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RÖVID INDOKOLÁS

Az EU gumiabroncs-címkézési rendszere kiegészíti az üzemanyag-hatékonyságra, a 
nedvestapadásra és a zajkibocsátásra a gépjárművek általános biztonságára vonatkozó típus-
jóváhagyási előírásokról szóló XXXX/XXXX/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
(COM(2008)0316) megállapított határértékeket. Noha a rendelet olyan szabványokat ír elő, 
amelyek végül kivezetik a legrosszabbul teljesítő modelleket a piacról, a címkézésről szóló 
irányelv az üzemanyag-hatékonyabb, biztonságosabb és csendesebb gumiabroncsok 
irányában hat ösztönzőleg az innovációra és a piac alakulására.
Az európai gumiabroncs piac nagyon versenyképes. Ám a fogyasztóknak szóló egyértelmű 
információk hiánya miatt a versenyt inkább az ár és a márka ismertsége hajtja, mint a 
teljesítményi jellemzők. A jórészt az eladási áron alapuló beszerzési döntések nem a 
hatékonyabb és biztonságosabb gumiabroncsok felé hajtják a piacot. A címkézési rendszer 
bevezetésével a fogyasztók első alkalommal férhetnek hozzá a gumiabroncsok teljesítményére 
vonatkozó szisztematikus és egységes, függetlenül ellenőrzött információkhoz. A három 
teljesítményi jellemzőnek, azaz az üzemanyag-hatékonyságnak, a nedvestapadásnak és a 
zajnak a belefoglalása helyénvaló annak biztosítása érdekében, hogy mindegyik 
optimalizálására (egyiket nem a másik kárára téve jobbá) erőfeszítéseket tegyenek. 
A járművek fogyasztásának 20–30%-áért a gumiabroncsok gördülési ellenállása felelős. Az 
európai piacon jelentős (100%) a szórás a legrosszabbul és a legjobban teljesítő 
gumiabroncsok között. A bizottsági hatásvizsgálat azt szemlélteti, hogy az üzemanyag-
hatékony gumiabroncsok költséghatékony és kis költségű eszközei a szén-dioxid kibocsátás 
csökkentésének (COM(2008)746). A személygépkocsi-abroncsok jelenlegi piaci átlaga 
gördülési ellenállásának (kb. 10 kg/t) 30%-os, a legjobb gyakorlat jelenlegi szintjére (kb. 7 
kg/t) való csökkentése körülbelül 5%-os üzemanyag-megtakarítást eredményezne a járműpark 
egészére nézve. Az előállítási költségek és a fogyasztói árak esetleges növekedését várhatóan 
a kevesebb mint 8 hónapos megtérülési időszak alatt ellensúlyozná az üzemanyag-
megtakarítás a leginkább üzemanyag-hatékony gumiabroncsok esetében. Az emelkedő 
üzemanyagárak miatt ez a fogyasztók pénzügyi és környezetvédelmi érdekeiben is áll.
A csendesebb gumiabroncsok szélesebb körben való alkalmazása az útzaj szintjének 
csökkenését és a városi területeken, valamint az autópályák közelében élők életminőségének 
és egészségének javulását eredményezné. Csökkenti az egészségre gyakorolt hatásokat és a 
kapcsolódó költségeket, lehetővé teszi a közigazgatás számára a jelenleg a zajvédő falakra 
fordított kiadások más területen való felhasználását és az út menti ingatlanok értékének 
védelmét. A fogyasztóktól azonban nem várható el a decibelskála ismerete: a fogyasztókat a 
hangos, átlagos és csendes zajszintet szemléltető, egyszerű színrendszeri modellekkel kell 
ellátni.
Az Európai Bizottságnak – egy weboldal és egy kommunikációs kampány kialakításával –
kulcsfontosságú szerepet kell játszania a fogyasztóknak a kisebb üzemanyag-költségek, 
valamint a jótékony környezetvédelmi hatások tekintetében az előnyökről való 
tájékoztatásában. A weboldalon a fogyasztóknak lehetősége nyílik a hatékonyabb 
gumiabroncsra való átállással elérhető potenciális üzemanyag-megtakarítás kiszámítására. A 
gyártókra és a forgalmazási és kiskereskedelmi értékesítési lánc valamennyi szereplőjére 
vonatkozó követelményeknek egyértelműeknek kell lenniük, a követelményeket nyomon kell 
követni. A címkézési rendszernek való megfelelőség biztosítása érdekében a tagállami
illetékes hatóságoknak ellenőrzéseket kell végrehajtaniuk, továbbá hatásos bírságokat kell 
életbe léptetni.
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Fontos annak felismerése, hogy a címkézési rendszer nem csak az egyéni fogyasztók és 
járművezetők számára lesz hasznos, hanem a flottavásárlók és a közbeszerzések számára is. 
Noha az ilyen vásárlók magasabb szintű ismeretekkel rendelkeznek, a piaci vizsgálatok azt 
jelzik, a flottabeszerzők igen nagyra értékelnék az üzemanyag-hatékonysággal kapcsolatos 
további tájékoztatást.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gumiabroncsokat számos, egymással 
kölcsönösen összefüggő paraméterrel lehet 
jellemezni. Az egyik paraméter javítása, 
például a gördülési ellenállás csökkentése 
kedvezőtlenül befolyásolhat más 
paramétereket, például a nedvestapadást, 
míg a nedvestapadás javítása kedvezőtlenül 
befolyásolhatja a külső gördülési zajt. 
Ezért a gumiabroncsgyártókat ösztönözni 
kell valamennyi paraméter egyidejű 
optimalizálására.        

