnevmatike bi se 
zagotovili precejšnji prihranki energije. 
Vendar primerna preskusna metoda za 
merjenje učinkovitosti obnovljenih 
pnevmatik še ni na voljo, zato bi bilo treba 
v tej uredbi predvideti njihovo vključitev v 
prihodnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 20
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Energijsko nalepko na podlagi 
Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta17, s katero se poraba 
energije izdelkov razvršča na lestvici od A 
do G, priznava več kot 85 % potrošnikov v 
Uniji, ugotovljeno pa je bilo, da nalepka 
uspešno promovira učinkovitejše izdelke. 
Zasnova oznake za pnevmatike bi morala
še naprej ostati čim bolj enaka, ob 
upoštevanju posebnosti parametrov 
pnevmatik.

(15) Energijsko nalepko na podlagi 
Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta17, s katero se poraba 
energije izdelkov razvršča na lestvici od A 
do G, priznava več kot 85 % potrošnikov v 
Uniji, ugotovljeno pa je bilo, da nalepka 
uspešno promovira učinkovitejše izdelke. 
Logično bi torej pričakovali, da bi zasnova 
oznake za pnevmatike še naprej ostala čim 
bolj enaka, ob upoštevanju posebnosti 
parametrov pnevmatik.

__________________ __________________

17 Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o 
vzpostavitvi okvira za označevanje z 
energijskimi nalepkami in razveljavitvi 
Direktive 2010/30/EU (UL L 198, 
28.7.2017, str. 1).

17 Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o 
vzpostavitvi okvira za označevanje z 
energijskimi nalepkami in razveljavitvi 
Direktive 2010/30/EU (UL L 198, 
28.7.2017, str. 1).

Or. fr

Predlog spremembe 21
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Navajanje primerljivih informacij o 
parametrih pnevmatik v obliki standardne 
oznake bo verjetno vplivalo na končne 
uporabnike, da bodo kupovali varnejše, 
tišje pnevmatike in pnevmatike z velikim 
izkoristkom goriva. To pa bo verjetno 
spodbudilo proizvajalce pnevmatik k 
optimizaciji navedenih parametrov, kar bi 
omogočilo bolj trajnostno potrošnjo in 
proizvodnjo.

(16) Navajanje primerljivih informacij o 
parametrih pnevmatik v obliki standardne 
oznake bo verjetno vplivalo na končne 
uporabnike, da bodo kupovali varnejše, 
tišje pnevmatike in pnevmatike z velikim 
izkoristkom goriva. To pa bo verjetno 
spodbudilo proizvajalce pnevmatik k 
optimizaciji navedenih parametrov, kar bi 
lahko omogočilo bolj trajnostno potrošnjo 
in proizvodnjo.

Or. fr
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Predlog spremembe 22
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Potreba po več informacijah o 
izkoristku goriva in ostalih parametrih 
pnevmatik je pomembna za vse končne 
uporabnike, vključno s kupci nadomestnih 
pnevmatik, kupci pnevmatik, nameščenih 
na nova vozila, upravljavci voznih 
parkov in prevoznimi podjetji, ki brez 
sistema označevanja in usklajenega 
preskušanja težko primerjajo parametre 
različnih znamk pnevmatik. Zato je 
ustrezno, da se vselej zahteva označevanje
pnevmatik, dobavljenih z vozili.

(17) Potreba po več informacijah o 
izkoristku goriva in ostalih parametrih 
pnevmatik je pomembna za vse končne 
uporabnike, vključno s kupci nadomestnih 
pnevmatik, kupci pnevmatik, nameščenih 
na nova vozila, upravljavci voznih 
parkov in prevoznimi podjetji, ki brez 
sistema označevanja in usklajenega 
preskušanja težko primerjajo parametre 
različnih znamk pnevmatik. Zato bi bilo 
treba vselej zahtevati, da morajo biti pri 
označevanju pnevmatik, dobavljenih z 
vozili, zajeti vsi ti parametri.

