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Изменение 19
Matthias Groote

Предложение за директива
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно етикетирането на гуми по 
отношение на горивната ефективност и 
други съществени параметри

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно етикетирането на гуми по 
отношение на горивната ефективност и 
други съществени параметри
(Това изменение се отнася за целия 
законодателен текст; неговото 
приемане изисква да бъдат направени 
технически корекции в целия текст.)

Or. de

Обосновка

За последователност би следвало избраният инструмент да бъде регламент. 
Типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на безопасността, 
което посредством въвеждането на минимални изисквания се отнася до 
предлагането, трябва, съгласно обяснителния меморандум на Комисията, да бъде 
допълнено чрез насочване към търсенето посредством настоящото предложение.   
По този начин трябва да бъде гарантирано стандартно ниво на качество на гумите. 
Един регламент гарантира, че разпоредбите относно задължението за етикетиране 
се прилагат директно, тъй като той не трябва да бъде транспониран в националното 
законодателство. 

Изменение 20
Amalia Sartori, Stefano Zappalà, Aldo Patriciello

Предложение за директива
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
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СЪВЕТА относно етикетирането на
гуми по отношение на горивната 
ефективност и други съществени 
параметри

СЪВЕТА относно етикетирането на 
гуми по отношение на горивната 
ефективност и други съществени 
параметри

(Това изменение важи за целия текст. 
Неговото приемане ще наложи 
съответни промени в целия документ.

Or. it

Обосновка

Настоящото предложение на Комисията беше предшествано от регламента относно 
изискванията за типово одобрение по отношение на общата безопасност на 
моторните превозни средства (COM(2008)0316). Като се има предвид, че двата 
текста са свързани, предложението на Комисията следва да бъде преобразувано в 
регламент, за да се гарантира еднаквото му прилагане на територията на 
Общността.

Изменение 21
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно етикетирането на гуми по 
отношение на горивната ефективност и 
други съществени параметри

Предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно етикетирането на гуми по 
отношение на горивната ефективност и 
други съществени параметри
(Това изменение важи за целия текст. 
Неговото приемане ще наложи 
съответни промени в целия документ.)

Or. en

Обосновка

Като инструмент логично следва да бъде избран регламент. Типовото одобрение на 
моторни превозни средства по отношение на  безопасността, COM(2008)0316, което 
засяга страната на предлагането посредством минимални изисквания, следва, 
съгласно обосновката на Комисията, да бъде допълнен с настоящото предложение, 



AM\771285BG.doc 5/102 PE421.196v01-00

BG

което следва да е насочено към страната на търсенето. Това следва да осигури 
стандартно равнище на качество на гумите. Регламентът дава преки гаранции за 
разпоредбите, свързани с изискванията за етикетиране, тъй като не се налага 
въвеждане в националното право.

Изменение 22
Neena Gill

Предложение за директива
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно етикетирането на гуми по 
отношение на горивната ефективност и 
други съществени параметри

Предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно етикетирането на гуми по 
отношение на горивната ефективност и 
други съществени параметри

(Това изменение важи за целия текст. 
Неговото приемане ще наложи 
съответни промени в целия документ.)

Or. en

Обосновка

Един регламент би гарантирал по-добре от една директива условия на 
равнопоставеност за производителите на гуми, както и по-прозрачна система на 
регламентиране за потребителите. 

Изменение 23
Herbert Reul

Предложение за директива
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно етикетирането на гуми по 
отношение на горивната ефективност и 
други съществени параметри

Предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно етикетирането на гуми по 
отношение на сцеплението с влажна 
повърхност, горивната ефективност и 
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стойностите на шума при търкаляне

Or. de

Обосновка

Директивата урежда етикетирането по отношение на три, точно определени 
параметъра. При това на преден план трябва да бъде безопасността, така че 
сцеплението с влажна повърхност следва да бъде поставено в изброяването преди 
горивната ефективност и стойностите на шума при търкаляне. "Други съществени 
параметри" е дотолкова неопределено, че е неподходящо за заглавие на директива.

Изменение 24
Matthias Groote

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Гумите се характеризират с редица 
параметри, които са взаимно свързани. 
Подобряването на един параметър, 
например съпротивлението при 
търкаляне, може да има обратно 
въздействие върху друг параметър, 
например сцеплението с влажна 
повърхност, докато подобряването на 
сцеплението с влажна повърхност може 
да има обратно въздействие върху 
външния шум при търкаляне. 
Производителите на гуми следва да 
бъдат насърчавани да оптимизират 
всички параметри.

(4) Гумите се характеризират с редица 
параметри, които са взаимно свързани. 
Подобряването на един параметър, 
например съпротивлението при 
търкаляне, може да има обратно 
въздействие върху друг параметър, 
например сцеплението с влажна 
повърхност, докато подобряването на 
сцеплението с влажна повърхност може 
да има обратно въздействие върху 
външния шум при търкаляне. Също 
така може да се появи евентуално 
усилено замърсяване с фини прахови 
частици, дължащо се на повишеното 
износване при промяна на 
параметрите. Производителите на 
гуми следва да бъдат насърчавани да 
оптимизират всички параметри.

Or. de

Обосновка

Движението на моторни превозни средства е един от основните причинители на 
емисии на СО2. Годишните емисии  на фини прахови частици, дължащи се на 
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износването на гумите, възлизат на прибл. 6,5 kt. До 2010 г. ще влезе в сила нов етап 
на разпоредбата за фините прахови частици. Ако бъдат променени параметри, като 
например съпротивлението при търкаляне, то тогава ще трябва да се обмисля винаги 
какви въздействия има тази промяна върху износването на гумите и съответно върху 
замърсяването с фини прахови частици.  

Изменение 25
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Гумите се характеризират с редица 
параметри, които са взаимно свързани. 
Подобряването на един параметър, 
например съпротивлението при 
търкаляне, може да има обратно 
въздействие върху друг параметър, 
например сцеплението с влажна 
повърхност, докато подобряването на 
сцеплението с влажна повърхност може 
да има обратно въздействие върху 
външния шум при търкаляне. 
Производителите на гуми следва да 
бъдат насърчавани да оптимизират 
всички параметри. 

(4) Гумите се характеризират с редица 
параметри, които са взаимно свързани. 
Подобряването на един параметър, 
например съпротивлението при 
търкаляне, може да има обратно 
въздействие върху друг параметър, 
например сцеплението с влажна 
повърхност, докато подобряването на 
сцеплението с влажна повърхност може 
да има обратно въздействие върху 
външния шум при търкаляне. 
Производителите на гуми следва да 
бъдат насърчавани да оптимизират 
всички параметри, но без това 
оптимизиране да подкопава 
стриктността на вече постигнати 
стандарти за безопасност.

Or. de

Обосновка

Следва да е безусловно ясно, че най-висок приоритет се отдава на безопасността.
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Изменение 26
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Гумите се характеризират с редица 
параметри, които са взаимно свързани. 
Подобряването на един параметър, 
например съпротивлението при 
търкаляне, може да има обратно 
въздействие върху друг параметър, 
например сцеплението с влажна 
повърхност, докато подобряването на 
сцеплението с влажна повърхност може 
да има обратно въздействие върху 
външния шум при търкаляне. 
Производителите на гуми следва да
бъдат насърчавани да оптимизират 
всички параметри. 

(4) Гумите се характеризират с редица 
параметри, които са взаимно свързани. 
Подобряването на един параметър, 
например съпротивлението при 
търкаляне, може да има обратно 
въздействие върху друг параметър, 
например сцеплението с влажна 
повърхност, докато подобряването на 
сцеплението с влажна повърхност може 
да има обратно въздействие върху 
външния шум при търкаляне. 
Производителите на гуми следва да 
бъдат насърчавани да оптимизират 
всички параметри. По отношение на 
методите за изпитване, приоритет 
следва да бъде даден на 
безопасността на движението по 
пътищата.

Or. ro

Обосновка

По отношение на методите за изпитване е важно да се даде приоритет на 
безопасността на движението по пътищата.

Изменение 27
Ivo Belet

Предложение за директива
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) За да се повиши степента на 
разбиране и осведоменост за 
съпротивлението при търкаляне, 
един калкулатор за икономии на 
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гориво, като например вече 
съществуващия за гуми от клас „С3”, 
би служил за значимо средство за 
показване на потенциалните 
икономии на гориво, парични средства 
и намаляване на CO2.

Or. en

Обосновка

Целта на схемата за етикетиране на гуми на равнище на ЕС е компенсиране на 
предизвиканото от липсата на информация неоптимално преминаване на пазара към 
ефективни от гледна точка на консумацията на гориво гуми. Един калкулатор за 
икономии на гориво би съдействал да се даде възможност на потребителите да 
направят по-осведомен избор.

Изменение 28
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Други параметри на гумата, като 
аквапланинг или поведение в завои, 
също оказват влияние върху 
безопасността на автомобилния 
транспорт. На този етап обаче по 
отношение на тези параметри все още 
няма хармонизирани методи за 
изпитване. Ето защо е целесъобразно 
да се предвиди възможност, при 
необходимост на един по-късен етап, 
за определяне на разпоредби по 
отношение на предназначената за 
крайните потребители 
хармонизирана информация относно 
тези параметри на гумата.

(10) Други параметри на гумата, като 
аквапланинг или поведение в завои, 
също оказват влияние върху 
безопасността на автомобилния 
транспорт. На този етап обаче по 
отношение на тези параметри все още 
няма хармонизирани методи за 
изпитване, така че към настоящия 
момент тези параметри следва да не 
бъдат регламентирани.

Or. de
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Обосновка

Тъй като все още дори не съществуват хармонизирани методи за изпитване, следва 
държавите-членки също да не бъдат задължавани да предприемат действия в 
настоящия момент.  Това създава единствено ненужна бюрокрация.

Изменение 29
Rebecca Harms

Предложение за директива
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Производители на гуми, 
доставчици и разпространители се 
насърчават да постигнат 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива преди 2012 г., 
за да се ускори признаването на 
схемата и осъществяването на 
ползите от нея.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на схемата за етикетиране възможно най-скоро, първоначално на 
доброволчески принцип, ще насърчи признаването на схемата от потребителите и ще 
доведе по-рано до намаляване потреблението на гориво, на емисиите на CO2 и на 
шума от автомобилния транспорт.

Изменение 30
Rebecca Harms

Предложение за директива
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Коефициентът на 
съпротивление при търкаляне (КСТ, 
изразен в кг/т) следва да бъде включен 
в етикета с цел осигуряване на 
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прозрачност и разбиране на схемата, 
в частност от професионалистите, 
отговорни за покупките.

Or. en

Обосновка

Включването на коефициента на съпротивление при търкаляне (КСТ, изразен в кг/т) 
усилва прозрачността на схемата и е особено важно за професионалистите, 
отговорни за покупките, и крайните потребители, включително купувачите на 
автомобилни паркове, пътнотранспортните компании и длъжностните лица, 
отговорни за обществени поръчки, като етикетите не трябва да бъдат прекомерно 
опростени от липсата на полезна информация.

Изменение 31
Rebecca Harms

Предложение за директива
Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Проста схема, включваща 
трите цвята на светофара, следва да 
бъде приложена към частта относно 
шумовия компонент на етикета, за 
да се поставят стойностите, 
измерени в децибели, в контекста на 
поредица от звукови емисии с цел 
информиране на потребителите.

Or. en

Обосновка

Потребителите са съвсем ясно засегнати от шумовите емисии, но като цяло не са 
запознати с равнищата на децибелите по отношение шума от гумите и трябва да им 
се предостави допълнителна информация. Просто цветово обозначаване 
(червено/жълто/зелено) ще показва какво е поведението на всеки модел по отношение 
на стойностите на шумовите емисии в сравнение с други модели в същата категория.
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Изменение 32
Werner Langen, Angelika Niebler

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Поставянето на видно място на 
етикет върху гумите на мястото на 
продажба, както и рекламните 
документи с технически характер 
следва да осигурят на дистрибуторите, а 
също и на евентуалните крайни 
потребители достъп до хармонизирана 
информация относно горивната 
ефективност, сцеплението с влажна 
повърхност и външния шум при 
търкаляне на гумите.

(16) Поставянето на видно място на 
етикет върху гумите на мястото на 
продажба следва да осигурят на 
дистрибуторите, а също и на 
евентуалните крайни потребители 
достъп до хармонизирана информация 
относно горивната ефективност, 
сцеплението с влажна повърхност и 
външния шум при търкаляне на гумите.

Or. de

Обосновка

Изменение, свързано с предложените изменения към член 6 на предложението за 
директива.

Изменение 33
Fiona Hall, Lena Ek

Предложение за директива
Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Потенциалните купувачи следва 
да разполагат с допълнителна 
стандартизирана информация, която 
да разяснява всеки от компонентите 
на етикета, горивната ефективност, 
сцепление с влажна повърхност и 
шумови емисии, както и тяхната 
целесъобразност, включително 
калкулатор за икономиите на гориво, 
който да показва средните 
стойности на спестеното гориво, CO2
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и разходите. Тази информация трябва 
да се предостави на интернет 
страницата за етикетирането на 
гуми в ЕС и на  разяснителни брошури 
и афиши на всички пунктове за 
продажба. Адресът на интернет 
страницата трябва да бъде ясно 
посочен на етикета и във всички 
рекламни технически материали.

Or. en

Обосновка

Един централен, независим, авторитетен източник на информация е изключително 
важен за прозрачността и публичното възприемане на схемата за етикетиране.
Страницата ще помести прости, кратки обяснения за всяка от пиктограмите.
Страницата следва да обясни логиката, на която се основава схемата,  ползите за 
водачи и превозвачи, както и цялостния принос за намаляване на емисиите на CO2 и 
равнищата на шум по пътищата. Страницата следва да бъде създадена и 
поддържана от Европейската комисия, в качеството й на орган за схемата на 
етикетиране, за да се гарантира, че на всички потребители в ЕС се предоставя една и 
съща информация.

Изменение 34
Rebecca Harms

Предложение за директива
Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Потенциалните купувачи следва 
да разполагат с допълнителна 
стандартизирана информация, която 
да разяснява всеки от компонентите 
на етикета, горивната ефективност, 
сцепление с влажна повърхност и 
шумови емисии, както и тяхната 
целесъобразност, включително 
калкулатор за икономиите на гориво, 
който да показва средните 
стойности на спестеното гориво, CO2
и разходите. Тази информация трябва 
да се предостави на разяснителни 
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брошури и афиши на всички пунктове 
за продажба, както и на интернет 
страницата за етикетирането на 
гуми в ЕС. Адресът на интернет 
страницата трябва да бъде ясно
посочен на етикета и във всички 
рекламни технически материали.

Or. en

Обосновка

Създаване на централен източник на информация, който ясно да обяснява логиката на 
схемата за етикетиране, ползите за потребителите по отношение икономиите на 
гориво и на средства, както и приноса за намаляването на CO2 и на шумовите емисии.

Изменение 35
Werner Langen

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Спазването на разпоредбите 
относно етикетирането на гуми от 
производители, доставчици и 
дистрибутори е от съществено значение 
за постигане на целите на тези 
разпоредби. Ето защо държавите-членки 
следва да следят за спазването 
посредством текущ контрол на пазара 
и редовни последващи проверки. 

(20) Спазването на разпоредбите 
относно етикетирането на гуми от 
производители, доставчици и 
дистрибутори е от съществено значение 
за постигане на целите на тези 
разпоредби и за осигуряване на еднакви 
условия за конкуренция на вътрешния 
пазар. Ето защо държавите-членки 
следва да осигурят спазването 
посредством ефективни мерки за 
наблюдение на пазара, редовни 
последващи проверки и механизми за 
налагане на санкции.

Or. de

Обосновка

Държавите-членки трябва да осигурят последователно прилагане на разпоредбите на 
настоящата директива, с цел осигуряване на еднакви условия за конкуренция на 
европейския вътрешен пазар и създаване на равнопоставени условия за европейските и 
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неевропейските производители.  

Изменение 36
Lena Ek

Предложение за директива
Съображение 20 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) При прилагане на съответните 
разпоредби на настоящата директива 
държавите-членки следва да полагат 
усилия за избягване на мерки, които 
налагат необосновани, бюрократични 
и тежки задължения върху малките и 
средни предприятия (МСП) и по 
възможност - да вземат под внимание 
специалните потребности и 
финансови и административни 
ограничения на МСП.