(4) A gumiabroncsokat számos, egymással 
kölcsönösen összefüggő paraméterrel lehet 
jellemezni. Az egyik paraméter javítása, 
például a gördülési ellenállás csökkentése 
kedvezőtlenül befolyásolhat más 
paramétereket, például a nedvestapadást, 
míg a nedvestapadás javítása kedvezőtlenül 
befolyásolhatja a külső gördülési zajt. 
Hasonlóképpen, a nagyobb kopás miatt 
fokozott finompor-szennyezettség is 
bekövetkezhet a finompor-szennyezettség 
paraméterének megváltoztatásával. Ezért 
a gumiabroncsgyártókat ösztönözni kell 
valamennyi paraméter egyidejű 
optimalizálására.        

Indokolás

A gépjárműforgalom a CO2-kibocsátások egyik fő okozója. Az éves gumiabroncskopás általi 
finompor-szennyezettség kb. 6,5 kt-t tesz ki. 2010-től a finomporról szóló rendelkezésnek egy 
további szakasza kerül alkalmazásra. Amennyiben a paraméterek – mint például a gördülési 
ellenállás – megváltoznak, mindig meg kell fontolni azt, hogy a gumiabroncs kopására és ez 
által a finompor-szennyezettségre milyen hatást fejt ki.
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A gumiabroncsgyártókat, -
beszállítókat és -forgalmazókat ösztönözni 
kell az irányelv rendelkezéseinek 2012 
előtti megfelelésre a rendszer 
elismerésének felgyorsítása és az előnyök 
megvalósítása érdekében. 

Indokolás

A címkézési rendszer lehető leghamarabbi, kezdetben az önkéntes megfelelésen keresztüli 
bevezetése előmozdítja a rendszer fogyasztók általi elismerését és közelebb hozza az 
üzemanyag-fogyasztás, a szén-dioxid kibocsátás és a közúti közlekedés okozta zaj 
csökkentését.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A lehetséges vásárlókat el kell látni 
szabványos, a címke mindegyik 
összetevőjére, az üzemanyag-
hatékonyságra, a nedves tapadásra és a 
zajkibocsátásra, továbbá ezek 
jelentőségére vonatkozóan magyarázatot 
nyújtó kiegészítő információkkal, 
valamint az átlagos üzemanyag-, szén-
dioxid- és költségmegtakarítást szemléltető 
üzemanyag-megtakarítási kalkulátorral. 
Ezt a tájékoztatást magyarázó 
ismeretterjesztő szórólapokon és 
posztereken kell nyújtani valamennyi 
elárusítóhelyen és az EU gumiabroncs-
címkézéssel foglalkozó weboldalán. A 
weboldal címét jól láthatóan kell 
feltüntetni a címkén és valamennyi 
műszaki promóciós szakirodalomban.
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Indokolás