Or. en

Predlog spremembe 23
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Številni končni uporabniki 
sprejmejo odločitve o nakupu pnevmatik, 
ne da bi jih dejansko videli, zato ne vidijo 
oznake, nameščene nanje. V vseh takih 
primerih bi bilo treba oznako končnim 
uporabnikom pokazati pred sprejetjem 
odločitve o nakupu. S prikazom oznake na 
pnevmatikah na prodajnem mestu in v 
tehničnem promocijskem gradivu bi se 
moralo zagotoviti, da distributerji in 
morebitni končni uporabniki v trenutku in 
na kraju odločitve o nakupu prejmejo 
usklajene informacije o ustreznih 
parametrih pnevmatike.

(20) Številni končni uporabniki 
sprejmejo odločitve o nakupu pnevmatik, 
ne da bi jih dejansko videli, zato ne vidijo 
oznake, nameščene nanje. V vseh takih 
primerih bi bilo treba oznako končnim 
uporabnikom pokazati pred sprejetjem 
odločitve o nakupu in jim informacije na 
njej tudi obrazložiti, da bi jih lahko 
razumeli. S prikazom oznake na 
pnevmatikah na prodajnem mestu in v 
tehničnem promocijskem gradivu bi se 
moralo zagotoviti, da distributerji in 
morebitni končni uporabniki v trenutku in 
na kraju odločitve o nakupu prejmejo 
usklajene informacije o ustreznih 
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parametrih pnevmatike.

Or. fr

Predlog spremembe 24
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Nekateri končni uporabniki izberejo 
pnevmatike, preden prispejo na prodajno 
mesto, ali pa jih kupijo po pošti ali prek 
spleta. Za zagotovitev, da se lahko tudi 
navedeni končni uporabniki ozaveščeno 
odločajo na podlagi usklajenih informacij o 
izkoristku goriva, oprijemu na mokri 
podlagi, zunanjem kotalnem hrupu in 
drugih parametrih, bi morale biti oznake 
prikazane v vsem tehničnem promocijskem 
gradivu, tudi če je tako gradivo objavljeno 
na spletu.

(21) Nekateri končni uporabniki izberejo 
pnevmatike, preden prispejo na prodajno 
mesto, ali pa jih kupijo po pošti ali prek 
spleta. Za zagotovitev, da se lahko tudi 
navedeni končni uporabniki ozaveščeno 
odločajo na podlagi usklajenih informacij o 
izkoristku goriva, oprijemu na mokri 
podlagi, zunanjem kotalnem hrupu in 
drugih parametrih, bi morale biti oznake 
prikazane v vsem tehničnem promocijskem 
gradivu, tudi če je objavljeno na spletu, in 
da bi moralo vsebovati vse potrebne 
informacije za razumevanje oznak.

Or. fr

Predlog spremembe 25
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Izkoristek goriva, oprijem na mokri 
podlagi, zunanji hrup in drugi parametri v 
zvezi s pnevmatikami bi se morali meriti z 
zanesljivimi, točnimi in ponovljivimi 
metodami, pri katerih se upoštevajo 
splošno priznane in najsodobnejše merilne 
in računske metode. Kolikor je mogoče, bi 
morale take metode upoštevati povprečno 
ravnanje potrošnikov in biti zanesljive, da 

(23) Izkoristek goriva, oprijem na mokri 
podlagi, zunanji hrup in drugi parametri v 
zvezi s pnevmatikami bi se morali meriti z 
zanesljivimi, točnimi in ponovljivimi 
metodami, pri katerih se upoštevajo 
splošno priznane in najsodobnejše merilne 
in računske metode. Kolikor je mogoče, bi 
morale te metode upoštevati povprečno 
ravnanje potrošnikov in biti zanesljive, da 
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bi odvračale od namernega in nenamernega 
izogibanja. Oznake na pnevmatikah bi 
morale izražati primerjalno učinkovitost 
pnevmatik pri dejanski uporabi v okviru 
omejitev zaradi potrebe po zanesljivem, 
točnem in ponovljivem laboratorijskem 
preskušanju, da bi lahko končni uporabniki 
primerjali različne pnevmatike in da bi se 
poleg tega omejili stroški, ki jih imajo 
proizvajalci zaradi preskušanja.

bi odvračale od namernega in nenamernega 
izogibanja. Oznake na pnevmatikah bi 
morale po možnosti izražati primerjalno 
učinkovitost pnevmatik pri dejanski 
uporabi v okviru omejitev zaradi potrebe 
po zanesljivem, točnem in ponovljivem 
laboratorijskem preskušanju, da bi lahko 
končni uporabniki primerjali različne 
pnevmatike in da bi se poleg tega omejili 
stroški, ki jih imajo proizvajalci zaradi 
preskušanja.