Or. en

Обосновка

МСП не разполагат със същите финансови и административни средства като по-
големите предприятия. Освен това, МСП са особено чувствителни по отношение на 
бюрократичните и тромави системи. Следователно е важно да се подчертае 
значението в държавите-членки, които вземат под внимание уязвимото положение на 
МСП, когато прилагат посочените в настоящата директива разпоредби.

Изменение 37
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Съображение 20 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Преди настоящата директива 
да влезе в сила, Комисията следва да 
извърши оценка на въздействието, за 
да се установи дали потребителите 
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разбират предложеното от 
Комисията в настоящата директива 
етикетиране на гумите и биха 
изменили съответно своето 
поведение, както и за да представи 
евентуално съответни предложения 
за изменение на настоящата 
директива.

Or. de

Обосновка

Предложеното към момента от Комисията етикетиране на гумите би могло да 
доведе до недоразумения и да не бъде разбрано от потребителите. За да се избегне 
това, следва да бъде извършена съответна оценка на въздействието за 
потребителите.

Изменение 38
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Съображение 20 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20б) Преди настоящата директива 
да влезе в сила, Комисията следва 
също така да извърши оценка на 
въздействието относно 
етикетирането на гумите по 
отношение на шума и да представи 
евентуално съответни предложения 
за изменение на настоящата 
директива. Етикетирането на 
гумите по отношение на шума е 
подвеждащо за потребителя, тъй 
като посочените нива на външен шум 
не са свързани по никакъв начин със 
субективно възприемания вътрешен 
шум при шофиране и тъй като 
повърхността на пътя, която е 
основен причинител на шума, не е 
взета в достатъчна степен предвид 
при преценката.
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Or. de

Обосновка

Предложеното към момента от Комисията етикетиране на гумите по отношение на 
шума е неясно, респ. подвеждащо за потребителя, тъй като посоченото тук ниво на 
външен шум не е свързано по никакъв начин със субективно възприемания вътрешен 
шум при шофиране. Освен това основната причина за шума на превозното средство в 
движение е повърхността на пътя, а не гумите. Наред с това не е задължително 
гумите, които са тихи на повърхност "А", да са тихи и на повърхност "Б". За да се 
избегнат подвеждащи ситуации следва да бъде извършена съответна оценка на 
въздействието.

Изменение 39
Matthias Groote

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) По-специално, на Комисията следва 
да се предоставят правомощия за 
въвеждане на изисквания за 
категоризация на гумите от класове 
„C2“ и „C3“ според сцеплението с 
влажна повърхност, за въвеждане на 
изисквания за други съществени 
параметри на гумите, различни от 
горивната ефективност, сцеплението с 
влажна повърхност и външния шум 
при търкаляне, както и за адаптиране на 
приложенията към техническия 
напредък. Тъй като тези мерки са от 
общ характер и са предназначени да 
изменят несъществени елементи на тази
директива, като я допълват, те трябва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

(22) По-специално, на Комисията следва 
да се предоставят правомощия за 
въвеждане на изисквания за 
категоризация на гумите от класове 
„C2“ и „C3“ според сцеплението с 
влажна повърхност, за въвеждане на 
изисквания за други съществени 
параметри на гумите, различни от 
горивната ефективност и външния шум 
при търкаляне, както и за адаптиране на 
приложенията към техническия 
напредък, като се вземе предвид и 
замърсяването с фини прахови 
частици при износването на гумите. 
Тъй като тези мерки са от общ характер 
и са предназначени да изменят 
несъществени елементи на тази 
директива, като я допълват, те трябва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

Or. de
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Обосновка

Посоченият параметър "сцепление с влажна повърхност" се повтаря в 
предложението на Комисията. Движението на моторни превозни средства е един от 
основните причинители на емисии на СО2. Годишните емисии  на фини прахови 
частици, дължащи се на износването на гумите, възлизат на прибл. 6,5 kt. До 2010 г. 
ще влезе в сила нов етап на разпоредбата за фините прахови частици. Ако бъдат 
променени параметри, като например съпротивлението на търкаляне, то тогава ще 
трябва да се обмисля винаги какви въздействия има тази промяна върху износването 
на гумите и съответно върху замърсяването с фини прахови частици.  

Изменение 40
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) По-специално, на Комисията следва 
да се предоставят правомощия за 
въвеждане на изисквания за 
категоризация на гумите от класове 
„C2“ и „C3“ според сцеплението с 
влажна повърхност, за въвеждане на 
изисквания за други съществени 
параметри на гумите, различни от
горивната ефективност, сцеплението с
влажна повърхност и външния шум при 
търкаляне, както и за адаптиране на 
приложенията към техническия 
напредък. Тъй като тези мерки са от 
общ характер и са предназначени да 
изменят несъществени елементи на тази 
директива, като я допълват, те трябва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

(22) По-специално, на Комисията следва 
да се предоставят правомощия за 
въвеждане на изисквания за 
категоризация на гумите от класове 
„C2“ и „C3“ според характерните за 
тях горивна ефективност, сцепление с 
влажна повърхност и външен шум при 
търкаляне, както и за адаптиране на 
приложенията към техническия 
напредък. Тъй като тези мерки са от 
общ характер и са предназначени да 
изменят несъществени елементи на тази 
директива, като я допълват, те трябва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

Or. de

Обосновка

Директивата урежда три конкретни параметъра, а не такива, които предстои да 
бъдат дефинирани по-точно в бъдеще. Всичко останало е твърде неопределено от 
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юридическа гледна точка и поради това недопустимо.

Изменение 41
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящата директива е да 
увеличи горивната ефективност на 
автомобилния транспорт чрез 
популяризиране на ефективните от 
гледна точка на консумацията на 
гориво гуми.

Целта на настоящата директива е да 
установи рамка за предоставяне на 
информация относно параметрите 
на гумите посредством система на 
етикетиране, която дава 
възможност на потребителя по 
прозрачен начин да вземе решение 
относно избора на гуми.

Посредством етикетирането 
настоящата директива установява 
рамката за предоставяне на 
информация относно параметрите 
на гумите. 

Or. de

Обосновка

Главната цел на директивата се състои в информирането на потребителя относно 
три основни параметъра. Дали тогава потребителят ще избере, както внушава 
Комисията, гумите с най-ниско съпротивление при търкаляне или ще реши да вземе 
тези с най-добро сцепление с влажна повърхност, това трябва да бъде обект на 
неговото свободно решение.

Изменение 42
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Предложение за директива
Член 1 – първи параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящата директива е да 
увеличи горивната ефективност на 

Целта на настоящата директива е да 
увеличи икономическата и 
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автомобилния транспорт чрез 
популяризиране на ефективните от 
гледна точка на консумацията на гориво 
гуми.

екологичната ефективност, а също и 
равнището на безопасност на 
автомобилния транспорт чрез 
популяризиране на ефективните от 
гледна точка на консумацията на гориво 
гуми.

Or. pl

Обосновка

Pierwotną ideą regulacji była poprawa efektywności paliwowej transportu drogowego przez 
promowanie opon o obniżonym oporze toczenia (aspekt ekonomiczny i ekologiczny). We 
wstępie regulacji wspomina się też o jej rozszerzeniu o inne wymagania wobec opon, 
związane z podnoszeniem bezpieczeństwa ruchu oraz obniżeniem poziomu hałasu (aspekt 
ekologiczny). Cel regulacji pozostał więc niezmieniony, mimo, że uległa ona znacznemu 
rozszerzeniu. Warto zmienić cel tak, aby uwzględniał już wprowadzone wymagania i 
umożliwiał dalsze rozszerzanie wymagań wobec ogumienia w przyszłości.

Изменение 43
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящата директива е да 
увеличи горивната ефективност на 
автомобилния транспорт чрез 
популяризиране на ефективните от 
гледна точка на консумацията на гориво 
гуми.

Целта на настоящата директива е да 
увеличи горивната ефективност и 
безопасността на автомобилния 
транспорт чрез популяризиране на 
ефективните от гледна точка на 
консумацията на гориво гуми с 
оптимално сцепление с влажна 
повърхност.

Or. de

Обосновка

На преден план не трябва да е (единствено) екологичният аспект, а и параметри, 
отнасящи се до безопасността. За потребителите решаващи са следните фактори: 
цена, износване, безопасност, екологичност.
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Изменение 44
Neena Gill

Предложение за директива
Член 1 – втори параграф 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством етикетирането настоящата 
директива установява рамката за 
предоставяне на информация относно 
параметрите на гумите.

Посредством етикетирането настоящата 
директива установява рамката за 
предоставяне на хармонизирана 
информация относно параметрите на 
гумите.

Or. en

Изменение 45
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 3 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) „гуми с професионална употреба 
за превозни средства с висока 
проходимост” са гуми, предназначени 
за смесена употреба по шосета и 
труднопроходими пътища, както и за
друга специална употреба, и които 
имат всички долупосочени  
характеристики:
а) за гуми от клас „C1” и„ C2”:
i) дълбочина на протектора от поне 
11 мм,
ii) съотношение между каналите и 
блоковете на грайферите от поне 35%
iii) максимална разрешена скорост от 
100 км/ч (символ „J”)
iv) маркировка за обозначаване на 
използване при сняг и кал.
б) за гуми от клас „С3”:
i) дълбочина на протектора от поне 
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16 мм,
ii) съотношение между каналите и 
блоковете на грайферите от поне 35%
iii) максимална разрешена скорост от 
110 км/ч (символ „K”)
iv) маркировка за обозначаване на 
използване при сняг и кал.

Or. en

Обосновка

Предлаганото определение ще покрива гуми, които са предназначени за използване по 
пътища без настилка или неравен терен, например аварийни превозни средства с 
висока проходимост, превозни средства, използвани при поддръжка на 
електропроводи и др. Гумите, предназначени за спортни автомобили или автомобили 
с четири движещи колела, представляват нарастваща част от пазара през 
последните години. По принцип гумите за такива превозни средства са по-малко 
ефективни по отношение на потреблението на гориво и по-шумни от другите модели.
Следователно за тези модели е целесъобразно да подлежат на изискванията за 
етикетиране, така че да се гарантира ефикасна информация за потребителите.

Изменение 46
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 3 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) „гума за сняг” означава гума, 
чийто модел на протектора, състав 
на протектора или структура са  
проектирани главно за постигане в  
условия на сняг на резултати, които 
са по-добри от резултатите на 
обикновена гума с оглед на 
способността й да започне или да 
поддържа движението на превозното 
средство;

Or. en
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Обосновка

Определенията в настоящото предложение следва да са съгласувани с неотдавна 
договорения текст, свързан с предложения регламент относно  одобрението на гуми с 
оглед на общата безопасност на автомобилите.

Изменение 47
Werner Langen, Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 3 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „рекламни документи с 
технически характер“  са всички 
материали на хартиен или 
електронен носител, използвани при 
предлагането на пазара на гуми или 
превозни средства, предназначени за 
крайни потребители или 
дистрибутори, описващи 
специфичните параметри на гумата, 
в т.ч. технически наръчници, 
брошури, интернет маркетинг, 
листовки и каталози;

заличава се

Or. de

Обосновка

Изменение, свързано с предложените изменения към член 6 на предложението за 
директива.

Изменение 48
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 3 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „рекламни документи с технически 
характер“  са всички материали на 

(4) „рекламни документи с технически 
характер“  са технически наръчници, 
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хартиен или електронен носител, 
използвани при предлагането на пазара 
на гуми или превозни средства, 
предназначени за крайни потребители 
или дистрибутори, описващи 
специфичните параметри на гумата, в 
т.ч. технически наръчници, брошури, 
интернет маркетинг, листовки и 
каталози;

брошури,  листовки и каталози на 
хартиен или електронен носител, 
използвани при предлагането на пазара 
на гуми или превозни средства, 
предназначени за крайни потребители 
или дистрибутори, описващи 
специфичните параметри на гумата,

Or. de

Обосновка

Измененията изясняват естеството на рекламните документи с технически 
характер на хартиен или електронен носител, напр. в интернет [за разлика от 
рекламата в медиите, напр. в пресата, в интернет или по телевизията и т.н.]; 
(второто изречение на обосновката не се отнася до българския текст)

Изменение 49
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 3 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „рекламни документи с технически 
характер“ са всички материали на 
хартиен или електронен носител, 
използвани при предлагането на пазара 
на гуми или превозни средства, 
предназначени за крайни потребители 
или дистрибутори, описващи 
специфичните параметри на гумата, в 
т.ч. технически наръчници, брошури, 
интернет маркетинг, листовки и 
каталози;

(4) „рекламни документи с технически 
характер“ са всички материали на 
хартиен или електронен носител, 
използвани при предлагането на пазара 
на гуми или превозни средства, 
предназначени за крайни потребители 
или дистрибутори, описващи 
специфичните параметри на гумата или 
даващи крайната продажна цена, в 
т.ч. технически наръчници, брошури, 
списъци със стоките на склад,
интернет маркетинг, листовки и 
каталози;

Or. en
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Обосновка

За да се гарантира, че потенциалните купувачи, които не виждат гумите преди 
тяхното инсталиране (например при заявки по Интернет, договори за управление на 
автомобилни паркове) е от изключително значение да се предостави информацията 
от етикета в други рекламни материали. Информацията от етикета трябва да се 
предоставя винаги, когато се указва продажната цена.

Изменение 50
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Предложение за директива
Член 3 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „техническата документация“ 
представлява информация по 
отношение на гумите, включваща 
производител и търговско наименование 
на гумата; описание на типа на гумата 
или на групата на гумата, определено 
при деклариране на класа на горивна 
ефективност, класа на сцепление с 
влажна повърхност и измерената 
стойност на външен шум при търкаляне; 
протоколи от изпитванията и точност на 
изпитванията;

(5) „техническата документация“ са
всички документи, съдържащи 
информация по отношение на гумите, 
включваща производител и търговско 
наименование на гумата; описание на 
типа на гумата или на групата на гумата, 
определено при деклариране на класа на 
горивна ефективност, класа на 
сцепление с влажна повърхност и 
измерената стойност на външен шум 
при търкаляне; протоколи от 
изпитванията и точност на 
изпитванията;

Or. pl

Обосновка

Целта на предложените промени е да се гарантира, че разпоредбите на директивата 
са ясни и еднозначни. Поради тази причина "документация" означава документи, а не 
информация.
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Изменение 51
Fiona Hall, Lena Ek

Предложение за директива
Член 3 – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) „Интернет страница за 
етикетирането на гуми в ЕС” 
означава централен интернет 
източник, администриран от 
Комисията, за разяснителна и 
допълнителна информация относно 
всеки от компонентите на етикета 
на гумите, включително калкулатор 
за икономиите на гориво;

Or. en

Обосновка

Един централен, независим, авторитетен източник на информация е изключително 
важен за прозрачността и публичното възприемане на схемата за етикетиране.
Страницата ще помести прости, кратки обяснения за всяка от пиктограмите.
Страницата следва да обясни логиката, на която се основава схемата,  ползите за 
водачи и превозвачи, както и цялостния принос за намаляване на емисиите на CO2 и 
равнищата на шум по пътищата. Страницата следва да бъде създадена и 
поддържана от Европейската комисия, в качеството й на орган за схемата на 
етикетиране, за да се гарантира, че на потребителите в целия ЕС се предоставя една 
и съща информация.

Изменение 52
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 3 – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) „Интернет страница за 
етикетирането на гуми в ЕС” 
означава централен интернет 
източник, администриран от 
Комисията, за разяснителна и 
допълнителна информация относно 
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всеки от компонентите на етикета 
на гумите, включително калкулатор 
за икономиите на гориво;

Or. en

Обосновка

При липсата на достъпна информация, която ясно да разяснява на потребителите 
логиката и ползите от схемата, постигането на целите за по-висока степен на 
безопасност по пътищата, икономии на гориво, намаляване на емисиите на CO2 и 
намаляване на шума е малко вероятно. Равнището на Общността е подходящо за 
създаване на интернет страница, която разяснява и подпомага схемата, за да се 
гарантира, че предоставената информация е хармонизирана и не изпраща 
противоречиви или объркващи послания и по-специално - не дава различни методи за 
изчисляване на икономиите на гориво сред държавите-членки.