A címkézési rendszer indokainak, az üzemanyag- és költségmegtakarítás tekintetében a 
fogyasztóknál jelentkező előnyöknek és a szén-dioxid-kibocsátás és a menetzaj csökkentésének 
világos magyarázatául szolgáló központi információforrás megteremtése érdekében.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
különösen arra, hogy a C2 és C3 típusú 
gumiabroncsok nedvestapadási 
osztályozására vonatkozó 
követelményeket, valamint a 
gumiabroncsoknak – az üzemanyag-
hatékonyságtól, a nedvestapadástól és a 
külső gördülési zajtól eltérő – lényeges 
paramétereire vonatkozó követelményeket 
vezessen be, valamint arra, hogy a 
mellékleteket a műszaki fejlődéshez 
igazítsa. Mivel az említett intézkedések 
általános hatályúak, és az irányelv nem 
lényeges elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, azokat az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
megállapított ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

(22) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
különösen arra, hogy a C2 és C3 típusú 
gumiabroncsok nedvestapadási 
osztályozására vonatkozó 
követelményeket, valamint a 
gumiabroncsoknak – az üzemanyag-
hatékonyságtól és a külső gördülési zajtól 
eltérő – lényeges paramétereire vonatkozó 
követelményeket vezessen be, valamint 
arra, hogy a mellékleteket – a 
gumiabroncsok kopása általi finompor-
szennyezettséget is figyelembe véve – a 
műszaki fejlődéshez igazítsa. Mivel az 
említett intézkedések általános hatályúak, 
és az irányelv nem lényeges elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, azokat az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében megállapított 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

Indokolás
Az említett nedvestapadásra vonatkozó paraméter ismétlődik a Bizottság javaslatában is.

A gépjárműforgalom a CO2-kibocsátások egyik fő okozója. Az éves gumiabroncskopás általi 
finompor-szennyezettség kb. 6,5 kt-t tesz ki. 2010-től a finomporról szóló rendelkezésnek egy 
további szakasza kerül alkalmazásra. Amennyiben a paraméterek – mint például a gördülési 
ellenállás – megváltoznak, mindig meg kell fontolni azt, hogy a gumiabroncs kopására és ez 
által a finompor-szennyezettségre milyen hatást fejt ki.



AD\775562HU.doc 7/16 PE 419.861v02-00

HU

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) a gumiabroncsok vagy gépjárművek 
marketingjéhez felhasznált, a 
végfelhasználók vagy a forgalmazók 
számára készített valamennyi olyan 
nyomtatott és elektronikus anyag, amely a 
gumiabroncsok konkrét paramétereit 
ismereti, beleértve a műszaki 
kézikönyveket, a tájékoztató füzeteket, az 
internetes marketinget, a szórólapokat és a 
katalógusokat; „műszaki dokumentáció”:

(4) „műszaki promóciós szakirodalom”: a 
gumiabroncsok vagy gépjárművek 
marketingjéhez felhasznált, a 
végfelhasználók vagy a forgalmazók 
számára készített valamennyi olyan 
nyomtatott és elektronikus anyag, amely a 
gumiabroncsok konkrét paramétereit 
ismereti, illetve feltünteti az értékesítési 
árat, beleértve a műszaki kézikönyveket, a 
tájékoztató füzeteket, a 
készletnyilvántartásokat, az internetes 
marketinget, a szórólapokat és a 
katalógusokat;

Indokolás

Az olyan lehetséges vásárlók esetében, akik felszerelés előtt nem látják a gumiabroncsot 
(például online megrendelés vagy flottakezelési szerződések esetén) alapvető, hogy a 
címkézési információ a promóciós anyagok más forrásából is elérhető legyen. A címkézési 
információt mindenütt fel kell tüntetni, ahol az eladási ár szerepel.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) „Az EU gumiabroncs-címkézéssel 
foglalkozó weboldala” a 
gumiabroncscímke egyes összetevőire 
vonatkozó magyarázó és kiegészítő 
információk központi online, üzemanyag-
megtakarítási kalkulátort tartalmazó és az 
Európai Bizottság által kezelt forrása.