Or. fr

Predlog spremembe 26
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Za spodbujanje energijske 
učinkovitosti, blažitve podnebnih 
sprememb in varstva okolja bi morale imeti 
države članice možnost, da uvedejo 
spodbude za uporabo energijsko 
učinkovitih izdelkov. Države članice se 
lahko same odločijo, kakšna bo narava 
takih spodbud. Take spodbude bi morale 
biti skladne s pravili Unije o državni 
pomoči in ne bi smele ustvarjati 
neupravičenih tržnih ovir. Ta uredba ne 
vpliva na izid prihodnjih postopkov glede 
državnih pomoči, ki bi se lahko glede takih 
spodbud začeli v skladu s členoma 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU).

(29) Za spodbujanje energijske 
učinkovitosti, blažitve podnebnih 
sprememb in varstva okolja bi morale imeti 
države članice možnost, da uvedejo 
spodbude za uporabo energijsko 
učinkovitih izdelkov. Države članice se 
lahko same odločijo, kakšna naj bi bila 
narava teh spodbud. Ta uredba ne vpliva 
na izid prihodnjih postopkov glede 
državnih pomoči, ki bi se lahko glede takih 
spodbud začeli v skladu s členoma 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
(PDEU).

Or. fr

Predlog spremembe 27
Ivo Belet
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Za spremembo vsebine in oblike 
oznake, uvedbo zahtev v zvezi z 
obnovljenimi pnevmatikami, obrabo in 
kilometrino ter prilagoditev prilog 
tehničnemu napredku bi bilo treba na 
Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. 
Zlasti je pomembno, da Komisija pri 
pripravljalnem delu izvede ustrezna 
posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov, 
in da se navedena posvetovanja izvedejo v 
skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu o boljši 
pripravi zakonodaje z dne 
13. aprila 201621. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov bi morala Evropski 
parlament in Svet zlasti prejeti vse 
dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav 
članic, njunim strokovnjakom pa bi bilo 
treba omogočiti, da se sistematično 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki se ukvarjajo s pripravo 
delegiranih aktov.

(30) Za uvedbo zahtev v zvezi z 
obnovljenimi pnevmatikami, obrabo in 
kilometrino ter prilagoditev prilog 
tehničnemu napredku bi bilo treba na 
Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. 
Zlasti je pomembno, da Komisija pri 
pripravljalnem delu izvede ustrezna 
posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov, 
in da se posvetovanja izvedejo v skladu z 
načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 
dne 13. aprila 201621. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov bi morala Evropski 
parlament in Svet zlasti prejeti vse 
dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav 
članic, njunim strokovnjakom pa bi bilo 
treba omogočiti, da se sistematično 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki se ukvarjajo s pripravo 
delegiranih aktov.

__________________ __________________

21 UL L 123, 12.5.2016, str. 1. 21 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 28
Keith Taylor

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Namen te uredbe je povečati 
varnost, varovanje zdravja ter gospodarsko 
in okoljsko učinkovitost cestnega prometa 

1. Namen te uredbe je povečati 
varnost, varovanje zdravja ter gospodarsko 
in okoljsko učinkovitost cestnega prometa 
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s spodbujanjem varnih pnevmatik z 
velikim izkoristkom goriva in nizkimi 
stopnjami hrupa.

s spodbujanjem varnih pnevmatik z 
velikim izkoristkom goriva in nizkimi 
stopnjami hrupa ter s čim manjšim 
okoljskim vplivom.

Or. en

Predlog spremembe 29
Ivo Belet

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za vsako posamezno pnevmatiko 
oznaka v skladu s Prilogo II v obliki 
nalepke, na kateri so navedeni informacije 
in razred za vsak parameter iz Priloge I, ter 
informacijski list izdelka iz Priloge IV;

(a) za vsako posamezno pnevmatiko 
razreda C1 in C2 oznaka v skladu s 
Prilogo II v obliki nalepke, na kateri so 
navedeni informacije in razred za vsak 
parameter iz Priloge I, ter informacijski list 
izdelka iz Priloge IV;

Or. en

Obrazložitev

Pnevmatike za tovornjake so le redko razstavljene, zato nalepke na vseh teh pnevmatikah ne 
bi prinesle dodatnih koristi.