Изменение 53
Fiona Hall, Lena Ek

Предложение за директива
Член 3 – точка 5 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) „калкулатор за икономиите на 
гориво” е инструмент, предоставен 
на интернет страницата за 
етикетирането на гумите в ЕС и 
посредством разяснителни брошури и 
афиши, който показва 
потенциалните средни стойности на 
икономии на гориво (изразени в 
проценти, литри и евро) и 
намаляването на CO2 при гумите от 
класове „С1”, „С2” и „С3”;

Or. en

Обосновка

С цел повишаване на осведомеността и интереса към етикетите и с цел показване на 
преките ползи за водачи, превозвачи, управители на автомобилни паркове и други 
потребители по отношение на потреблението на гориво и изразходваните средства, 
както и по отношение на ползите за околната среда.
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Изменение 54
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 3 – точка 5 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) „калкулатор за икономиите на 
гориво” е инструмент, предоставен 
на интернет страницата за 
етикетирането на гумите в ЕС и 
посредством разяснителни брошури и 
афиши, който показва 
потенциалните средни стойности на 
икономии на гориво (изразени в 
проценти, литри и евро) и 
намаляването на CO2 при гумите от 
класове „С1”, „С2” и „С3”;

Or. en

Обосновка

С цел повишаване на осведомеността и интереса към етикетите и с цел показване на 
преките ползи за потребителите по отношение на потреблението на гориво и 
изразходваните средства, както и по отношение на ползите за околната среда.

Изменение 55
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Предложение за директива
Член 3 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „съществен параметър“ е 
параметър на гумата като 
съпротивлението при търкаляне, 
сцеплението с влажна повърхност и 
външния шум при търкаляне, който по 
време на използване има значително 
въздействие върху околната среда, 
безопасността на автомобилния 

(12) „съществен параметър“ е изразен с 
цифрова стойност показател на 
гумата като съпротивлението при 
търкаляне, сцеплението с влажна 
повърхност и външния шум при 
търкаляне, който по време на 
използване има значително въздействие 
върху околната среда, текущите 
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транспорт и здравето. разходи, безопасността на 
автомобилния транспорт и здравето.

Or. pl

Обосновка

1. Съпротивлението при търкаляне, сцеплението и шумът не са параметри. В 
техническия полски думата "parametr", директен превод на думата "parameter" от 
английски език, има друго значение. 

2. Освен това се добавя изразът „текущи разходи“, тъй като широкото 
разпространение на гуми с по-голяма горивна ефективност ще окаже значително 
въздействие също и върху тези разходи.

Изменение 56
Fiona Hall, Lena Ek

Предложение за директива
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Отговорности на Комисията

1. Европейската комисия създава и 
администрира, не по-късно от  
септември 2010 г., „Интернет 
страница за етикетирането на гуми в 
ЕС” като централен източник на 
пояснителна информация относно 
всеки от компонентите на етикета.
Разяснителни брошури и афиши със 
същото основно съдържание като на 
интернет страницата се раздават на 
пунктовете за продажба на гуми и на 
превозни средства.
Брошурите и афишите се 
предоставят на съответните езици в 
пунктовете за продажба.
Интернет страницата, брошурите и 
афишите съдържат:
(i) обяснение на пиктограмите, 
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отпечатани върху етикета;
(ii) калкулатор за икономиите на 
гориво, който показва потенциалните 
икономии на гориво, пари и 
намаляването на CO2 посредством 
инсталирането на гуми с понижено 
съпротивление при търкаляне за  
класовете гуми „C1“, „C2“ и „C3“;
(iii) декларация, в която се 
подчертава, че реалните икономии на 
гориво и пътната безопасност 
зависят в голяма степен от 
поведението на водача, и по-
специално от следното: 
- екошофиране, което може да 
намали значително разхода на гориво;
- налягане на гумата, което следва да 
бъде редовно проверявано за 
подобряване на показателите за 
сцепление с влажна повърхност и 
горивна ефективност;
- спирачен път, който следва винаги  
стриктно да се съблюдава.
2. С цел информиране на потребителя 
за последиците от избора на гуми за 
бъдещите разходи за гориво, 
Комисията определя за всеки клас 
гуми (С1, С2, С3) формула, която дава 
възможност за изчисляване на 
допълнителното потребление на
гориво или икономии на гориво по 
време на експлоатационния период на 
пълен комплект от тези гуми в 
сравнение с гума от клас „С” от 
същата категория. Тези формули 
използват следната информация:
- разчет на средния за ЕС 
експлоатационен период, в км, на 
класа гуми;
- разчет на средната за ЕС 
действителна стойност на 
потребление на гориво на км, 
разходвано от превозно средство, 
оборудвано с гуми от съответния 
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клас;
- разчет на процента икономии на 
гориво, реализиран при намалено 
съпротивление при търкаляне 
(изразено на кг/тон) за превозното 
средство, оборудвано със съответния 
клас гуми;
Формулите и резултатите, изразени 
като потребление на гориво, парични 
разходи и емисии на CO2,са на 
разположение на обществеността 
посредством интернет страницата, 
посветена на етикетирането на гуми, 
и могат да бъдат възпроизведени на 
интернет страниците на 
производителите, дистрибуторите и 
търговците на дребно на гуми.  
3. Комисията предоставя насоки за 
производители, доставчици и 
дистрибутори относно начините за 
представяне на съответната 
информация от етикета в 
техническата и рекламната 
литература, включително, по 
целесъобразност, препоръки за 
графичен дизайн.

Or. en

Обосновка

Този нов член подчертава отговорностите на Комисията по отношение на интернет 
страницата, изчисляването и информирането относно калкулатора за икономии на 
гориво и насоките относно информацията от етикета.
Общи формули, според които бъдещите икономии на гориво или допълнителният 
разход на гориво следва да се изчисляват и представят, трябва да се определят на 
равнище ЕС.
Информацията, представена в различните технически и рекламни материали, трябва 
да бъде видимо ясно различима, съгласно определението на европейско равнище, и да 
се предоставя на потенциалните купувачи по видим начин.
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Изменение 57
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Отговорности на Комисията

Комисията създава и администрира, 
не по-късно от септември 2010 г., 
интернет страница за 
етикетирането на гумите в ЕС като 
централен източник за информация 
относно всеки от компонентите на 
етикета.
Разяснителни брошури и афиши със 
същото основно съдържание като на 
интернет страницата се раздават на 
дистрибуторите на гуми и на 
превозни средства.
Интернет страницата и брошурите 
са налични на всички езици на 
Общността.
Интернет страницата, брошурите и 
афишите съдържат:
(i) обяснение на пиктограмите, 
отпечатани върху етикета;
(ii) калкулатор за икономиите на 
гориво, който показва потенциалните 
икономии на гориво, пари и 
намаляването на CO2 посредством 
инсталирането на гуми с понижено 
съпротивление при търкаляне за  
класовете гуми „C1“, „C2“ и „C3“;
(iii) декларация, в която се 
подчертава, че реалните икономии на 
гориво и пътната безопасност 
зависят в голяма степен от 
поведението на водача, и по-
специално от следното: 
- екошофиране, което може да 
намали значително разхода на гориво; 
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- налягане на гумата, което следва да 
бъде редовно проверявано за по-добри 
показатели за сцепление с влажна 
повърхност и горивна ефективност;
- спирачен път, който следва винаги  
стриктно да се съблюдава.

Or. en

Обосновка

С цел повишаване на осведомеността на обществеността и разбирането й за 
етикетите и за засилване на интереса чрез посочване на преките ползи за 
потребителите по отношение на потреблението на гориво и изразходваните 
средства, както и по отношение на ползите за околната среда.

Изменение 58
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3б
Отговорности на производителите 

на гуми
Производителите на гуми 
представят измерените стойности 
от теста за типово одобрение, 
маркирани в или на всяка странична 
стена за всеки вид гуми по отношение 
на коефициента на съпротивление 
при търкаляне (изразен в кг/т), 
коефициента на сцепление с влажна 
пътна настилка (изразен като 
коефициента на експлоатационните 
качества „G”, в сравнение със 
стандартната референтна гума), 
както и емисиите на шум (изразени в 
dB(A)) и предоставят тези измерени 
стойности в достъпна за 
обществеността база данни.
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Or. en

Обосновка

Настоящата липса на информация по отношение на характеристиките на 
експлоатационните качества на гумите се счита за недостатък на пазара.
Прозрачността на данните от типовото одобрение е особено важна, когато е 
предвидено провеждането на собствени изпитания и сертифициране, за да се 
гарантира, че измерените стойности и правилното прилагане на схемата за 
етикетиране могат да бъдат проверени. Страничната маркировка е подходяща, за да 
се улесни наблюдението на правилното разполагане на етикетите, правилната 
категоризация, както и за независима проверка на измерените стойности при 
пренебрежимо ниска цена за произведена единица.

Изменение 59
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 4 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки осигуряват 
спазването на следните разпоредби от 
доставчиците на гуми:

Държавите-членки осигуряват
спазването на долупосочените
разпоредби от доставчиците на гуми, за 
гуми, произведени след датата на 
прилагане на настоящата директива:

Or. en

Обосновка

Настоящият законодателен текст се прилага единствено по отношение на гуми с 
„дата на производство на гумите“ след влизането в сила на директивата.
Актуализирането на съдържанието на етикетите на гуми, които вече са в 
разпространение чрез веригата на доставки, ще бъде невъзможно от логистична 
гледна точка.
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Изменение 60
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 4 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки осигуряват 
спазването на следните разпоредби от 
доставчиците на гуми:

Държавите-членки осигуряват
спазването на долупосочените
разпоредби от доставчиците на гуми, за 
гуми, произведени след датата на 
прилагане на настоящата директива:

Or. en

Обосновка

Настоящият законодателен текст се прилага единствено по отношение на гуми с 
„дата на производство на гумите“ след влизането в сила на директивата.  
Актуализирането на съдържанието на етикетите на гуми, които вече са в 
разпространение чрез веригата на доставки, ще бъде невъзможно от логистична 
гледна точка.

Изменение 61
Pia Elda Locatelli

Предложение за директива
Член 4 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки осигуряват 
спазването на следните разпоредби от 
доставчиците на гуми:

Държавите-членки осигуряват
спазването на долупосочените
разпоредби от доставчиците на гуми, за 
гуми, произведени от датата на 
прилагане на настоящата директива:

Or. en

Обосновка

Настоящият законодателен текст се прилага единствено по отношение на гумите с 
„дата на производство на гумите“ след влизането в сила на директивата.
Актуализирането на съдържанието на етикетите на гуми, които вече са в 
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разпространение чрез веригата на доставки, ще бъде логически невъзможно.

Изменение 62
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 4 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки осигуряват 
спазването на следните разпоредби от 
доставчиците на гуми:

Държавите-членки осигуряват
спазването на долупосочените
разпоредби от доставчиците на гуми, за 
гуми, произведени след датата на 
прилагане на настоящата директива:

Or. en

Обосновка

Настоящият законодателен текст се прилага единствено по отношение на гуми с 
„дата на производство на гумите“ след влизането в сила на директивата.  
Актуализирането на съдържанието на етикетите на гуми, които вече са в 
разпространение чрез веригата на доставки, ще бъде невъзможно от логистична 
гледна точка.

Изменение 63
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива
Член 4 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки осигуряват 
спазването на следните разпоредби от 
доставчиците на гуми:

Държавите-членки осигуряват
спазването на долупосочените
разпоредби от доставчиците на гуми, за 
гуми, произведени след датата на 
прилагане на настоящата директива:

Or. en
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Обосновка

Настоящият законодателен текст се прилага единствено по отношение на гуми с 
„дата на производство на гумите“ след влизането в сила на директивата.
Актуализирането на съдържанието на етикетите на гуми, които вече са в 
разпространение чрез веригата на доставки, ще бъде невъзможно от логистична 
гледна точка.

Изменение 64
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 4 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки осигуряват 
спазването на следните разпоредби от 
доставчиците на гуми:

Държавите-членки осигуряват
спазването на долупосочените
разпоредби от доставчиците на гуми, за 
гуми, произведени след датата на 
прилагане на настоящата директива:

Or. en

Обосновка

Настоящият законодателен текст се прилага единствено по отношение на гуми с 
„дата на производство на гумите“ след влизането в сила на директивата.
Актуализирането на съдържанието на етикетите на гуми, които вече са в 
разпространение чрез веригата на доставки, ще бъде невъзможно от логистична 
гледна точка.

Изменение 65
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива
Член 4 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“, които се доставят на
дистрибутори или на крайни 
потребители, доставчиците осигуряват 

(1) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“, доставяни до местата на 
продажба, доставчиците осигуряват 
поставянето на етикет, изложен с  
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поставянето върху протектора на 
гумата на стикер, който 
представлява етикет, указващ класа на 
горивна ефективност съгласно 
посоченото в приложение I, част А и 
измерената стойност на външен шум 
при търкаляне съгласно посоченото в 
приложение I, част В; етикетите на 
гуми от клас „C1“ указват също класа 
на сцепление с влажна повърхност 
съгласно посоченото в приложение I, 
част Б;  

помощта на различни средства или с 
помощта на стикер върху 
протектора на гумата, указващ 
горивната ефективност, сведения 
относно сцеплението с влажна 
повърхност и измерената стойност на 
външен шум при търкаляне съгласно 
посоченото в приложение I, съответно 
части А, Б и В;

Or. en

Обосновка

Предложената нова формулировка пояснява каква информация се предоставя на 
местата на продажба и гарантира, че се използват най-целесъобразните и 
ефективни средства за осведомяване на потребителите; понятието „място на 
продажба“ е с нова формулировка в съответствие с  член 3, параграф 3.

Изменение 66
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 4 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“, които се доставят на
дистрибутори или на крайни 
потребители, доставчиците осигуряват 
поставянето върху протектора на 
гумата на стикер, който 
представлява етикет, указващ класа на 
горивна ефективност съгласно 
посоченото в приложение I, част А и 
измерената стойност на външен шум 
при търкаляне съгласно посоченото в 
приложение I, част В; етикетите на 
гуми от клас „C1“ указват също класа 
на сцепление с влажна повърхност 
съгласно посоченото в приложение I, 

(1) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“, доставяни до местата на 
продажба, доставчиците осигуряват 
поставянето на етикет, изложен с  
помощта на различни средства или с 
помощта на стикер върху 
протектора на гумата, указващ 
горивната ефективност, сведения 
относно сцеплението с влажна 
повърхност и измерената стойност на 
външен шум при търкаляне съгласно 
посоченото в приложение I, съответно 
части А, Б и В.
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част Б;

Or. en

Изменение 67
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 4 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“, които се доставят на 
дистрибутори или на крайни 
потребители, доставчиците осигуряват 
поставянето върху протектора на 
гумата на стикер, който 
представлява етикет, указващ класа на 
горивна ефективност съгласно 
посоченото в приложение I, част А и 
измерената стойност на външен шум 
при търкаляне съгласно посоченото в 
приложение I, част В;  етикетите на 
гуми от клас „C1“ указват също класа 
на сцепление с влажна повърхност 
съгласно посоченото в приложение I, 
част Б; 

(1) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“, доставяни до местата на 
продажба, доставчиците осигуряват 
поставянето на етикет, изложен с  
помощта на различни средства или с 
помощта на стикер върху 
протектора на гумата, указващ 
горивната ефективност, сведения 
относно сцеплението с влажна 
повърхност и измерената стойност на 
външен шум при търкаляне съгласно 
посоченото в приложение I, съответно 
части А, Б и В;

Or. en

Обосновка

Предложената нова формулировка пояснява каква информация се предоставя на 
местата на продажба и гарантира, че се използват най-целесъобразните и 
ефективни средства за осведомяване на потребителите; понятието „място на 
продажба“ е с нова формулировка в съответствие с  член 3, параграф 3.
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Изменение 68
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 4 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“, които се доставят на 
дистрибутори или на крайни 
потребители, доставчиците осигуряват 
поставянето върху протектора на 
гумата на стикер, който 
представлява етикет, указващ класа на 
горивна ефективност съгласно 
посоченото в приложение I, част А и 
измерената стойност на външен шум 
при търкаляне съгласно посоченото в 
приложение I, част В; етикетите на 
гуми от клас „C1“ указват също класа 
на сцепление с влажна повърхност 
съгласно посоченото в приложение I, 
част Б;

(1) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“, които се доставят до местата на 
продажба, доставчиците осигуряват 
поставянето на етикет, изложен с  
помощта на различни средства или с 
помощта на стикер върху 
протектора на гумата, указващ 
горивната ефективност, сведения 
относно сцеплението с влажна 
повърхност и измерената стойност на 
външен шум при търкаляне съгласно 
посоченото в приложение I, съответно 
части А, Б и В;

Or. en

Обосновка

Предложената нова формулировка пояснява каква информация се предоставя на 
местата на продажба и гарантира, че се използват най-целесъобразните и 
ефективни средства за осведомяване на потребителите; понятието „място на 
продажба“ е с нова формулировка в съответствие с  член 3, параграф 3.