Indokolás

A címkézési rendszer indokainak, az üzemanyag- és költségmegtakarítás tekintetében a 
fogyasztóknál jelentkező előnyöknek és a szén-dioxid-kibocsátás és a menetzaj csökkentésének 



PE 419.861v02-00 8/16 AD\775562HU.doc

HU

világos magyarázatául szolgáló központi információforrás megteremtése érdekében.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) „Üzemanyag-megtakarítási 
kalkulátor”: az EU gumiabroncs-
címkézéssel foglalkozó weboldalán 
elhelyezett és ismeretterjesztő 
szórólapokon és posztereken feltüntetett 
olyan eszköz, amely az átlagos potenciális 
üzemanyag-megtakarítást (százalékban, 
literben és euróban), valamint a szén-
dioxid-kibocsátás csökkenését szemlélteti 
a C1, a C2 és a C3 típusú gumiabroncsok 
esetében.

Indokolás

A címkével kapcsolatos ismeretek terjesztése és a címke iránti érdeklődés fokozása érdekében, 
továbbá a közvetlen előnyöknek az üzemanyag-fogyasztás, a pénzkiadás, valamint a 
környezetvédelmi előnyök tekintetében a fogyasztók számára való szemléltetése érdekében.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a beszállítók gondoskodnak arról, hogy 
a forgalmazókhoz vagy a 
végfelhasználókhoz eljuttatott C1 és C2 
típusú gumiabroncsok futófelületén legyen 
olyan matrica, amely az I. melléklet A. 
része szerinti üzemanyag-hatékonysági 
osztályt, valamint az I. melléklet C. 
részének megfelelő, a külső gördülési zaj 
mért értékét feltüntető címkét tartalmaz; a 
C1 típusú gumiabroncsok címkéin az I. 
melléklet B. részében előírt 
nedvestapadási osztályt is fel kell tüntetni;

(1) a beszállítók gondoskodnak arról, hogy 
az értékesítési helyekre szállított C1 és C2 
típusú gumiabroncsok legyenek ellátva 
matricával vagy egyéb módszerrel a 
futófelületén feltüntetett címkével, amely 
az I. melléklet A., B. illetve C. részében 
előírt üzemanyag-hatékonyságot és 
nedvestapadási információt, valamint a 
külső gördülési zaj mértékét tartalmazza.



AD\775562HU.doc 9/16 PE 419.861v02-00

HU

Indokolás

A javasolt újraszövegezés tisztázza az értékesítési pontoknak szolgáltatott információkat, 
biztosítja, hogy a legmegfelelőbb és leghatékonyabb eszközöket alkalmazzák a vásárlók 
tájékoztatása céljából; az „értékesítési pontra” való hivatkozás összhangban van az 
átfogalmazott 3. cikk (3) bekezdésével.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) a beszállítók műszaki promóciós 
szakirodalomban az I. mellékletben 
meghatározott módon és a III. mellékletben 
előírt sorrendben közlik az üzemanyag-
hatékonysági osztályt, a nedvestapadási 
osztályt és a külső gördülési zaj mért 
értékét; 

(3) a beszállítók műszaki promóciós 
szakirodalomban az I. mellékletben 
meghatározott módon és a III. mellékletben 
előírt sorrendben közlik az üzemanyag-
hatékonysági osztályt, a nedvestapadási 
osztályt és a külső gördülési zaj mért 
értékét; 

Indokolás

A megfogalmazás egyértelművé tétele annak biztosítása érdekében, hogy a címkézési 
információ valamennyi műszaki promóciós anyagban szerepeljen.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) valamennyi műszaki promóciós 
szakirodalomnak jól láthatóan 
tartalmaznia kell az EU gumiabroncs-
címkézéssel foglalkozó weboldalára 
mutatkozó hivatkozást;

Indokolás

A rendszer megismerésének és megértésének előmozdítása érdekében a fogyasztókat az EU 
weboldalára kell irányítani, amely a magyarázó és kiegészítő információk központi forrása.

Módosítás 11
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a forgalmazók gondoskodnak arról, 
hogy az értékesítési pontokon lévő 
gumiabroncsokon jól látható helyen 
szerepeljen a beszállítók által a 4. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően biztosított 
matrica;

(1) a forgalmazók gondoskodnak arról, 
hogy jól látható helyen feltüntetett, a 
beszállítók által a 4. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően biztosított címkézési 
információ rendelkezésre álljon az 
értékesítési pontokon;

Indokolás

E módosítás pontosítja a megszövegezést azáltal, hogy következetes módon megerősíti a 
címkézési információ alkalmazását.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gépjármű-beszállítók és a gépjármű-
forgalmazók feladatai

A jármű-beszállítók és a jármű-
forgalmazók feladatai
Horizontális módosítás, amely –
elfogadása esetén – a cikk egészére 
vonatkozik.