Predlog spremembe 30
Jean-François Jalkh
v imenu skupine ENL

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za vsako serijo ene ali več 
identičnih pnevmatik natisnjena oznaka v 
skladu s Prilogo II, na kateri so navedeni 
informacije in razred za vsak parameter iz 
Priloge I ter informacijski list izdelka iz 
Priloge IV.

(b) za vsako serijo ene ali več
identičnih pnevmatik oznaka in številka 
serije, natisnjena oznaka v skladu s 
Prilogo II, na kateri so navedeni 
informacije in razred za vsak parameter iz 
Priloge I ter informacijski list izdelka iz 
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Priloge IV.

Or. fr

Obrazložitev

Če se pri posameznih pnevmatikah pojavi napaka ali jih proizvajalec odpokliče, je pomembno 
omogočiti, da se znotraj večje serije prepozna (pod)serija, iz katere izvira napaka, tako da se 
lahko te pnevmatike po potrebi odpokličejo.

Predlog spremembe 31
Ivo Belet

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Dobavitelji zagotovijo, da se v zvezi 
z vrednostmi, povezanimi razredi in vsemi 
dodatnimi informacijami o učinkovitosti, 
ki jih navedejo na oznaki za bistvene 
parametre iz Priloge I, opravi postopek 
homologacije v skladu z Uredbo (ES) 
št. 661/2009.

5. Dobavitelji zagotovijo, da se 
homologacijskemu organu pred dajanjem 
pnevmatike na trg zagotovijo informacije 
o vrednostih, povezanih razredih, 
identifikacijski oznaki modela in vseh 
dodatnih informacijah o učinkovitosti, ki 
jih navedejo na oznaki za bistvene 
parametre iz Priloge I, in parametre iz 
tehnične dokumentacije iz Priloge 3.
Homologacijski organ potrdi prejem 
dokumentacije od dobavitelja.

Or. en

Obrazložitev

Homologacija in označevanje sta načeloma neodvisna postopka. Vseeno pa lahko poročanje 
homologacijskemu organu prinese dodano vrednost glede kontrol in pravilnega izvajanja. Če 
bi prejeli vse potrebne informacije, še preden bi bile pnevmatike dane na trg, bi lahko po 
potrebi s preskusi preverili točnost meritev za oznako.

Predlog spremembe 32
Jean-François Jalkh
v imenu skupine ENL
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Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dobavitelji od 1. januarja 2020 
pred dajanjem pnevmatike na trg vnesejo 
informacije iz Priloge I k Uredbi (EU) 
2017/1369 v zbirko podatkov o izdelkih.

1. Dobavitelji od 1. januarja 2020 
pred dajanjem pnevmatike na trg vnesejo 
informacije iz Priloge I k Uredbi (EU) 
2017/1369 v zbirko podatkov o izdelkih.
Zbirka podatkov je javno dostopna, tako 
da lahko končni uporabniki seznanijo s 
temi informacijami, ko primerjajo in 
izbirajo pnevmatike.

Or. fr

Obrazložitev

Če imajo končni uporabniki možnost, da v spletni zbirki podatkov preučijo tehnične 
informacije o pnevmatikah, lahko to vpliva na njihove odločitve pri nakupu.

Predlog spremembe 33
Jean-François Jalkh
v imenu skupine ENL

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pred prodajo pnevmatike, ki je del 
serije ene ali več identičnih pnevmatik, da 
je oznaka iz člena 4(1)(b) končnemu 
uporabniku jasno prikazana in je v 
neposredni bližini pnevmatike na 
prodajnem mestu.

(b) pred prodajo pnevmatike, ki je del 
serije ene ali več identičnih pnevmatik, da 
je oznaka iz člena 4(1)(b) končnemu 
uporabniku jasno prikazana in je v 
neposredni bližini vsake pnevmatike, ki je 
del serije, ali v bližini več enakih 
pnevmatik.