Изменение 69
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 4 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“, които се доставят на 
дистрибутори или на крайни 
потребители, доставчиците осигуряват 

(1) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“, доставяни до местата на 
продажба, доставчиците осигуряват 
поставянето на етикет, изложен с  
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поставянето върху протектора на 
гумата на стикер, който 
представлява етикет, указващ класа на 
горивна ефективност съгласно 
посоченото в приложение I, част А и 
измерената стойност на външен шум 
при търкаляне съгласно посоченото в 
приложение I, част В; етикетите на 
гуми от клас „C1“ указват също класа 
на сцепление с влажна повърхност 
съгласно посоченото в приложение I, 
част Б; 

помощта на различни средства или с 
помощта на стикер върху 
протектора на гумата, указващ 
горивната ефективност, сведения 
относно сцеплението с влажна 
повърхност и измерената стойност на 
външен шум при търкаляне съгласно 
посоченото в приложение I, съответно 
части А, Б и В;

Or. en

Обосновка

Предложената нова формулировка пояснява каква информация се предоставя на 
местата на продажба и гарантира, че се използват най-целесъобразните и 
ефективни средства за осведомяване на потребителите; понятието „място на 
продажба“ е с нова формулировка в съответствие с  член 3, параграф 3.

Изменение 70
Dominique Vlasto

Предложение за директива
Член 4 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“, които се доставят на 
дистрибутори или на крайни 
потребители, доставчиците осигуряват 
поставянето върху протектора на 
гумата на стикер, който 
представлява етикет, указващ класа 
на горивна ефективност съгласно 
посоченото в приложение I, част А и 
измерената стойност на външен шум 
при търкаляне съгласно посоченото в 
приложение I, част В; етикетите на гуми 
от клас „C1“ указват също класа на 
сцепление с влажна повърхност 
съгласно посоченото в приложение I, 

(1) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“, които се доставят на 
дистрибутори или на крайни 
потребители, доставчиците осигуряват 
поставянето на етикет, изложен на 
видно място с помощта на различни 
средства или с помощта на стикер
върху протектора на гумата, и указващ 
класа на горивна ефективност съгласно 
посоченото в приложение I, част А и 
измерената стойност на външен шум 
при търкаляне съгласно посоченото в 
приложение I, част В; етикетите на гуми 
от клас „C1“ указват също класа на 
сцепление с влажна повърхност 
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част Б; съгласно посоченото в приложение I, 
част Б;

Or. fr

Обосновка

Целта на предложената нова формулировка е уточняване на средствата, които 
могат да се използват с цел предоставяне на информация на дистрибуторите или на 
крайните потребители. По отношение на предоставянето на информация на 
потребителите някои средства са по-уместни и по-ефективни. При закупуването на 
гуми, потребителите рядко гледат самите гуми и поради това не виждат етикета. 
Предложената система за етикетиране ще гарантира, че потребителите са по-
добре осведомени в дадени случаи (стикерите може да се окажат удачно решение).

Изменение 71
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 4 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“, които се доставят на 
дистрибутори или на крайни 
потребители, доставчиците осигуряват 
поставянето върху протектора на гумата 
на стикер, който представлява етикет, 
указващ класа на горивна ефективност 
съгласно посоченото в приложение I, 
част А и измерената стойност на външен 
шум при търкаляне съгласно 
посоченото в приложение I, част В; 
етикетите на гуми от клас „C1“ указват
също класа на сцепление с влажна 
повърхност съгласно посоченото в 
приложение I, част Б; 

(1) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“, които се доставят на 
дистрибутори или на крайни 
потребители, доставчиците осигуряват 
поставянето върху протектора на гумата 
на стикер, който представлява етикет, 
указващ класа на горивна ефективност и 
измерения коефициент на 
съпротивление при търкаляне
съгласно посоченото в приложение I, 
част А и измерената стойност на външен 
шум при търкаляне и цветовия 
индикатор, съгласно посоченото в 
приложение I, част В; етикетите на гуми 
от клас „C1“ указват също класа на 
сцепление с влажна повърхност 
съгласно посоченото в приложение I, 
част Б;

(Това изменение важи за целия текст. 
Неговото приемане ще наложи 
съответни промени в целия документ.)
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Or. en

Обосновка

Включването на коефициента на съпротивление при търкаляне (КСТ, изразен в кг/т) е 
особено важно за професионалистите, отговорни за покупките, и крайните 
потребители, включително купувачите на автомобилни паркове, 
пътнотранспортните компании и длъжностните лица, отговорни за обществени 
поръчки. Потребителите не са запознати с равнищата на децибелите по отношение 
шума от гумите и поради тази причина добавянето на прост цветови индикатор 
(червено/жълто/зелено) ще бъде по-информативно.

Изменение 72
Neena Gill

Предложение за директива
Член 4 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“, които се доставят на 
дистрибутори или на крайни 
потребители, доставчиците осигуряват 
поставянето върху протектора на гумата 
на стикер, който представлява 
етикет, указващ класа на горивна 
ефективност съгласно посоченото в 
приложение I, част А и измерената 
стойност на външен шум при търкаляне 
съгласно посоченото в приложение I, 
част В; етикетите на гуми от клас „C1“ 
указват също класа на сцепление с 
влажна повърхност съгласно посоченото 
в приложение I, част Б; 

(1) по отношение на гуми от клас „C1“,
„C2“ и „С3”, които се доставят на 
дистрибутори или на крайни 
потребители, доставчиците осигуряват 
поставянето върху протектора на гумата 
на залепящ се етикет с информация,  
указващ класа на горивна ефективност 
съгласно посоченото в приложение I, 
част А и измерената стойност на външен 
шум при търкаляне съгласно 
посоченото в приложение I, част В; 
етикетите на гуми от клас „C1“ указват 
също класа на сцепление с влажна 
повърхност съгласно посоченото в 
приложение I, част Б; 

Or. en

Обосновка

Член 2 от текста на Комисията включва гуми от клас „C3”, а член 4 - не.
Настоящото изменение е предназначено да отстрани това несъответствие. Освен 
това, думата „стикер” е твърде двузначна, за да определи желаната форма на 
етикета. „Залепящ се етикет с информация” е по-описателно понятие.
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Изменение 73
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Предложение за директива
Член 4 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“, които се доставят на 
дистрибутори или на крайни 
потребители, доставчиците осигуряват 
поставянето върху протектора на гумата 
на стикер, който представлява етикет, 
указващ класа на горивна ефективност 
съгласно посоченото в приложение I, 
част А и измерената стойност на външен 
шум при търкаляне съгласно 
посоченото в приложение I, част В; 
етикетите на гуми от клас „C1“ указват 
също класа на сцепление с влажна 
повърхност съгласно посоченото в 
приложение I, част Б;

(1) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“, които се доставят на 
дистрибутори или на крайни 
потребители, доставчиците осигуряват 
поставянето върху горната повърхност 
на протектора на гумата на стикер, 
който представлява етикет, указващ 
класа на горивна ефективност съгласно 
посоченото в приложение I, част А и 
измерената стойност на външен шум 
при търкаляне съгласно посоченото в 
приложение I, част В; етикетите на гуми 
от клас „C1“ указват също класа на 
сцепление с влажна повърхност 
съгласно посоченото в приложение I, 
част Б;

Or. pl

Обосновка

Предложеното изменение има за цел уточняване на мястото на стикера. При 
настоящата формулировка и съгласно общоприетите определения, стикерът би 
могъл да бъде поставен и върху страницата на гумата, където се намира част от 
протектора. Съответно, предложеното изменение следва да се вземе предвид, ако 
целта е стикерът да бъде поставен върху горната повърхност на гумата.

Изменение 74
Neena Gill

Предложение за директива
Член 4 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) форматът на посочения в параграф 1 (2) форматът на посочения в точка 1 
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стикер е указан в приложение II; залепящия се етикет с информация е 
указан в приложение II;

Or. en

Обосновка

Член 2 от текста на Комисията включва гуми от клас „C3”, а член 4 - не.
Настоящото изменение е предназначено да отстрани това несъответствие. Освен 
това, думата „стикер” е твърде двузначна, за да определи желаната форма на 
етикета. „Залепящ се етикет с информация” е по-описателно понятие.

Изменение 75
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 4 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) форматът на посочения в параграф 1 
стикер е указан в приложение II;

(2) форматът на посочените в точка 1 
етикет и стикер е указан в 
приложение II; 

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение по последователен начин утвърждава използването на 
етикет. 

Изменение 76
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 4 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) форматът на посочения в параграф 1 
стикер е указан в приложение II;

(2) форматът на посочените в точка 1 
етикет и стикер е указан в 
приложение II;
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Or. en

Обосновка

Предложеното изменение по последователен начин утвърждава използването на 
етикет. 

Изменение 77
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 4 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) форматът на посочения в параграф 1 
стикер е указан в приложение II;

(2) форматът на посочените в точка 1
етикет и стикер е указан в 
приложение II;

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение по последователен начин утвърждава използването на 
етикет. 

Изменение 78
Dominique Vlasto

Предложение за директива
Член 4 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) форматът на посочения в параграф 1 
стикер е указан в приложение II;

(2) форматът на посочения в точка 1 
етикет е указан в приложение II;

Or. fr

Обосновка

Целта на предложената нова формулировка е уточняване на средствата, които 
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могат да се използват с цел предоставяне на информация на дистрибуторите или на 
крайните потребители. По отношение на предоставянето на информация на 
потребителите някои средства са по-уместни и по-ефективни. При закупуването на 
гуми, потребителите рядко гледат самите гуми и поради това не виждат етикета. 
Предложената система за етикетиране ще гарантира, че потребителите са по-
добре осведомени в дадени случаи (стикерите може да се окажат удачно решение).

Изменение 79
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 4 - точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) в рекламните документи с 
технически характер доставчиците 
обявяват класа на горивна ефективност, 
класа на сцепление с влажна повърхност 
и измерената стойност на външен шум 
при търкаляне съгласно посоченото в 
приложение I по реда, определен в 
приложение III; 

(3) във всички рекламни документи с 
технически характер доставчиците 
обявяват класа на горивна ефективност, 
класа на сцепление с влажна повърхност 
и измерената стойност на външен шум 
при търкаляне съгласно посоченото в 
приложение I по реда, определен в 
приложение III; 

Or. en

Обосновка

Разясняване, за да се гарантира, че информацията от етикета е налична на всички 
рекламни материали с технически характер.

Изменение 80
Fiona Hall, Lena Ek

Предложение за директива
Член 4 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а) производителите на гуми 
представят измерените стойности 
от теста за типово одобрение по 
отношение на коефициента на 
съпротивление при търкаляне 
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(изразен в кг/т), коефициента на 
сцепление с влажна пътна настилка 
(изразен като коефициента на 
експлоатационните качества „G”, в 
сравнение със стандартната 
референтна гума), както и шумовите 
емисии (изразени в dB(A)) в достъпна 
за обществеността база данни.

Or. en

Обосновка

С оглед осигуряване надеждността и успеха на схемата за етикетиране на гуми, е 
важно тя да се прилага правилно от съответните национални органи. За да се улесни 
ефективното и хармонизирано изпълнение на процедурата за проверка и правилното 
прилагане на схемата за етикетиране, е важно измерваните стойности на 
съпротивлението при търкаляне, сцеплението с влажна пътна настилка и шума да са 
достъпни за обществеността. Тази информация трябва да е достъпна за широката 
общественост, но по-специално следва да може се използва от националните органи 
за целите на наблюдението и прилагането на съответните разпоредби. 
Информацията следва да се предоставя чрез интернет страниците на 
производителите.

Изменение 81
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 4 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а) всички рекламни документи с 
технически характер включват ясна 
препратка към интернет 
страницата за етикетирането на 
гумите в ЕС.

Or. en

Обосновка

Потребителите трябва да бъдат насочвани към интернет страницата на ЕС като 
централен източник на разяснителна и допълнителна информация, за да се подобри 
информираността и разбирането на схемата.
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Изменение 82
Fiona Hall, Lena Ek

Предложение за директива
Член 4 – точка 4 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б) производителите на гуми 
представят измерените стойности 
от теста за типово одобрение, 
маркирани в или на всяка странична 
стена за всеки модел по отношение на 
коефициента на съпротивление при 
търкаляне (изразен в кг/т), 
коефициента на сцепление с влажна 
пътна настилка (изразен като 
коефициента на експлоатационните 
качества „G”, в сравнение със 
стандартната референтна гума), 
както и шумовите емисии (изразени в 
dB(A)).

Or. en

Обосновка

Оповестяването на измерените стойности от теста за типово одобрение на всяка 
странична стена на гумата ще улесни правилното прилагане на схемата за 
етикетиране на гумите. Страничната маркировка ще бъде полезна за органите, 
дистрибуторите и търговците на дребно, с цел правилно разполагане на етикетите и 
документиране, проверка на посочената категоризация и при повторно тестване на 
гумата - проверка на посочените измерени стойности.
Разходите за странична маркировка на гума са пренебрежимо малки (допълнително 
13 евро за всяка маркировка, съгласно оценката на въздействието, като сумата се 
разпределя върху цикъла на производство, при който се използва маркировката).
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Изменение 83
Neena Gill

Предложение за директива
Член 5 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки осигуряват 
спазването на следните разпоредби от 
дистрибуторите на гуми:

Държавите-членки осигуряват
спазването на следните разпоредби от 
дистрибуторите на гуми, за гуми, 
произведени след датата на прилагане 
на настоящата директива:

Or. en

Обосновка

Актуализирането на съдържанието на етикетите на гуми, които вече са в 
разпространение чрез веригата на доставки, ще бъде невъзможно. Думата " стикер" 
е твърде двузначна, за да определи желаната форма на етикета. "Залепящ се етикет 
с информация" е по-описателно понятие. Член 2 от текста на Комисията включва 
гуми от клас "C2", а член 4 - не. Настоящото изменение е предназначено да отстрани 
това несъответствие. Коефициентът на съпротивление при търкаляне (КСТ, изразен 
в кг/т) следва да се включи в етикета, за да се покаже връзката между измервания 
КСТ и категоризацията.

Изменение 84
Dominique Vlasto

Предложение за директива
Член 5 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) дистрибуторите осигуряват, че на 
мястото на продажба върху гумите,
на добре видимо място, е поставен
предоставеният от доставчиците 
съгласно член 4, параграф 1 стикер; 

(1) дистрибуторите гарантират, че 
предоставеният от доставчиците 
съгласно член 4, параграф 1 етикет с 
информация е на разположение и е 
изложен на добре видимо място на 
мястото на продажба; 

Or. fr
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Обосновка

Целта на настоящото изменение е да гарантира, че информацията върху етикета е 
изложена на добре видимо място за потребителите.