Indokolás

A rendelkezéseknek az irányelv hatálya alá tartozó abronccsal felszerelt valamennyi jármű, 
így a kisteherautók, teherautók és buszok forgalmazójára vonatkozniuk kell annak biztosítása 
érdekében, hogy az üzleti vállalkozások számára értékesítő üzleti vállalkozásokat jelentő 
fogyasztók is megismerjék a címkézési rendszert. 

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – - 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok kialakítsák az elárusítóhelyek 
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rendes és rendkívüli ellenőrzésének 
rendszerét az irányelv követelményeinek 
való megfelelés biztosítása céljából.

Indokolás

A fogyasztói szervezetek tanulmányai a termékek rendszeres félrecímkézéséről és a 
tájékoztatás hiányáról számoltak be. A tagállamoknak helyszíni ellenőrzésekkel kell 
biztosítaniuk a termékek megfelelő címkézését, továbbá hogy valamennyi vonatkozó 
információ a vázolt módon álljon rendelkezésre a vonatkozó műszaki szakirodalomban. A 
mérté értékeknek a gumiabroncsok oldalfalára való öntése megkönnyíti a helyes végrehajtás 
nyomon követését és érvényesítését.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megfelelőség értékelése és végrehajtása 
érdekében a tagállamok szintén 
hivatkoznak, adott esetben, a 
gumiabroncs típus-jóváhagyási 
dokumentációjára és a gyártó által 
biztosított igazoló dokumentumokra.

Indokolás

Az érvényben lévő rendeletek már előírják a tagállamok számára, hogyan határozzák meg az 
új gépjárművek esetében az üzemanyag-fogyasztást, a nedvestapadási osztályt és a külső 
gördülési ellenállásra vonatkozó értékeket a típus-jóváhagyási vizsgálat során. A további 
felesleges tesztelés és bürokrácia elkerülése érdekében az uniós szinten rögzített eljárásokat 
alkalmazni kell, nem pedig kétségbe vonni. Fontos ugyanakkor minimalizálni és 
összehangolni a gumiabroncs-vizsgálatokat a gyártókra nehezedő adminisztrációs terhek és a 
vizsgálati költségek csökkentése érdekében, a gumiabroncsok típusjóváhagyására vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott vizsgálati módszereket kell alkalmazni.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2010. október 29-ig 
a címkézési rendszernek az újrafutózott 
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gumiabroncsokat belefoglalóan való 
kiterjesztése tekintetében jelentést terjeszt 
elő, amelyhez hatásvizsgálat, és – szükség 
esetén – az irányelv további 
felülvizsgálatára vonatkozó, az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak szóló 
javaslatok kapcsolódnak. 

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
I. melléklet – A rész – táblázat – 1 és 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

C1 típusú gumiabroncsok
RRC kg/t-ban Energiahatékonysági osztály
RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.7 B
7.8≤RRC≤9.0 C
Üres D
9.1≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤12.0 F
RRC≥12.1 G

Módosítás

C1 típusú gumiabroncsok
RRC kg/t-ban Energiahatékonysági osztály
RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.5 B
7.6≤RRC≤8.5 C
8.6≤RRC≤9.5 D
9.6≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤11.5 F
RRC≥11.6 G

Indokolás
A rendszer érthetőségének javítása és az üzemanyag-takarékossággal való kapcsolat 
egyértelművé tétele érdekében helyénvaló az 1 kg/t értékű lineáris sávszélesség alkalmazása, 
ami sávonként 1,5%-os üzemanyag-megtakarítást jelent, azaz 7.5%-os üzemanyag-
megtakarítást az „F” sávba tartozó modell „A” sávba tartozó modellre történő cseréje esetén.
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Az üresen hagyott D sáv zavaró a fogyasztók számára. A rendszernek folyamatosnak kell 
lennie, nem oszthatja a sávokat két „alrendszerre”, ami veszélyeztetné a hatékonyságot. 