Or. fr

Obrazložitev

V seriji enakih pnevmatik mora vsaka nositi svojo oznako, saj se tako zagotovi, da bo končni 
uporabnik te informacije res videl ne glede na sestavo serije, za katero se odloči, pa naj gre 
za eno samo pnevmatiko ali več.
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Predlog spremembe 34
Keith Taylor

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11a

Kilometrina in obraba

1. Komisija najpozneje do 1. januarja 
2020 sprejme delegirane akte v skladu s 
členom 13, da dopolni to uredbo z uvedbo 
parametrov in zahtev glede informacij o 
kilometrini in obrabi pnevmatik.

2. V ta namen se na Komisijo prenese 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 13, da lahko 
uvede ustrezno preskusno metodo za 
merjenje obrabe pnevmatik.

Or. en

Predlog spremembe 35
Ivo Belet

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) uvedla spremembe vsebine in 
oblike oznake;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vsebina in oblika nalepke sta osrednja elementa uredbe, zato bi morali zanju uporabljati 
postopek soodločanja.

Predlog spremembe 36
Ivo Belet
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) uvedla zahteve za parametre ali 
informacije v priloge, zlasti za kilometrino 
in obrabo, če so na voljo ustrezne 
preskusne metode;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Parametri ali informacije o kilometrini in obrabi so osrednji elementi uredbe, zato bi morali 
zanje uporabljati postopek soodločanja.

Predlog spremembe 37
Keith Taylor

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) uvedla zahteve za parametre ali 
informacije v priloge, zlasti za kilometrino 
in obrabo, če so na voljo ustrezne 
preskusne metode;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 38
Ivo Belet

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) uvedla razpon parametrov, ki bodo 
prikazovali delovanje obnovljenih 
pnevmatik, če je na voljo ustrezna 
harmonizirana preskusna metoda in je 
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bila opravljena ocena izvedljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 39
Keith Taylor

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 1. junija 2026 izvede oceno te 
uredbe ter Evropskemu parlamentu, Svetu 
in Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru predloži poročilo.

Komisija do 1. junija 2022 izvede oceno te 
uredbe ter Evropskemu parlamentu, Svetu 
in Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru predloži poročilo.

Or. en

Predlog spremembe 40
Keith Taylor

Predlog uredbe
Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15a

Sprememba Uredbe (ES) št. 661/2009

V člen 5 Uredbe (ES) št. 661/2009 se 
vstavi točka na:

„(na) stopnje obrabe pnevmatik“.

Or. en

Predlog spremembe 41
Ivo Belet

Predlog uredbe
Priloga I – del A – preglednica
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Pnevmatike C1 Pnevmatike C2 Pnevmatike C3