Изменение 85
Fiona Hall, Lena Ek

Предложение за директива
Член 5 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) дистрибуторите осигуряват, че на 
мястото на продажба върху гумите, на 
добре видимо място, е поставен 
предоставеният от доставчиците 
съгласно член 4, параграф 1 стикер; 

(1) дистрибуторите гарантират, че на 
мястото на продажба върху гумите, в 
непосредствена близост и на добре 
видимо място, е поставен 
предоставеният от доставчиците 
съгласно член 4, параграф 1 стикер или 
по-подробен обяснителен вариант на 
етикета, посочен в приложение  II, 
част 2а; 

Or. en

Обосновка

Когато търговците на дребно решат да предоставят допълнителна информация в 
магазина, например до рафтовете, където са изложени стоките, те трябва да 
предоставят допълнителна информация, която повтаря информацията от етикета и 
освен това дава кратко обяснение на всяка характеристика на експлоатационните 
качества на съответния език (виж изменението на приложение II, част 2a(нова)).

Изменение 86
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 5 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) дистрибуторите осигуряват, че на 
мястото на продажба върху гумите, на 
добре видимо място, е поставен 
предоставеният от доставчиците 

(1) дистрибуторите гарантират, че на 
мястото на продажба върху гумите, в 
непосредствена близост и на добре 
видимо място е поставен 
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съгласно член 4, параграф 1 стикер; предоставеният от доставчиците 
съгласно член 4, параграф 1 стикер или 
по-подробен вариант на етикета, 
включително и информация за 
икономията на гориво;  

Or. en

Обосновка

Стикерът и плакатът до гумата са допълнителни източници на информация за 
потребителя и следва да се използват комбинирано по оптимален начин. Когато 
търговците на дребно решат да сложат плакат на мястото на продажба (само 
плакат или и стикер), съдържаната в него информация следва да бъде по-подробна, 
отколкото тази в стикера. Предоставянето на информация на мястото на 
продажба следва да се използва като възможност за предоставяне на допълнителна и 
обяснителна информация за етикета и се прави оценка на икономията на гориво при 
използването на гуми с ниско съпротивление при търкаляне спрямо модел от клас "С"

Изменение 87
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 5 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) дистрибуторите осигуряват, че на 
мястото на продажба върху гумите, 
на добре видимо място, е поставен
предоставеният от доставчиците 
съгласно член 4, параграф 1 стикер; 

(1) дистрибуторите гарантират, че 
информацията от етикета, 
предоставена от доставчиците съгласно 
член 4, параграф 1, е изложена на 
мястото на продажба, на добре 
видимо място;

Or. en

Обосновка

Изменението подобрява формулировката, като последователно утвърждава 
използването на информацията от етикета.
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Изменение 88
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива
Член 5 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) дистрибуторите осигуряват, че на 
мястото на продажба върху гумите, 
на добре видимо място, е поставен
предоставеният от доставчиците 
съгласно член 4, параграф 1 стикер; 

(1) дистрибуторите гарантират, че 
информацията от етикета, 
предоставена от доставчиците съгласно 
член 4, параграф 1, е изложена на 
мястото на продажба, на добре 
видимо място;

Or. en

Обосновка

Изменението подобрява формулировката, като последователно утвърждава 
използването на информацията от етикета.

Изменение 89
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 5 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) дистрибуторите осигуряват, че на 
мястото на продажба върху гумите, 
на добре видимо място, е поставен 
предоставеният от доставчиците 
съгласно член 4, параграф 1 стикер; 

(1) дистрибуторите гарантират, че 
информацията от етикета, 
предоставена от доставчиците съгласно 
член 4, параграф 1, е изложена на 
мястото на продажба, на добре 
видимо място;

Or. en

Обосновка

Изменението подобрява формулировката, като последователно утвърждава 
използването на информацията от етикета.
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Изменение 90
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 5 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) дистрибуторите осигуряват, че на 
мястото на продажба върху гумите, 
на добре видимо място, е поставен 
предоставеният от доставчиците 
съгласно член 4, параграф 1 стикер; 

(1) дистрибуторите гарантират, че 
информацията от етикета, 
предоставена от доставчиците съгласно 
член 4, параграф 1, е изложена на 
мястото на продажба, на добре 
видимо място;

Or. en

Обосновка

Изменението подобрява формулировката, като последователно утвърждава 
използването на информацията от етикета.

Изменение 91
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 5 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) дистрибуторите осигуряват, че на 
мястото на продажба върху гумите, 
на добре видимо място, е поставен 
предоставеният от доставчиците 
съгласно член 4, параграф 1 стикер; 

(1) дистрибуторите гарантират, че 
информацията от етикета, 
предоставена от доставчиците съгласно 
член 4, параграф 1, е изложена на 
мястото на продажба, на добре 
видимо място;

Or. en

Обосновка

Изменението подобрява формулировката, като последователно утвърждава 
използването на информацията от етикета.
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Изменение 92
Neena Gill

Предложение за директива
Член 5 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) дистрибуторите осигуряват, че на 
мястото на продажба върху гумите, на 
добре видимо място, е поставен 
предоставеният от доставчиците 
съгласно член 4, параграф 1 стикер; 

(1) дистрибуторите гарантират, че на 
мястото на продажба върху гумите, на 
добре видимо място, е поставен 
предоставеният от доставчиците 
съгласно член 4, параграф 1 залепящ се 
етикет с информация; 

Or. en

Обосновка

Актуализирането на съдържанието на етикетите на гуми, които вече са в 
разпространение чрез веригата на доставки, ще бъде невъзможно. Думата " стикер" 
е твърде двузначна, за да определи желаната форма на етикета. "Залепящ се етикет 
с информация" е по-описателно понятие. Член 2 от текста на Комисията включва 
гуми от клас "C2", а член 4 - не. Настоящото изменение е предназначено да отстрани 
това несъответствие. Коефициентът на съпротивление при търкаляне (КСТ, изразен 
в кг/т) следва да се включи в етикета, за да се покаже връзката между измервания 
КСТ и категоризацията.

Изменение 93
Neena Gill

Предложение за директива
Член 5 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) когато гумите, предлагани за 
продажба, не се виждат от крайния 
потребител, дистрибуторите 
предоставят на крайния потребител 
информация относно класа на горивна 
ефективност, класа на сцепление с 
влажна повърхност и измерената 
стойност на външен шум при търкаляне 
на тези гуми;

(2) когато гумите, предлагани за 
продажба, не се виждат от крайния 
потребител, дистрибуторите 
предоставят на крайния потребител 
информация относно класа на горивна 
ефективност, измерения коефициент 
на съпротивление при търкаляне, 
класа на сцепление с влажна повърхност 
и измерената стойност на външен шум 
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при търкаляне на тези гуми;

Or. en

Обосновка

Актуализирането на съдържанието на етикетите на гуми, които вече са в 
разпространение чрез веригата на доставки, ще бъде невъзможно. Думата " стикер" 
е твърде двузначна, за да определи желаната форма на етикета. "Залепящ се етикет 
с информация" е по-описателно понятие. Член 2 от текста на Комисията включва 
гуми от клас "C2", а член 4 - не. Настоящото изменение е предназначено да отстрани 
това несъответствие. Коефициентът на съпротивление при търкаляне (КСТ, изразен 
в кг/т) следва да се включи в етикета, за да се покаже връзката между измервания 
КСТ и категоризацията.

Изменение 94
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 5 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) по отношение на гуми от клас 
„C1“ и „C2“ дистрибуторите 
посочват класа на горивна
ефективност и измерената стойност 
на външен шум при търкаляне с 
квитанцията, предоставена на 
крайните потребители при 
покупката на тези гуми. По 
отношение на гуми от клас „C1“ се 
посочва също и класът на сцепление с 
влажна повърхност. 

заличава се

Or. de

Обосновка

Вписването на важните параметри в сметката, предназначена за потребителя, не 
оказва (вече) влияние върху решението му за покупка и следователно следва да се 
премахне с цел намаляване на бюрокрацията и на разходите.
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Изменение 95
Fiona Hall, Lena Ek

Предложение за директива
Член 5 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) по отношение на гуми от клас „C1“ и
„C2“ дистрибуторите посочват класа на 
горивна ефективност и измерената 
стойност на външен шум при 
търкаляне с квитанцията, предоставена 
на крайните потребители при покупката 
на тези гуми. По отношение на гуми от 
клас „C1“ се посочва също и класът на 
сцепление с влажна повърхност. 

(3) по отношение на гуми от клас „C1“, 
„C2“ и „C3“ дистрибуторите 
предоставят обяснителен вариант на 
етикета, както е посочено в 
приложение II, част 2a или част 2б, в 
или с  квитанцията, предоставена на 
крайните потребители при покупката на 
тези гуми.  По отношение на гуми от 
клас „C1“ се посочва също и класът на 
сцепление с влажна повърхност.

Or. en

Обосновка

Стикерът изисква по-подробно пояснение под формата на обяснителен текст за 
всяка схема. Тя трябва да се допълва от друга информация, предоставяна на купувача 
най-късно в или с фактурата, тъй като тя почти сигурно ще бъде прочетена 
внимателно и ще бъде запазена като документ за бъдеща справка. Предоставянето 
на по-подробна информация във фактурата води до по-голяма вероятност в бъдеще 
потребителят да прави запитвания въз основа на схемата за етикетиране (виж 
изменението относно приложение II, част 2a / 2б(нова)).

Изменение 96
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 5 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“ дистрибуторите посочват класа на 
горивна ефективност и измерената 
стойност на външен шум при търкаляне 
с квитанцията, предоставена на 
крайните потребители при покупката на 
тези гуми. По отношение на гуми от 

(3) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“ дистрибуторите посочват 
класовете на горивна ефективност и на 
сцепление с влажна повърхност, 
както и измерената стойност на 
външен шум при търкаляне с 
квитанцията, предоставена на крайните 
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клас „C1“ се посочва също и класът на 
сцепление с влажна повърхност.

потребители при покупката на тези 
гуми.

Or. en

Обосновка

Информацията включва също така и класовете на сцепление с влажна повърхност на 
гумите. 

Изменение 97
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива
Член 5 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“ дистрибуторите посочват класа на 
горивна ефективност и измерената 
стойност на външен шум при търкаляне 
с квитанцията, предоставена на 
крайните потребители при покупката на 
тези гуми. По отношение на гуми от 
клас „C1“ се посочва също и класът на 
сцепление с влажна повърхност.

(3) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“ дистрибуторите посочват 
класовете на горивна ефективност и на 
сцепление с влажна повърхност,
както и измерената стойност на 
външен шум при търкаляне с 
квитанцията, предоставена на крайните 
потребители при покупката на тези 
гуми.

Or. en

Обосновка

Информацията включва също така и класовете на сцепление с влажна повърхност на 
гумите. 
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Изменение 98
Pia Elda Locatelli

Предложение за директива
Член 5 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“ дистрибуторите посочват класа на 
горивна ефективност и измерената 
стойност на външен шум при търкаляне 
с квитанцията, предоставена на 
крайните потребители при покупката на 
тези гуми. По отношение на гуми от 
клас „C1“ се посочва също и класът на 
сцепление с влажна повърхност.

(3) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“ дистрибуторите посочват 
класовете на горивна ефективност и на 
сцепление с влажна повърхност,
както и измерената стойност на 
външен шум при търкаляне с 
квитанцията, предоставена на крайните 
потребители при покупката на тези 
гуми. 

Or. en

Обосновка

Информацията включва също така и класовете на сцепление с влажна повърхност на 
гумите. 

Изменение 99
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 5 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“ дистрибуторите посочват класа на 
горивна ефективност и измерената 
стойност на външен шум при търкаляне 
с квитанцията, предоставена на 
крайните потребители при покупката на 
тези гуми. По отношение на гуми от 
клас „C1“ се посочва също и класът на 
сцепление с влажна повърхност.

(3) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“ дистрибуторите посочват 
класовете на горивна ефективност и на 
сцепление с влажна повърхност,
както и измерената стойност на 
външен шум при търкаляне с 
квитанцията, предоставена на крайните 
потребители при покупката на тези 
гуми.

Or. en
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Обосновка

Информацията включва също така и класовете на сцепление с влажна повърхност на 
гумите. 

Изменение 100
Neena Gill

Предложение за директива
Член 5 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“ дистрибуторите посочват класа на 
горивна ефективност и измерената
стойност на външен шум при търкаляне 
с квитанцията, предоставена на 
крайните потребители при покупката на 
тези гуми. По отношение на гуми от 
клас „C1“ се посочва също и класът на 
сцепление с влажна повърхност. 

(3) по отношение на гуми от клас „C1“,
„C2“ и „C3“ дистрибуторите посочват 
класа на горивна ефективност и 
измерената стойност на външен шум 
при търкаляне с квитанцията, 
предоставена на крайните потребители 
при покупката на тези гуми. По 
отношение на гуми от клас „C1“ се 
посочва също и класът на сцепление с 
влажна повърхност. 

Or. en

Обосновка

Актуализирането на съдържанието на етикетите на гуми, които вече са в 
разпространение чрез веригата на доставки, ще бъде невъзможно. Думата " стикер" 
е твърде двузначна, за да определи желаната форма на етикета. "Залепящ се етикет 
с информация" е по-описателно понятие. Член 2 от текста на Комисията включва 
гуми от клас "C2", а член 4 - не. Настоящото изменение е предназначено да отстрани 
това несъответствие. Коефициентът на съпротивление при търкаляне (КСТ, изразен 
в кг/т) следва да се включи в етикета, за да се покаже връзката между измервания 
КСТ и категоризацията.
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Изменение 101
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Отговорности на доставчиците на 
коли и на дистрибуторите на коли

Държавите-членки осигуряват 
спазването на следните разпоредби 
от доставчиците на коли и от 
дистрибуторите на коли:
(1) доставчиците на коли и 
дистрибуторите на коли осигуряват, 
че в рекламните документи с 
технически характер се предоставя 
информация относно гумите, 
монтирани на нови превозни 
средства; тази информация включва 
класа на горивна ефективност 
съгласно посоченото в приложение I, 
част А и измерената стойност на 
външен шум при търкаляне съгласно 
посоченото в приложение I, част В, а 
за гумите от клас „C1“ — и класа на 
сцепление с влажна повърхност 
съгласно посоченото в приложение I, 
част Б;
(2) когато на едно ново превозно 
средство могат да бъдат поставени 
различни типове гуми, като на 
крайните потребители не се 
предоставя възможност за избор 
между тях, в рекламните документи 
с технически характер се посочват 
най-ниският клас на горивна 
ефективност и най-ниският клас на 
сцепление с влажна повърхност, 
както и най-високата измерена 
стойност на външен шум при 
търкаляне на тези типове гуми по 
реда, определен в приложение III;
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(3) когато на крайните потребители 
се предоставя възможност за избор 
между различните типове гуми, 
поставяни на едно ново превозно 
средство, доставчиците на коли 
посочват в рекламните документи с 
технически характер класа на 
горивна ефективност и класа на 
сцепление с влажна повърхност, 
както и измерената стойност на 
външен шум при търкаляне на тези 
типове гуми по реда, определен в 
приложение III;
(4) когато на крайните потребители 
се предоставя възможност за избор 
между различните типове гуми, 
поставяни на едно ново превозно 
средство, дистрибуторите на коли 
предоставят информация относно 
класа на горивна ефективност, класа 
на сцепление с влажна повърхност и 
измерената стойност на външен шум 
при търкаляне на тези типове гуми 
преди продажба.