A csökkenő sávszélesség nem nyújtana következetes ösztönzőket a teljesítmény egész piacon 
történő javítása érdekében (kevesebb ösztönző az E, F és G sávok közötti javuló 
növekedéshez).

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
II. melléklet – A rész – táblázat – 1 és 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

C2 típusú gumiabroncsok
RRC kg/t-ban Energiahatékonysági 

osztály
RRC≤5.5 A
5.6≤RRC≤6.7 B
6.8≤RRC≤8.0 C
Üres D
8.1≤RRC≤9.2 E
9.3≤RRC≤10.5 F
RRC≥10.6 G

Módosítás

C2 típusú gumiabroncsok
RRC kg/t-ban Energiahatékonysági 

osztály
RRC≤5.5 A
5.6≤RRC≤6.5 B
6.6≤RRC≤7.5 C
7.6≤RRC≤8.5 D
8.6≤RRC≤9.5 E
9.6≤RRC≤10.5 F
RRC≥10.6 G

Indokolás

A rendszer érthetőségének javítása és az üzemanyag-takarékossággal való kapcsolat 
egyértelművé tétele érdekében helyénvaló az 1 kg/t értékű lineáris sávszélesség alkalmazása, 
mivel ez egyértelműen a sávhatékonysággal elért üzemanyag-megtakarításhoz köthető.
Az üresen hagyott D sáv zavaró a fogyasztók számára. A rendszernek folyamatosnak kell 
lennie, nem oszthatja a sávokat két „alrendszerre”, ami veszélyeztetné a hatékonyságot.
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Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
I. melléklet – B rész – táblázat – 1 és 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

C1 típusú gumiabroncsok
G Nedvestapadási osztályok
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
Üres D
110≤G≤124 E
G≤109 F
Üres G

Módosítás

C1 típusú gumiabroncsok
G Nedvestapadási osztályok
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
110≤G≤124 D
G≤109 E
Üres F
Üres G

Indokolás

A javaslat szerinti üresen hagyott D sáv zavaró a fogyasztók számára. Alapvető, hogy a 
rendszer átlátható és érthető legyen. A rendszernek folyamatosnak kell lennie, nem oszthatja a 
sávokat két „alrendszerre”, ami veszélyeztetné a hatékonyságot.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
III. melléklet – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A beszállítóknak ezenkívül 
weboldalukon hozzáférhetővé kell tenniük 
a következő információkat:

(3) A beszállítóknak ezenkívül 
weboldalukon hozzáférhetővé kell tenniük 
a következő információkat:

i. a címkére nyomtatott piktogramok i. a gumiabroncs-címkézéssel foglalkozó 



AD\775562HU.doc 15/16 PE 419.861v02-00

HU

magyarázatát; weboldalára mutató hivatkozást;
ii. egy olyan megállapítást, amely kiemeli, 
hogy a tényleges üzemanyag-megtakarítás 
és a közlekedési biztonság erősen függ a 
vezető magatartásától, különös tekintettel 
a következőkre:

ii a címkére nyomtatott piktogramok 
magyarázatát és az EU gumiabroncs-
címkézéssel foglalkozó weboldala szerinti 
üzemanyag-hatékonysági kalkulátort;

iii. egy olyan megállapítást, amely kiemeli, 
hogy a tényleges üzemanyag-megtakarítás 
és a közlekedési biztonság erősen függ a 
vezető magatartásától, különös tekintettel 
a következőkre:

a környezettudatos vezetés jelentősen 
csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást; 

a környezettudatos vezetés jelentősen 
csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást; 

a gumiabroncsok nyomását rendszeresen 
ellenőrizni kell a jobb nedvestapadási és 
üzemanyag-hatékonysági teljesítményi 
jellemzők elérése érdekében;

a gumiabroncsok nyomását rendszeresen 
ellenőrizni kell a jobb nedvestapadási és 
üzemanyag-hatékonysági teljesítményi 
jellemzők elérése érdekében;

a féktávolságokat mindig szigorúan be kell 
tartani.

a féktávolságokat mindig szigorúan be kell 
tartani.

(a Bizottság szövegének ii. pontja a módosítás iii. pontjába került)
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