KKU v kg/t Razred 
energij
ske

učinko
vitosti

KKU v 
kg/t

Razred 
energijsk
e

učinkovit
osti

KKU v 
kg/t

Razred 
energijsk
e

učinkovit
osti

KKU ≤ 5,4 A KKU ≤ 
4,4

A KKU ≤ 
3,1

A

5,5 ≤ KKU ≤ 6,5 B 4,5 ≤ 
KKU ≤ 
5,5

B 3,2 ≤ 
KKU ≤ 
4,0

B

6,6 ≤ KKU 
≤ 7,7

C 5,6 ≤ 
KKU ≤ 
6,7

C 4,1 ≤ 
KKU ≤ 
5,0

C

7,8 ≤ KKU 
≤ 9,0

D 6,8 ≤ 
KKU ≤ 
8,0

D 5,1 ≤ 
KKU ≤ 
6,0

D

9,1 ≤ KKU 
≤ 10,5

E 8,1 ≤ 
KKU ≤ 
9,2

E 6,1 ≤ 
KKU ≤ 
7,0

E

KKU ≥ 
10,6

F KKU ≥ 
9,3

F KKU ≥ 
7,1

F

Predlog spremembe

Pnevmatike C1 Pnevmatike C2 Pnevmatike C3

KKU v 
kg/t

Razred 
energijsk
e

učinkovit
osti

KKU v 
kg/t

Razred 
energijsk
e

učinkovit
osti

KKU v 
kg/t

Razred 
energijsk
e

učinkovit
osti

KKU ≤ 
6,5

A KKU ≤ 
5,5

A KKU ≤ 
4,0

A

6,6 ≤ 
KKU ≤
7,7

B 5,6 ≤ 
KKU ≤ 
6,7

B 4,1 ≤ 
KKU ≤ 
5,0

B

7,8 ≤ 
KKU ≤ 
9,0

C 6,8 ≤ 
KKU ≤ 
8,0

C 5,1 ≤ 
KKU ≤ 
6,0

C
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Prazno D Prazno D 6,1 ≤ 
KKU ≤ 
7,0

D

9,1 ≤ 
KKU ≤ 
10,5

E 8,1 ≤ 
KKU ≤ 
9,2

E 7,1 ≤ KK
U ≤ 8,0

E

10,6 ≤ K
KU ≤ 12,
0

F 9,3 ≤ KK
U ≤ 10,5

F KKU ≥ 8,
1

F

KKU ≥ 
12,1

Fa KKU ≥ 
10,6

Fa Prazno Fa

Or. en

Obrazložitev

V okvirni uredbi 2017/1369 je predvideno, da bi morali razvrstitev ponovno pregledati, ko 
30 % proizvodov na trgu doseže najvišji razred. Za pnevmatike to ne velja. V oceni učinka je 
bilo ugotovljeno, da je aktualni tržni delež pnevmatik z izkoristkom goriva A še vedno majhen 
(manj kot 1 % prodanih pnevmatik). Zato bi bilo treba ohraniti sedanjo razvrstitev.

Predlog spremembe 42
Ivo Belet

Predlog uredbe
Priloga 1 – del B – točka 2 – preglednica

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Pnevmatike C1 Pnevmatike C2 Pnevmatike C3

G Razred 
glede na 
oprijem 
na mokri 
podlagi

G Razred 
glede na 
oprijem 
na mokri 
podlagi

G Razred 
glede na 
oprijem 
na mokri 
podlagi

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 ≤ C 1,25 ≤ G C 1,10 ≤ G C
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G ≤ 
1,54

≤ 1,39 ≤ 1,24

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

Prazno G Prazno G G ≤ 0,64 G

Predlog spremembe

Pnevmatike C1 Pnevmatike C2 Pnevmatike C3

G Razred 
glede na 
oprijem 
na mokri 
podlagi

G Razred 
glede na 
oprijem 
na mokri 
podlagi

G Razred 
glede na 
oprijem 
na mokri 
podlagi

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

Prazno D Prazno 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

Prazno G Prazno G Prazno G

Or. en

Obrazložitev

V okvirni uredbi 2017/1369 je predvideno, da bi morali razvrstitev ponovno pregledati, ko 
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30 % proizvodov na trgu doseže najvišji razred. Za pnevmatike to ne velja. V oceni učinka je 
bilo ugotovljeno, da je aktualni tržni delež pnevmatik z najboljšim oprijemom na mokri 
podlagi 26 %. Ker je razmerje med parametri in tržnim deležem kotalnega upora razreda A še 
vedno pičlo (manj kot 1 % prodanih pnevmatik), bi bilo treba sedanjo razvrstitev ohraniti.

Predlog spremembe 43
Ivo Belet

Predlog uredbe
Priloga 1 – del C

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

N v dB N v dB

Razred zunanjega kotalnega hrupa Razred zunanjega kotalnega hrupa

N ≤ LV – 6 N > LV – 3

LV – 6 < N ≤ LV – 3 LV – 3 < N ≤ LV

N > LV – 3 N > LV

Or. en

Obrazložitev

V okvirni uredbi 2017/1369 je predvideno, da bi morali razvrstitev ponovno pregledati, ko 
30 % proizvodov na trgu doseže najvišji razred. Za pnevmatike to ne velja. V oceni učinka je 
bilo ugotovljeno, da je aktualni tržni delež pnevmatik z najboljšo ravnjo hrupa 18 %. Ker je 
razmerje med parametri in tržnim deležem kotalnega upora razreda A še vedno pičlo (manj 
kot 1 % prodanih pnevmatik), bi bilo treba sedanjo razvrstitev ohraniti.
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