Or. de

Обосновка

Доставчиците и дистрибуторите на моторни превозни средства са задължени и към 
настоящия момент да предоставят информация относно емисиите на СО2 и разхода 
на гориво на превозните средства. Поради тази причина вече е в техен интерес да 
предлагат съответни гуми с ниско съпротивление при търкаляне при същевременно 
висока степен на  комфорт на возене и висока степен на безопасност. Наред с това, 
съществуващото типово одобрение се отнася до цялото превозно средство, така че 
съпротивлението при търкаляне, сцеплението с влажна повърхност и шумът биват 
изпитвани старателно, при което се осигурява спазване на законодателните 
разпоредби.
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Изменение 102
Neena Gill

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Отговорности на доставчиците на 
коли и на дистрибуторите на коли

Държавите-членки осигуряват 
спазването на следните разпоредби 
от доставчиците на коли и от 
дистрибуторите на коли:
(1) доставчиците на коли и 
дистрибуторите на коли осигуряват, 
че в рекламните документи с 
технически характер се предоставя 
информация относно гумите, 
монтирани на нови превозни 
средства; тази информация включва 
класа на горивна ефективност 
съгласно посоченото в приложение I, 
част А и измерената стойност на 
външен шум при търкаляне съгласно 
посоченото в приложение I, част В, а 
за гумите от клас „C1“ — и класа на 
сцепление с влажна повърхност 
съгласно посоченото в приложение I, 
част Б;
(2) когато на едно ново превозно 
средство могат да бъдат поставени 
различни типове гуми, като на 
крайните потребители не се 
предоставя възможност за избор 
между тях, в рекламните документи 
с технически характер се посочват 
най-ниският клас на горивна 
ефективност и най-ниският клас на 
сцепление с влажна повърхност, 
както и най-високата измерена 
стойност на външен шум при 
търкаляне на тези типове гуми по 
реда, определен в приложение III;
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(3) когато на крайните потребители 
се предоставя възможност за избор 
между различните типове гуми, 
поставяни на едно ново превозно 
средство, доставчиците на коли 
посочват в рекламните документи с 
технически характер класа на 
горивна ефективност и класа на 
сцепление с влажна повърхност, 
както и измерената стойност на 
външен шум при търкаляне на тези 
типове гуми по реда, определен в 
приложение III;
(4) когато на крайните потребители 
се предоставя възможност за избор 
между различните типове гуми, 
поставяни на едно ново превозно 
средство, дистрибуторите на коли 
предоставят информация относно 
класа на горивна ефективност, класа 
на сцепление с влажна повърхност и 
измерената стойност на външен шум 
при търкаляне на тези типове гуми 
преди продажба.

Or. en

Обосновка

Настоящото предложение би довело до дублиране на изпитванията, които 
производителите вече са задължени да извършват, за да докажат съответствието 
на продукта, като част от режима за одобрение на гуми, и със сигурност би довело 
до дублиране на контрола върху изпитванията в отделните държави-членки.   
Контролът, извършван въз основа на проверката на съответствието на данните от 
изпитването на продукцията на производителите на гуми има вероятност да бъде 
много по-добър подход за оценка, отколкото наблюдението.
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Изменение 103
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 6 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорности на доставчиците на коли 
и на дистрибуторите на коли

Отговорности на доставчиците на 
превозни средства и на дистрибуторите 
на превозни средства
Хоризонтално изменение. Ако бъде 
прието, ще се приложи за целия член.

Or. en

Обосновка

Разпоредбите следва да се прилагат за дистрибуторите на всички превозни средства, 
които ще бъдат оборудвани с гуми съгласно настоящата директива, включително 
камионетките, камионите и автобусите, така че да се гарантира, че в рамките на 
продажбите от предприятие на предприятие, които представляват все по-голям дял 
от пазара на гуми, купувачите също са запознати със схемата на етикетиране.

Изменение 104
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки осигуряват 
спазването на следните разпоредби от 
доставчиците на коли и от 
дистрибуторите на коли:

Държавите-членки осигуряват 
спазването на следните разпоредби от 
доставчиците на коли и от 
дистрибуторите на коли:

(1) доставчиците на коли и 
дистрибуторите на коли осигуряват, че 
в рекламните документи с 
технически характер се предоставя
информация относно гумите, монтирани 
на нови превозни средства; тази 
информация включва класа на горивна 
ефективност съгласно посоченото в 
приложение I, част А и измерената 

(1) доставчиците на коли и 
дистрибуторите на коли предоставят
информация относно гумите, монтирани 
на нови превозни средства; тази 
информация включва класа на горивна 
ефективност съгласно посоченото в 
приложение I, част А и измерената 
стойност на външен шум при търкаляне 
съгласно посоченото в приложение I, 
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стойност на външен шум при търкаляне 
съгласно посоченото в приложение I, 
част В, а за гумите от клас „C1“ — и 
класа на сцепление с влажна повърхност 
съгласно посоченото в приложение I, 
част Б;

част В, а за гумите от клас „C1“ — и 
класа на сцепление с влажна повърхност 
съгласно посоченото в приложение I, 
част Б. Тази информация се 
предоставя на крайните 
потребители преди продажбата на 
превозното средство;

(2) когато на едно ново превозно 
средство могат да бъдат поставени 
различни типове гуми, като на крайните 
потребители не се предоставя 
възможност за избор между тях, в 
рекламните документи с технически 
характер се посочват най-ниският клас 
на горивна ефективност и най-ниският 
клас на сцепление с влажна повърхност, 
както и най-високата измерена стойност 
на външен шум при търкаляне на тези 
типове гуми по реда, определен в 
приложение III;

(2) когато на едно ново превозно 
средство могат да бъдат поставени 
различни типове гуми, като на крайните 
потребители не се предоставя 
възможност за избор между тях, се 
посочват най-ниският клас на горивна 
ефективност и най-ниският клас на 
сцепление с влажна повърхност, както и 
най-високата измерена стойност на 
външен шум при търкаляне на тези 
типове гуми по реда, определен в 
приложение III;

(3) когато на крайните потребители 
се предоставя възможност за избор 
между различните типове гуми, 
поставяни на едно ново превозно 
средство, доставчиците на коли 
посочват в рекламните документи с 
технически характер класа на 
горивна ефективност и класа на 
сцепление с влажна повърхност, 
както и измерената стойност на 
външен шум при търкаляне на тези 
типове гуми по реда, определен в 
приложение III;
(4) когато на крайните потребители 
се предоставя възможност за избор 
между различните типове гуми, 
поставяни на едно ново превозно 
средство, дистрибуторите на коли 
предоставят информация относно 
класа на горивна ефективност, класа 
на сцепление с влажна повърхност и 
измерената стойност на външен шум 
при търкаляне на тези типове гуми 
преди продажба.

Or. en
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Изменение 105
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки осигуряват 
спазването на следните разпоредби от 
доставчиците на коли и от 
дистрибуторите на коли:

Държавите-членки осигуряват 
спазването на следните разпоредби от 
доставчиците на коли и от 
дистрибуторите на коли:

(1) доставчиците на коли и 
дистрибуторите на коли осигуряват, че 
в рекламните документи с 
технически характер се предоставя
информация относно гумите, монтирани 
на нови превозни средства; тази 
информация включва класа на горивна 
ефективност съгласно посоченото в 
приложение I, част А и измерената 
стойност на външен шум при търкаляне 
съгласно посоченото в приложение I, 
част В, а за гумите от клас „C1“ — и 
класа на сцепление с влажна повърхност 
съгласно посоченото в приложение I, 
част Б;

(1) доставчиците на коли и 
дистрибуторите на коли предоставят
информация относно гумите, монтирани 
на нови превозни средства; тази 
информация включва класа на горивна 
ефективност съгласно посоченото в 
приложение I, част А и измерената 
стойност на външен шум при търкаляне 
съгласно посоченото в приложение I, 
част В, а за гумите от клас „C1“ — и 
класа на сцепление с влажна повърхност 
съгласно посоченото в приложение I, 
част Б, в реда, посочен в приложение 
III. Тази информация се включва най-
малкото в рекламните документи с 
технически характер в електронен 
формат и се предоставя на крайните 
потребители преди продажбата на 
превозното средство;

(2) когато на едно ново превозно 
средство могат да бъдат поставени 
различни типове гуми, като на крайните 
потребители не се предоставя 
възможност за избор между тях, в 
рекламните документи с технически 
характер се посочват най-ниският
клас на горивна ефективност и най-
ниският клас на сцепление с влажна 
повърхност, както и най-високата 
измерена стойност на външен шум при 
търкаляне на тези типове гуми по реда, 
определен в приложение III;

(2) когато на едно ново превозно 
средство могат да бъдат поставени 
различни типове гуми, като на крайните 
потребители не се предоставя 
възможност за избор между тях,  
упоменатата в точка 1 информация 
посочва най-ниския клас на горивна 
ефективност и най-ниския клас на 
сцепление с влажна повърхност, както и 
най-високата измерена стойност на 
външен шум при търкаляне на тези 
типове гуми;

(3) когато на крайните потребители се (3) когато на крайните потребители се 
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предоставя възможност за избор между 
различните типове гуми, поставяни на 
едно ново превозно средство, 
доставчиците на коли посочват в 
рекламните документи с технически 
характер класа на горивна ефективност 
и класа на сцепление с влажна 
повърхност, както и измерената 
стойност на външен шум при търкаляне 
на тези типове гуми по реда, определен 
в приложение III;

предоставя възможност за избор между 
различните типове гуми, поставяни на 
едно ново превозно средство, 
упоменатата в точка 1 информация 
посочва класа на горивна ефективност, 
и класа на сцепление с влажна 
повърхност, както и измерената 
стойност на външен шум при търкаляне 
на всички тези типове гуми преди 
продажба;

(4) когато на крайните потребители 
се предоставя възможност за избор 
между различните типове гуми, 
поставяни на едно ново превозно 
средство, дистрибуторите на коли 
предоставят информация относно 
класа на горивна ефективност, класа 
на сцепление с влажна повърхност и 
измерената стойност на външен шум 
при търкаляне на тези типове гуми 
преди продажба.

Or. en

Обосновка

В автомобилния сектор следва да се избягват излишни административни пречки и 
разходи.

Изменение 106
Werner Langen, Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки осигуряват 
спазването на следните разпоредби от 
доставчиците на коли и от 
дистрибуторите на коли:

Държавите-членки осигуряват 
спазването на следните разпоредби от 
доставчиците на коли и от 
дистрибуторите на коли:

(1) доставчиците на коли и 
дистрибуторите на коли осигуряват, че в 
рекламните документи с технически 

(1) доставчиците на коли и 
дистрибуторите на коли осигуряват, че 
крайните потребители получават 
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характер се предоставя информация 
относно гумите, монтирани на нови 
превозни средства; тази информация 
включва класа на горивна ефективност 
съгласно посоченото в приложение I, 
част А и измерената стойност на външен 
шум при търкаляне съгласно 
посоченото в приложение I, част В, а за 
гумите от клас „C1“ — и класа на 
сцепление с влажна повърхност 
съгласно посоченото в приложение I, 
част Б;

информация относно гумите, монтирани 
на нови превозни средства; тази 
информация включва класа на горивна 
ефективност съгласно посоченото в 
приложение I, част А и измерената 
стойност на външен шум при търкаляне 
съгласно посоченото в приложение I, 
част В, а за гумите от клас „C1“ — и 
класа на сцепление с влажна повърхност 
съгласно посоченото в приложение I,
част Б;

(2) когато на едно ново превозно 
средство могат да бъдат поставени 
различни типове гуми, като на крайните 
потребители не се предоставя 
възможност за избор между тях, в 
рекламните документи с технически 
характер се посочват най-ниският
клас на горивна ефективност и най-
ниският клас на сцепление с влажна 
повърхност, както и най-високата 
измерена стойност на външен шум при 
търкаляне на тези типове гуми по реда, 
определен в приложение III;

(2) когато на едно ново превозно 
средство могат да бъдат поставени 
различни типове гуми, като на крайните 
потребители не се предоставя 
възможност за избор между тях, се 
предоставя информация относно най-
ниския клас на горивна ефективност и 
най-ниския клас на сцепление с влажна 
повърхност, както и най-високата 
измерена стойност на външен шум при 
търкаляне на тези типове гуми по реда, 
определен в приложение III;

(3) когато на крайните потребители се 
предоставя възможност за избор между 
различните типове гуми, поставяни на 
едно ново превозно средство, 
доставчиците на коли посочват в 
рекламните документи с технически 
характер класа на горивна ефективност 
и класа на сцепление с влажна 
повърхност, както и измерената 
стойност на външен шум при търкаляне 
на тези типове гуми по реда, определен 
в приложение III;

(3) когато на крайните потребители се 
предоставя възможност за избор между 
различните типове гуми, поставяни на 
едно ново превозно средство, 
доставчиците на коли предоставят на 
крайния потребител информация 
относно класа на горивна ефективност 
и класа на сцепление с влажна 
повърхност, както и измерената 
стойност на външен шум при търкаляне 
на тези типове гуми по реда, определен 
в приложение III;

(4) когато на крайните потребители се 
предоставя възможност за избор между 
различните типове гуми, поставяни на 
едно ново превозно средство, 
дистрибуторите на коли предоставят 
информация относно класа на горивна 
ефективност, класа на сцепление с 
влажна повърхност и измерената 
стойност на външен шум при търкаляне 

(4) когато на крайните потребители се 
предоставя възможност за избор между 
различните типове гуми, поставяни на 
едно ново превозно средство, 
дистрибуторите на коли предоставят 
информация относно класа на горивна 
ефективност, класа на сцепление с 
влажна повърхност и измерената 
стойност на външен шум при търкаляне 
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на тези типове гуми преди продажба. на тези типове гуми преди продажба.

Or. de

Обосновка

Клиентът получава пълна информация относно емисиите на СО2 на цялото превозно 
средство, включително гумите, при покупката на превозното средство. Изискването 
в рекламните документи да се съдържа информация относно поставяните гуми 
създава единствено допълнителни разходи и бюрокрация, при което за клиента не се 
създава добавена стойност. 

Изменение 107
Dominique Vlasto

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставената по силата на членове 4, 
5 и 6 информация относно класа на 
горивна ефективност, измерената
стойност на външен шум при търкаляне 
и класа на сцепление с влажна 
повърхност на гумите се получава 
посредством прилагане на 
хармонизираните методи за изпитване, 
посочени в приложение I.

Предоставената по силата на членове 4, 
5 и 6 информация относно класа на 
горивна ефективност, измерената 
стойност на външен шум при търкаляне 
и класа на сцепление с влажна 
повърхност на гумите се получава 
посредством прилагане на 
хармонизираните методи за изпитване, 
посочени в приложение I. 
Хармонизираното изпитване 
осигурява на крайните потребители 
достоверно и напълно 
представително класиране на 
изпитваните показатели.

Or. fr

Обосновка

На основание безопасност на движението по пътищата и закрила на потребителите, 
хармонизираните методи за изпитване трябва да се прилагат при същите условия 
като тези при реалното прилагане. Изпитване, което е неточно или с 
незадоволително качество на симулацията, може да бъде доведе до допълнително 
объркване на потребителите.
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Изменение 108
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставената по силата на членове 4, 
5 и 6 информация относно класа на
горивна ефективност, измерената 
стойност на външен шум при търкаляне 
и класа на сцепление с влажна 
повърхност на гумите се получава 
посредством прилагане на 
хармонизираните методи за изпитване, 
посочени в приложение I.

Предоставената по силата на членове 4, 
5 и 6 информация относно класа на 
горивна ефективност, измерената 
стойност на външен шум при търкаляне 
и класа на сцепление с влажна 
повърхност на гумите се получава 
посредством прилагане на 
хармонизираните методи за изпитване, 
посочени в приложение I, в 
съответствие с възможността им за 
гарантиране на надеждна 
класификация за крайните 
потребители, която да бъде напълно 
представителна за тези 
характеристики на гумите. 

Or. en

Обосновка

Важно е да се използват хармонизирани методи на изпитване, които са 
представителни за действителните условия на ползване.

Изменение 109
Pia Elda Locatelli

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставената по силата на членове 4, 
5 и 6 информация относно класа на 
горивна ефективност, измерената 
стойност на външен шум при търкаляне 
и класа на сцепление с влажна 

Предоставената по силата на членове 4, 
5 и 6 информация относно класа на 
горивна ефективност, измерената 
стойност на външен шум при търкаляне 
и класа на сцепление с влажна 
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повърхност на гумите се получава 
посредством прилагане на 
хармонизираните методи за изпитване, 
посочени в приложение I.

повърхност на гумите се получава 
посредством прилагане на 
хармонизираните методи за изпитване, 
посочени в приложение I, в 
съответствие с възможността им за 
гарантиране на надеждна 
класификация за крайните 
потребители, която да бъде напълно 
представителна за тези 
характеристики на гумите. 

Or. en

Обосновка

Важно е да се използват хармонизирани методи на изпитване, които са 
представителни за действителните условия на ползване.

Изменение 110
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставената по силата на членове 4, 
5 и 6 информация относно класа на 
горивна ефективност, измерената 
стойност на външен шум при търкаляне 
и класа на сцепление с влажна 
повърхност на гумите се получава 
посредством прилагане на 
хармонизираните методи за изпитване, 
посочени в приложение I.

