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Pozměňovací návrh 19
Matthias Groote

Návrh směrnice
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a 
Rady o označování pneumatik s ohledem 
na palivovou účinnost a jiné důležité 
parametry

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a 
Rady o označování pneumatik s ohledem 
na palivovou účinnost a jiné důležité 
parametry
(Tento pozměňovací návrh platí pro celé 
znění návrhu. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny celého znění návrhu.)

Or. de

Odůvodnění

Jako nástroj by mělo být logicky zvoleno nařízení. Schvalování typu motorových vozidel 
s ohledem na bezpečnost, které se zabývá aspekty nabídky prostřednictvím minimálních 
požadavků, by v souladu se zdůvodněním Komise mělo být doplněno tímto návrhem 
zaměřeným na stranu poptávky. To by mělo zajistit standardní úroveň jakosti pneumatik. 
Nařízení přímo zajišťuje, aby se ustanovení s odkazem na povinnosti označování použila 
přímo, protože není požadováno provedení ve vnitrostátním právu.

Pozměňovací návrh 20
Amalia Sartori, Stefano Zappalà, Aldo Patriciello

Návrh směrnice
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a 
Rady o označování pneumatik s ohledem 
na palivovou účinnost a jiné důležité 
parametry

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a 
Rady o označování pneumatik s ohledem 
na palivovou účinnost a jiné důležité 
parametry
(Tento pozměňovací návrh platí pro celé 
znění návrhu. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny celého znění návrhu.)
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Or. it

Odůvodnění

Tomuto návrhu Komise předcházelo nařízení o schvalování typu motorových vozidel 
s ohledem na bezpečnost (KOM(2008)0316). Vzhledem k propojení obou textů by měl být 
návrh Komise změněn na nařízení, aby bylo zajištěno jednotné uplatňování v celém 
Společenství.

Pozměňovací návrh 21
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a 
Rady o označování pneumatik s ohledem 
na palivovou účinnost a jiné důležité 
parametry

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a 
Rady o označování pneumatik s ohledem 
na palivovou účinnost a jiné důležité 
parametry
(Tento pozměňovací návrh platí pro celé 
znění návrhu. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny celého znění návrhu.)

Or. en

Odůvodnění

Jako nástroj by mělo být logicky zvoleno nařízení. Schvalování typu motorových vozidel 
s ohledem na bezpečnost, KOM(2008)0316, které se zabývá aspekty nabídky prostřednictvím 
minimálních požadavků, by v souladu se zdůvodněním Komise mělo být doplněno tímto 
návrhem zaměřeným na stranu poptávky. To by mělo zajistit standardní úroveň jakosti 
pneumatik. Nařízení přímo zaručuje ustanovení odkazem na povinnosti označování, protože 
není požadováno provedení ve vnitrostátním právu.
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Pozměňovací návrh 22
Neena Gill

Návrh směrnice
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a 
Rady o označování pneumatik s ohledem 
na palivovou účinnost a jiné důležité 
parametry

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a 
Rady o označování pneumatik s ohledem 
na palivovou účinnost a jiné důležité 
parametry

(Tento pozměňovací návrh platí pro celé 
znění návrhu. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny celého znění návrhu.)

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by lépe než směrnice zajistilo rovné podmínky pro výrobce pneumatik a 
transparentnější systém regulace pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 23
Herbert Reul

Návrh směrnice
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a 
Rady o označování pneumatik s ohledem 
na palivovou účinnost a jiné důležité 
parametry

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a 
Rady o označování pneumatik s ohledem 
na přilnavost za mokra, palivovou 
účinnost a úrovně vnějšího hluku 
odvalování pneumatik

Or. de

Odůvodnění

Směrnice upravuje označování tří přesně definovaných parametrů. Na prvním místě by měla 
být bezpečnost a v souladu s tím by měla být před palivovou účinností a úrovněmi vnějšího 
hluku odvalování pneumatik zmíněna přilnavost za mokra. Výraz „jiné důležité parametry“ je 
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příliš neurčitý na to, aby byl vhodný pro název směrnice.

Pozměňovací návrh 24
Matthias Groote

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pro pneumatiky je charakteristický 
určitý počet parametrů, které jsou na sobě 
vzájemně závislé. Zlepšení jednoho 
parametru, např. valivého odporu, může 
mít negativní dopad na jiné parametry, 
např. přilnavost za mokra, zatímco zlepšení 
přilnavosti za mokra může mít za následek 
zvýšení vnějšího hluku odvalování 
pneumatik. Výrobci pneumatik by měli být 
motivováni k tomu, aby optimalizovali 
všechny parametry.

(4) Pro pneumatiky je charakteristický 
určitý počet parametrů, které jsou na sobě 
vzájemně závislé. Zlepšení jednoho 
parametru, např. valivého odporu, může 
mít negativní dopad na jiné parametry, 
např. přilnavost za mokra, zatímco zlepšení 
přilnavosti za mokra může mít za následek 
zvýšení vnějšího hluku odvalování 
pneumatik. Výrobci pneumatik by měli být 
motivováni k tomu, aby optimalizovali 
všechny parametry. Stejně tak může 
v důsledku zvýšeného opotřebení 
pneumatik souvisejícího se změněnými 
parametry dojít ke vzniku znečištění 
částicemi. Výrobci pneumatik by měli být 
motivováni k tomu, aby optimalizovali 
všechny parametry.