Предоставената по силата на членове 4, 
5 и 6 информация относно класа на 
горивна ефективност, измерената 
стойност на външен шум при търкаляне 
и класа на сцепление с влажна 
повърхност на гумите се получава 
посредством прилагане на 
хармонизираните методи за изпитване, 
посочени в приложение I. По 
отношение на методите за 
изпитване, приоритет следва да бъде 
даден на безопасността на 
движението по пътищата.

Or. ro

Обосновка

По отношение на методите за изпитване е важно да се даде приоритет на 
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безопасността на движението по пътищата.

Изменение 111
Neena Gill

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно посочената в приложение IV 
процедура държавите-членки 
оценяват съответствието на 
декларираните класове на горивна 
ефективност и на сцепление с влажна 
повърхност по смисъла на 
приложение I, части А и Б, както и 
на декларираната измерена стойност 
на външен шум при търкаляне по 
смисъла на приложение I, част В.

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази програма би довела до дублиране на изпитванията, които производителите вече 
са задължени да извършват, за да докажат съответствието на продукта, като част 
от режима за одобрение на гуми, и със сигурност би довело до дублиране на контрола 
върху изпитванията в отделните държави-членки.    Контролът, извършван въз 
основа на проверката на съответствието на данните от изпитването на 
продукцията на производителите на гуми има вероятност да бъде много по-добър 
подход за оценка, отколкото наблюдението.

Изменение 112
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно посочената в приложение IV 
процедура държавите-членки 
оценяват съответствието на 

Процедурата за проверка се 
осъществява в съответствие със 
съществуващите разпоредби относно 
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декларираните класове на горивна 
ефективност и на сцепление с влажна 
повърхност по смисъла на 
приложение I, части А и Б, както и 
на декларираната измерена стойност 
на външен шум при търкаляне по 
смисъла на приложение I, част В.

изпитването на гуми, включително 
сертификата за типово одобрение 
съгласно Правило № 117 на ИКЕ-ООН 
(ECE-R117).

Or. de

Обосновка

Към момента съществува процедура на ЕС за типово одобрение, при която се 
установяват основните параметри на гумите и се издава сертификатът съгласно 
ECE-R117. Предложението на Комисията всяка държава-членка да изпитва гуми, 
когато счете това за уместно, не съответства на принципа на пропорционалност и 
ненужно води до увеличаване на бюрокрацията.

Изменение 113
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно посочената в приложение IV 
процедура държавите-членки оценяват 
съответствието на декларираните 
класове на горивна ефективност и на 
сцепление с влажна повърхност по 
смисъла на приложение I, части А и Б, 
както и на декларираната измерена 
стойност на външен шум при търкаляне 
по смисъла на приложение I, част В.

Съгласно посочената в приложение IV 
процедура държавите-членки оценяват 
съответствието на декларираните 
класове на горивна ефективност и на 
сцепление с влажна повърхност по 
смисъла на приложение I, части А и Б, 
както и на декларираната измерена 
стойност на външен шум при търкаляне 
по смисъла на приложение I, част В, по 
отношение на резервни гуми.

Or. en

Обосновка

Действащите разпоредби вече регламентират по какъв начин държавите-членки 
трябва да определят потреблението на гориво, класа на сцепление с влажна 
повърхност и стойностите на външно съпротивление при търкаляне по време на 
изпитванията за типово одобрение на нови автомобили. С цел да се избягнат излишни 



AM\771285BG.doc 75/102 PE421.196v01-00

BG

допълнителни изпитвания и бюрокрация, установените на равнище ЕС процедури 
следва да се използват безпрекословно.

Изменение 114
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този контрол не засяга никое превозно 
средство или типово одобрение на 
гуми, получено в съответствие с 
Директива 2007/46/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 
септември 2007 г.  за създаване на 
рамка за одобрение на моторните 
превозни средства и техните 
ремаркета, както и на системи, 
компоненти и отделни технически 
възли, предназначени за такива 
превозни средства1 или Регламент 
(EО) № .../... относно изискванията за 
типово одобрение по отношение на 
общата безопасност на моторните 
превозни средства.
____________
1 OВ L 263, 9.10.2007 г., стp. 1.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира правна сигурност за производителите на автомобили, трябва да 
бъде ясно, че контролът не следва да води до това, държавите-членки да спират от 
свободно движение в рамките на ЕС автомобили и гуми, получили типово одобрение. 
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Изменение 115
Pia Elda Locatelli

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел оценка на съответствието 
държавите-членки се позовават също 
така, по целесъобразност, на 
документацията за типовото 
одобрение на гуми и съответната 
допълнителна документация, които 
се представят от доставчика.

Or. en

Обосновка

За да се сведе до минимум броят на изпитванията на гуми и те да бъдат 
хармонизирани, с оглед намаляване на административната тежест за 
производителите и разходите по изпитване, следва да се прилагат методи за 
изпитване, идентични на определените в законодателството относно типовото 
одобрение на гуми.

Изменение 116
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел оценка на съответствието, 
държавите-членки се позовават също 
така, по целесъобразност, на 
документацията за типовото 
одобрение на гуми и съответната 
допълнителна документация, които 
се представят от доставчика.

Or. en
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Обосновка

За да се сведе до минимум броят на изпитванията на гуми и те да бъдат 
хармонизирани, с оглед намаляване на административната тежест за 
производителите и разходите по изпитване, следва да се прилагат методи за 
изпитване, идентични на определените в законодателството относно типовото 
одобрение на гуми.

Изменение 117
Fiona Hall, Lena Ek

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират 
въвеждането от компетентните 
органи на система за рутинни и 
извънредни проверки на пунктовете за 
продажба, с цел гарантиране 
спазването на изискванията на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

С оглед гарантиране на ефективното и хармонизирано прилагане на схемата за 
етикетиране в рамките на ЕС. Във връзка с други схеми за енергийно етикетиране 
потребителските организации са посочили продължаващо неправилно етикетиране на 
продукти и липсваща изисквана информация. Държавите-членки следва да извършват 
проверки по места, за да установят дали е налице правилно етикетиране и подходящо 
представяне на информацията в материалите, свързани с продажбата на стоки, 
включително инвентарни списъци, каталози, брошури и интернет страници.
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Изменение 118
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират 
въвеждането от компетентните 
органи на система за рутинни и 
извънредни проверки на пунктовете за 
продажба за целите на гарантиране 
спазването на изискванията на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Проучванията, проведени от потребителски асоциации, посочват продължаващо 
неправилно етикетиране на продукти и липсваща информация. Държавите-членки 
следва да гарантират чрез проверки по места, че продуктите са правилно 
етикетирани и че съответната информация е налице във всички рекламни материали 
с технически характер, както вече беше подчертано. Маркирането на измерените 
стойности на странична стена на гумите ще улесни контрола и ще увеличи 
правилното прилагане.

Изменение 119
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен ако имат доказателства за 
обратното, държавите-членки считат, че 
етикетите и информацията за продукта 
отговарят на разпоредбите на 
настоящата директива. Те могат да 
изискват от доставчиците да 
предоставят техническа документация, 
за да оценят точността на декларираните 
стойности.

2. Освен ако имат доказателства за 
обратното, държавите-членки считат, че 
етикетите и информацията за продукта 
отговарят на разпоредбите на 
настоящата директива. Те могат да 
изискват от доставчиците на гуми да 
предоставят техническа документация, 
за да оценят точността на декларираните 
стойности.
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Or. en

Обосновка

Единствено доставчиците на гуми могат да предоставят подробна техническа 
документация за гумите.

Изменение 120
Neena Gill

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 заличава се
Стимули

Държавите-членки не предоставят 
стимули по отношение на гуми с по-
нисък от „C“ клас на горивна 
ефективност по смисъла на 
приложение I, част А.

Or. en

Обосновка

Това представлява опит за налагане на ограничения по отношение на националните 
данъчни стимули, и следователно води до риск от нарушаване на националния данъчен 
суверенитет. Държавите-членки могат също да желаят да предложат стимули за 
ползването на гуми с по-ниско съпротивление при търкаляне и вече имат възможност 
да го направят съгласно разпоредбите на Договора за ЕС, но тази област от 
данъчната политика е от компетенцията на отделните държави-членки.
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Изменение 121
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки не предоставят 
стимули по отношение на гуми с по-
нисък от „C“ клас на горивна 
ефективност по смисъла на 
приложение I, част А. 

Държавите-членки не предоставят 
стимули по отношение на гуми с по-
нисък от „C“ клас на горивна 
ефективност по смисъла на приложение 
I, част А и клас на сцепление с влажна 
повърхност по-нисък от „C“( за гуми 
от клас "C1") по смисъла на 
приложение I, част Б.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че производителите на гуми трябва да бъдат насърчавани да 
оптимизират всички параметри, рамката за предоставяне на евентуални стимули 
следва да отчита също и показателите за сцепление с влажна повърхност.

Изменение 122
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки не предоставят 
стимули по отношение на гуми с по-
нисък от „C“ клас на горивна 
ефективност по смисъла на 
приложение I, част А.

Държавите-членки не предоставят 
стимули по отношение на гуми с по-
нисък от „C“ клас на горивна 
ефективност и по-нисък от „C“ клас на 
сцепление с влажна повърхност по 
смисъла на приложение I, части А и Б.

Or. en

Обосновка

Съгласно съображенията, посочени в параграф 4 от предложението на Комисията (и 
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по-специално: "съпротивлението при търкаляне може да има неблагоприятно 
въздействие върху други параметри, например сцеплението с влажна повърхност. 
Производителите на гуми трябва да бъдат насърчавани да оптимизират всички 
параметри"), рамката за предоставяне на евентуални стимули следва да отчита 
също и показателите за сцепление с влажна повърхност. Изглежда не е в интерес на 
потребителите държавите-членки да осигуряват стимули, например за гуми с 
горивна ефективност - клас "А" и сцепление с влажна повърхност - клас "Е".

Изменение 123
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 11 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) въвеждане на изисквания за гуми 
за сняг и зимни гуми;

Or. ro

Обосновка

Важно е да бъдат въведени специални изисквания за гуми за сняг и за зимни гуми, тъй 
като приложимите за тях спецификации не са съпоставими със спецификациите, 
които се прилагат спрямо стандартните гуми.

Изменение 124
Werner Langen

Предложение за директива
Член 12 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За последователното прилагане на 
директивата е необходимо по-тясно 
сътрудничество при наблюдението на 
пазара чрез постоянен обмен на 
информация. Държавите-членки 
вземат подходящи мерки за 
извършване на редовни последващи 
проверки, за да осигурят привеждане в 
съответствие с разпоредбите или 
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изтегляне от пазара на гумите, които 
не са етикетирани в съответствие с 
изискванията. 

Or. de

Обосновка

Държавите-членки трябва да осигурят последователно прилагане на разпоредбите на 
настоящата директива, с цел осигуряване на еднакви условия за конкуренция на 
европейския вътрешен пазар и създаване на равнопоставени условия за европейските и 
неевропейските производители.  

Изменение 125
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 14 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от три години след 
датата на прилагане на настоящата 
директива Комисията извършва 
оценка на въздействието, за да 
определи ефективността на етикета 
по отношение на информираността 
на потребителите и 
целесъобразността на мярката, като 
се отчита общата безопасност и 
екологичните показатели на 
превозните средства.

Or. en

Обосновка

Тъй като предложените в настоящата директива мерки се въвеждат за първи път за 
този вид продукт, на базата на няколко критерия, изглежда е важно да се оцени 
целесъобразността и ефективността на този инструмент, с оглед правилното 
извършване на евентуален преглед на директивата.
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Изменение 126
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от 29 октомври 2010 г. 
Комисията представя доклад, 
придружен от оценка на 
въздействието, и по целесъобразност, 
предложения до Европейския 
парламент и Съвета за последващо 
преразглеждане на настоящата 
директива и други свързани с нея 
разпоредби, като се взема предвид 
разширяването на схемата за 
етикетиране, така че да се включат 
и регенерираните гуми.

Or. en

Обосновка

Регенерираните гуми представляват до 50% от пазара на тежкотоварни превозни 
средства и до 25% от пазара на леки автомобили, като най-голям е делът в 
скандинавските страни. Използването на регенерирани гуми се насърчава чрез 
включването им в схемата за екомаркировка на гуми „Северен лебед“. 
Съотношението на регенерираните спрямо новите гуми може да се увеличи, поради 
недостига на суровини и промените в цените на петрола, отразени в цената на 
новите гуми. Следователно е целесъобразно да се разгледа техническата, 
икономическата и правната осъществимост във връзка с прилагането на същата 
регулаторна рамка за регенерираните гуми, за да се гарантират високи стандарти на 
производство и да се насърчи по-нататъшната пазарна интеграция.

Изменение 127
Neena Gill

Предложение за директива
Член 15 - параграф 1 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те прилагат тези разпоредби от 1 Те прилагат тези разпоредби от 1 
ноември 2012 г. до постепенното 
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ноември 2012 г. постигане на пълно прилагане на 
вътрешния пазар не по-късно от 1 
ноември 2014 г. Доставчиците на 
гуми, за които се отнася настоящата 
директива, гарантират прилагането 
на разпоредбите на член 4 по следния 
график:
а) от 1 ноември 2012 г.: всички нови 
типове гуми, подлежащи на типово 
одобрение на ЕО;
б) от 1 ноември 2013 г.: всички нови 
гуми, предназначени за монтиране на 
нови превозни средства;
в) от 1 ноември 2014 г.: всички нови 
гуми, произведени след тази дата.

Or. en

Обосновка

Графикът в член 15 трябва да се съгласува с въвеждането на ограничения по 
отношение на съпротивлението при търкаляне и сцеплението с влажна повърхност на 
гумите в предложението за регламент на Комисията "Обща безопасност на 
моторните превозни средства"(COM (2008) 316).  Приемането на схема за 
постепенно прилагане ще позволи по-широка употреба на данните от изпитванията, 
събрани при типовото одобрение, което ще бъде от голяма полза по отношение на 
инструментите за прилагане на държавите-членки и оптимизирането на дейностите 
на производителите по изпитване на гумите. 

Изменение 128
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Приложение I – част A – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако тип гума е одобрен за повече от 
един клас гуми (например „C1“, „C2“), 
използваната при определяне на класа 
на горивна ефективност на този тип 
гуми скала за класификация следва да 
бъде тази, която е приложима за най-
високия клас гуми (т.е. „C2“, а не 

заличава се
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„C1“). 

Or. en

Обосновка

Не е възможно да има типово одобрение на гуми за повече от един клас гуми ("C1", 
"C2" или "C3"); Гумите от клас "C1" се регламентират с правило № 30 на ИКЕ/ООН и 
не могат да се смесват с гумите, регламентирани с правило № 54 на ИКЕ/ООН, което 
се отнася за гумите от клас "C2" и "C3".

Изменение 129
Rebecca Harms

Предложение за директива
Приложение I – част A – таблица – гуми от клас "C1"

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Гуми от клас „C1”
КСТ в кг/т Клас 

енергийна 
ефективност

КСТ≤6,5 A
6,6≤КСТ≤7,7 В
7,8≤КСТ≤9,0 C
- D
9,1≤КСТ≤10,5 E
10,6≤КСТ≤12,0 F
КСТ≤12,1 G

Гуми от клас „C1”
КСТ в кг/т Клас 

енергийна 
ефективност

КСТ≤6,5 A
6,6≤КСТ≤7,5 B
7,6≤КСТ≤8,5 C
8,6≤КСТ≤9,5 D
9,6≤КСТ≤10,5 E
10,6≤КСТ≤11,5 F
КСТ≤11,6 G
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Or. en

Обосновка

За да може да се разбере схемата по-добре и да се направи ясна връзка с икономията 
на гориво, е целесъобразно да се избере линеен обхват на класовете от 1 кг/т, което 
представлява икономия на гориво от 1,5% за подобрен клас, т.е. икономия на гориво 
от 7,5%, като клас "F" се заменя с клас "А".

Празният клас „D” е объркващ за потребителите. Схемата следва да бъде 
последователна, а не да дели търговските марки на две подсхеми, което пречи на 
ефективността.

Чрез намаляване на обхвата на класовете няма да може да се осигурят съгласувани 
стимули за подобряване на показателите в рамките на целия пазар.

Изменение 130
Rebecca Harms

Предложение за директива
Приложение I – част A – таблица – гуми от клас "C2"

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Гуми от клас „C2”
КСТ в кг/т Клас 

енергийна 
ефективност

КСТ≤5,5 A
5,6≤КСТ≤6,7 B
6,8≤КСТ≤8,0 C
- D
8,1≤КСТ≤9,2 E
9,3≤КСТ≤10,5 F
КСТ≤10,6 G
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Or. en

Обосновка

За да може да се разбере схемата по-добре и да се направи ясна връзка с икономията 
на гориво, е целесъобразно да се избере линеен обхват на класовете от 1 кг/т, тъй 
като това може ясно да бъде свързано с икономиите на гориво за подобрен клас.

Празният клас „D” е объркващ за потребителите. Схемата следва да бъде 
последователна, а не да дели търговските марки на две подсхеми, което пречи на 
ефективността.

Изменение 131
Paul Rübig

Предложение за директива
Приложение I – част Б – таблица 

Текст, предложен от Комисията

G Класове на 
сцепление с влажна 
повърхност

155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
- D
110≤G≤124 E
G≤109 F
- G

Гуми от клас „C2”
КСТ в кг/т Клас 

енергийна 
ефективност

КСТ≤5,5 A
5,6≤КСТ≤6,5 B
6,6≤КСТ≤7,5 C
7,6≤КСТ≤8,5 D
8,6≤КСТ≤9,5 E
9,6≤КСТ≤10,5 F
КСТ≤10,6 G
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Изменение

G Класове на 
сцепление с влажна 
повърхност

165 ≤ G A
155 ≤ G ≤ 164 B
145 ≤ G ≤ 154 C
135 ≤ G ≤ 144 D
125 ≤ G ≤ 134 E
115 ≤ G ≤ 124 F
G ≤ 114 G

Or. en

Обосновка

Следва да се наложат по-строги изисквания относно постигането на клас "А", за да 
се гарантира надеждността на показателя "сцепление с влажна повърхност" като 
критерий за безопасност. Обхватът на класа следва да се стесни до 10 процентни 
пункта. По-ниските класове не трябва да остават празни, за да могат да се покажат 
евентуални характеристики, свързани с недостатъчната безопасност.

Съгласно правило Правило № 117 на ИКЕ/ООН при минималния праг за зимни гуми, 
които масово се използват в Централна Европа, стойността на сцеплението с 
влажна повърхност е G ≥ 100, а за летни гуми - G ≥ 110. Следователно прагът за по-
ниския клас (G) трябва да се определи на значително по-високо равнище от 110.

Изменение 132
Rebecca Harms

Предложение за директива
Приложение I – част Б – таблица 

Текст, предложен от Комисията

G Класове на сцепление 
с влажна повърхност

155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
- D
110≤G≤124 E
G≤109 F
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- G

Изменение

G Класове на сцепление 
с влажна повърхност

155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
110≤G≤124 D
G≤109 E
- F
- G

Or. en

Обосновка

По начина, по който е предложен, празният клас „D” е объркващ за потребителите. 
Важно е схемата да бъде прозрачна и разбираема. Схемата трябва да бъде 
последователна, а не да дели търговските марки на две подсхеми, което пречи на 
ефективността.

Изменение 133
Rebecca Harms

Предложение за директива
Приложение І – част В – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цветови индикатори, включващи 
„трите цвята на светофара”, за 
външен шум при търкаляне
Регламент (ЕО) № ххх/хххх на 
Европейския парламент и Съвета 
относно изискванията за типово 
одобрение по отношение на общата 
безопасност на моторните превозни 
средства поставя минимални 
изисквания относно външния шум при 
търкаляне на гумите. Цветовият 
индикатор, включващ „трите цвята 
на светофара”, в частта на етикета, 
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отредена за шумовите показатели, се 
основава на горепосочения регламент 
и указва:
(i) с червен цвят:  модели, които не 
отговарят на изискванията за типово 
одобрение по отношение на шума при 
търкаляне;
(ii) с жълт цвят: модели, които 
отговарят на изискванията за типово 
одобрение и чиито шумови емисии са 
по-безшумни с до 3dB, включително;
(iii) със зелен цвят:  модели, които 
отговарят на изискванията за типово 
одобрение и са с над 3dB по-безшумни.

Or. en

Обосновка

Цветовата схема, включваща трите цвята на светофара, следва да представя по 
подходящ и лесно разбираем начин измерените стойности в децибели, посочени на 
етикета. Въпреки че съгласно регламента за типовото одобрение най-шумните 
модели гуми ще бъдат спрени от продажба на пазара от 2012 г. нататък, възможно е 
някои модели, които не отговарят на пределните стойности по отношение на 
типовото одобрение, да останат на склад и да влязат в употреба значително по-
късно от 2012 г.

Изменение 134
Rebecca Harms

Предложение за директива
Приложение I – част Вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част Ва: Категоризация на външния 
шум

Класът на външния шум при 
търкаляне на гумите следва да се 
определя въз основа на децибелите 
(dB(A)) съгласно представената по-
долу таблица:
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Класове на външния шум при търкаляне на 
гумите (dB(A))

Код на 
цвета

C1 C2 C3

Зелен ≤68 ≤69 ≤70

Жълт 68≤dB(A)≤70 69≤dB(A)≤72 70≤dB(A)≤73

Червен ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Обосновка

За да се даде на потребителя ясна информация относно нивото на външния шум, в 
етикета трябва да се включи стойността, измерена в децибели. Цветовата схема, 
включваща трите цвята на светофара, ще показва най-добрите и най-лошите 
показатели в рамките на стойностите за всеки клас гуми при моделите с ниски 
шумови показатели (3dB) под пределната стойност и е подходяща, тъй като води до 
намаляване наполовина на звуковото налягане, и следователно - до значително 
намаляване на шума от автомобилния парк при натоварено движение. 
Категоризацията на гумите от клас "C1" се базира на обхвата "C1C", посочен в 
Регламента за типовото одобрение, за да се гарантира сравняването на еднаква 
основа на шумовите емисии за всички гуми от клас "C1".

Изменение 135
Toine Manders

Предложение за директива
Приложение I – част Вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част Ва: Категоризация на външния 
шум

Класът на външния шум при
търкаляне на гумите следва да се 
определя въз основа на децибелите 
(dB(A)) съгласно представената по-
долу таблица:
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Класове на външния шум при търкаляне на гумите 
(dB(A))

Код на цвета C1 C2 C3

Зелен ≤68 ≤69 ≤70

Жълт 68≤dB(A)≤70 69≤dB(A)≤72 70≤dB(A)≤73

Червен ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Обосновка

Важно е на потребителя да се даде ясна и разбираема информация относно нивото 
на външния шум, за да се осигури стимул за купуване на гуми с ниски шумови емисии.  
Това следва да подпомогне допълнително за намаляване на шума от цялото пътно 
движение, особено в гъсто населените обществени зони. Зеленият фон за модели с 
ниски шумови емисии (3dB) под пределната стойност е подходящ, тъй като води до 
значително намаляване (наполовина) на шума от автомобилния парк при натоварено 
движение. 

Изменение 136
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение ІІ - точка 1.1 - етикет

Текст, предложен от Комисията Изменение

Горивна ефективност вляво, поведение 
на влажна повърхност вдясно, данни за 
шума, изразени в dB(A)

Горивна ефективност вдясно, поведение 
на влажна повърхност вляво, данни за 
шума под формата на скала (само 
буква, представена като главна буква 
с получер шрифт), последвани от (XY 
dB) в скоби

Or. de

Обосновка

1. Безопасността следва винаги да е на преден план при автомобилния транспорт, а 
европейците четат от ляво на дясно.
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2. Много малко потребители могат да свържат данни, изразени в децибели, с 
конкретна сила на звука, тъй като нямат база за сравнение. Затова е по-удобно тук 
да се въведе също така скала и на първо място да се посочва постигнатото ниво, а 
след това, в скоби, да се поставя конкретната сила на звука, установена чрез 
хармонизирана процедура за проверка.

Изменение 137
Andreas Schwab

Предложение за директива
Приложение ІІ - точка 1.1 - етикет

Текст, предложен от Комисията

Изменение
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Marke
Modell

Vergleich des Energieverbrauchs

CO2-Emission
Kraftstoff
Kraftstoffkosten
ermittelt gemäß Normprüfung EN xy und einem Kraftstoffpreis von

hoher Verbrauch

niedriger Verbrauch

BB

Rollwiderstand …kg/t

Nasshaftungskennwert ( G-Wert) …

BB

FF
EE

CC

gut durchschnittlich schlecht

Einsparpotential pro 15.000 km 
Laufleistung*

Energielabel Reifen 2009

AA

DD

(*entspricht der durchschnittlichen jährlichen Fahrleistung)

Lärm …dB (A)

überdurchschnittlich durchschnittlich unterdurchschnittlich

Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch hängt von spezifischen 
Fahrzeugeigenschaften und der Nutzung  ab
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Or. de

Обосновка

Оформянето на етикета за гумите по начин, който наподобява етикета за енергийна 
ефективност на големите електрически уреди, има смисъл, тъй като последният се 
разпознава във висока степен от потребителите. Няма смисъл информацията, 
отнасяща се до общата безопасност (сцеплението с влажна повърхност), да се 
показва редом до стойности, имащи отношение към околната среда (емисии на СО2 и 
шум).

Изменение 138
Rebecca Harms

Предложение за директива
Приложение II – точка 1.1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следните точки трябва да бъдат 
добавени към предлагания проект:
(i) коефициент на съпротивление при 
търкаляне (КСТ, изразен в кг/т), 
разположен отляво на стрелката за 
категоризация,
(ii) адрес на интернет страницата за 
етикетирането на гумите в ЕС, с 
големи букви в долната част на 
етикета,
(iii) цветова схема, включваща трите 
цвята на светофара 
(червено/жълто/зелено), в частта, 
отредена за шумовите показатели 
(като цветен фон на стойностите на 
децибелите и/или цветови показател 
върху пиктограма).
Означението „(А)” се премахва от 
измерването на децибелите в частта, 
отредена за шумовите показатели.

Or. en
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Обосновка

“(A)"обозначава скалата на децибелите на доловимите за човешкото ухо стойности. 
Но това трябва да е очевидно и включването на означението “(A)” може да бъде 
подвеждащо за потребителите, които погрешно да го изтълкуват като 
категоризация на шумовите емисии.

Изменение 139
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Предложение за директива
Приложение II – точка 2.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Към етикета доставчиците трябва да 
добавят своето наименование, серията 
на гумите, размера на гумата, индекса за 
капацитет на натоварване, номиналната 
скорост и други технически 
спецификации върху стикера, като 
цвета, формата и дизайна са 
произволни, при условие че 
съотношението между размера на 
полето за търговска марка и размера на 
етикета не е по-голямо от 4:5 и 
публикуваната към етикета информация 
не противоречи на информацията върху 
етикета.

(Не се отнася до българския текст)

Or. pl

Обосновка

(Не се отнася до българския текст)
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Изменение 140
Fiona Hall, Lena Ek

Предложение за директива
Приложение II – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Формат на разширения 
обяснителен етикет
Обяснителният вариант на етикета, 
посочен в член 5, следва да бъде в 
съответствие с представената по-
долу схема и текстът да бъде 
преведен на съответния език на 
мястото на продажба. Този вариант 
на етикета трябва да се предостави 
на потребителя в или с фактурата, 
освен ако това не води до прекомерни 
затруднения за търговеца на дребно, 
като в този случай трябва да се 
предостави информация съгласно 
приложение II, точка 2б.
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Or. en

Обосновка

В много случаи потребителят има възможност да види стикера преди продажбата 
на гумата, но за да се достигнат различни пазарни сегменти и търговски канали, 
трябва да се осигурят допълнителни източници на информация. Все пак стикерът 
изисква по-подробно обяснение под формата на обяснителен текст за всяка схема. 
Това трябва да се направи чрез предоставяне на друга информация на потребителя, 
най-късно в или с фактурата. Предоставянето на по-подробна информация във 
фактурата има вероятност да доведе в бъдеще до запитвания от страна на 
потребителя за схемата на етикетиране.
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Изменение 141
Fiona Hall, Lena Ek

Предложение за директива
Приложение II – точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Формат на информацията върху 
касовата бележка
В случай, когато разходите по 
разпечатване на обяснителния 
етикет, посочен в приложение II, 
точка 2а, представляват прекалено 
голямо затруднение за търговеца на 
дребно, информацията от етикета се 
предоставя в съответствие с 
представената по-долу схема:



PE421.196v01-00 100/102 AM\771285BG.doc

BG

Or. en

Изменение 142
Rebecca Harms

Предложение за директива
Приложение III – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Информацията относно гумите се 
предоставя в следния ред: 

1. Информацията относно гумите се 
предоставя в следния ред: 

(i) клас на горивна ефективност (буква 
„A“ — „G“);

(i) клас на горивна ефективност (буква 
„A“ — „G“), включително измерената 
стойност на коефициента на 
съпротивление при търкаляне (КСТ, 
изразен в кг/т);

(ii) клас на сцепление с влажна 
повърхност (буква „A“ — „G“);

(ii) клас на сцепление с влажна 
повърхност (буква „A“ — „G“);

(iii)измерена стойност на външен шум 
при търкаляне (dB). 

(iii) измерена стойност на външен шум 
при търкаляне (dB) с цветови 
индикатор (червено/жълто/зелено).

Or. en

Обосновка

Виж предходните изменения за коефициента на съпротивление при търкаляне и 
категоризацията на външния шум.

Изменение 143
Rebecca Harms

Предложение за директива
Приложение III – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На своя уебсайт доставчиците 
осигуряват достъп до:

3. На своя уебсайт доставчиците 
осигуряват достъп до:

(–i) връзка към интернет страницата 
за етикетирането на гумите в ЕС;
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(i) обяснение на пиктограмите, 
отпечатани върху етикета;

(i) обяснение на пиктограмите, 
отпечатани върху етикета, и 
калкулатора за горивна ефективност 
съобразно интернет страницата за 
етикетирането на гумите в ЕС;

(ii) декларация, в която се подчертава, 
че реалните икономии на гориво и 
пътната безопасност зависят в голяма 
степен от поведението на водача, и по-
специално следното:

(ii) декларация, в която се подчертава, 
че реалните икономии на гориво и 
пътната безопасност зависят в голяма 
степен от поведението на водача, и по-
специално следното:

- екошофирането може да намали 
значително разхода на гориво; 

- екошофирането може да намали 
значително разхода на гориво; 

- налягането на гумата следва да бъде 
редовно проверявано за подобряване на 
показателите за сцепление с влажна 
повърхност и горивна ефективност;

- налягането на гумата следва да бъде 
редовно проверявано за подобряване на 
показателите за сцепление с влажна 
повърхност и горивна ефективност;

- винаги следва стриктно да се 
съблюдава спирачният път.

- винаги следва стриктно да се 
съблюдава спирачният път.

Or. en

Обосновка

Виж обосновката на изменението на член 3, точка 5а (нова).

Изменение 144
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Приложение IV – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всеки тип гуми или група гуми, 
определени от доставчика, се оценява 
съответствието на декларираните 
класове на горивна ефективност и на 
сцепление с влажна повърхност, както и 
на декларираната измерена стойност на 
външен шум при търкаляне; прилага се 
следната процедура:

За всеки тип резервни гуми или група 
резервни гуми, определени от 
доставчика на гуми, се оценява 
съответствието на декларираните 
класове на горивна ефективност и на 
сцепление с влажна повърхност, както и 
на декларираната измерена стойност на 
външен шум при търкаляне; прилага се 
следната процедура:
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Обосновка

Действащите разпоредби вече регламентират по какъв начин държавите-членки 
трябва да определят потреблението на гориво, класа на сцепление с влажна 
повърхност и стойностите на външно съпротивление при търкаляне по време на 
изпитванията за типово одобрение на нови автомобили. С цел да се избягнат излишни 
допълнителни изпитвания и бюрокрация, установените на равнище ЕС процедури 
следва да се използват безпрекословно.
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