Or. de

Odůvodnění

Silniční doprava je jednou z hlavních příčin emisí CO2. Emise částic v důsledku opotřebení 
pneumatik za rok dosáhnou zhruba 6,5 kt. Další krok v pravidlech pro emise částic vstoupí 
v platnost v období mezi letošním rokem a rokem 2010. Pokud se změní parametry, například 
valivý odpor, je třeba vždy dbát na důsledky pro opotřebení pneumatik a související znečištění 
částicemi.
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Pozměňovací návrh 25
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pro pneumatiky je charakteristický 
určitý počet parametrů, které jsou na sobě 
vzájemně závislé. Zlepšení jednoho 
parametru, např. valivého odporu, může 
mít negativní dopad na jiné parametry, 
např. přilnavost za mokra, zatímco zlepšení 
přilnavosti za mokra může mít za následek 
zvýšení vnějšího hluku odvalování 
pneumatik. Výrobci pneumatik by měli být 
motivováni k tomu, aby optimalizovali 
všechny parametry. 

(4) Pro pneumatiky je charakteristický 
určitý počet parametrů, které jsou na sobě 
vzájemně závislé. Zlepšení jednoho 
parametru, např. valivého odporu, může 
mít negativní dopad na jiné parametry, 
např. přilnavost za mokra, zatímco zlepšení 
přilnavosti za mokra může mít za následek 
zvýšení vnějšího hluku odvalování 
pneumatik. Výrobci pneumatik by měli být 
motivováni k tomu, aby optimalizovali 
všechny parametry, aniž by narušovali 
standardy bezpečnosti, kterých již bylo 
dosaženo.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba jasně říci, že bezpečnost je prvořadá. 

Pozměňovací návrh 26
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pro pneumatiky je charakteristický 
určitý počet parametrů, které jsou na sobě 
vzájemně závislé. Zlepšení jednoho 
parametru, např. valivého odporu, může 
mít negativní dopad na jiné parametry, 
např. přilnavost za mokra, zatímco zlepšení 
přilnavosti za mokra může mít za následek 
zvýšení vnějšího hluku odvalování 
pneumatik. Výrobci pneumatik by měli být 
motivováni k tomu, aby optimalizovali 

(4) Pro pneumatiky je charakteristický 
určitý počet parametrů, které jsou na sobě 
vzájemně závislé. Zlepšení jednoho 
parametru, např. valivého odporu, může 
mít negativní dopad na jiné parametry, 
např. přilnavost za mokra, zatímco zlepšení 
přilnavosti za mokra může mít za následek 
zvýšení vnějšího hluku odvalování 
pneumatik. Výrobci pneumatik by měli být 
motivováni k tomu, aby optimalizovali 
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všechny parametry. všechny parametry. Pokud jde o používané 
zkušební metody, je třeba upřednostňovat 
bezpečnost silničního provozu.

Or. ro

Odůvodnění

Je důležité u používaných zkušebních metod upřednostňovat bezpečnost silničního provozu.

Pozměňovací návrh 27
Ivo Belet

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) S cílem zvýšit porozumění a 
informovanost ve věci valivého odporu by 
sloužil kalkulátor úspor paliva, například 
takový, jaký již existuje pro pneumatiky 
typu C3, jako užitečný nástroj k prokázání 
možných úspor paliva, peněz a CO2.

Or. en

Odůvodnění

Systém označování pneumatik na úrovni EU má za cíl reagovat na nedostatečnou 
transformaci trhu směrem k pneumatikám s nízkým valivým odporem způsobenou 
nedostatkem informací. Kalkulátor úspor paliva by spotřebitelům umožnil činit 
informovanější rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 28
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ostatní parametry pneumatik jako (10) Ostatní parametry pneumatik jako 
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aquaplaning nebo chování v zatáčkách mají 
rovněž vliv na bezpečnost na silnicích. 
V tomto stádiu však ještě nejsou 
k dispozici harmonizované zkušební 
metody pro tyto parametry. Je proto 
vhodné v pozdějším stádiu a v případě 
nutnosti mít možnost stanovit pravidla 
týkající se harmonizovaných informací 
pro konečné uživatele o těchto 
parametrech pneumatik.

aquaplaning nebo chování v zatáčkách mají 
rovněž vliv na bezpečnost na silnicích. 
V tomto stádiu však ještě nejsou 
k dispozici harmonizované zkušební 
metody pro tyto parametry. V souladu 
s tím by v současné době neměla být 
přijímána žádná pravidla pro tyto 
parametry.

Or. de

Odůvodnění

Pokud ještě nejsou k dispozici ani harmonizované zkušební metody, neměly by být členské 
státy v této fázi žádány o opatření. To vede jen ke zbytečné byrokracii.

Pozměňovací návrh 29
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Výrobci, dodavatelé a distributoři 
pneumatik by měli být povzbuzováni ke 
splnění ustanovení této směrnice do roku 
2012, aby se urychlilo uznání systému a 
využití jeho přínosů.

Or. en

Odůvodnění

Co nejčasnější zavedení systému označování, zprvu pomocí dobrovolného dodržování, 
podpoří uznávání systému u spotřebitelů a přinese dřívější omezení spotřeby paliv, emisí CO2
a hluku ze silniční dopravy.
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Pozměňovací návrh 30
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Označení by mělo zahrnovat 
naměřený koeficient valivého odporu 
(rolling resistance coefficient, RRC 
vyjádřený v kg/t), aby byla zajištěna 
transparentnost a pochopení systému, 
zejména pro nakupující odborníky.

Or. en

Odůvodnění

Zařazení koeficientu valivého odporu (RRC v kg/t) je důležité zejména pro nakupující 
odborníky a konečné uživatele včetně osob nakupujících pro vozové parky, silniční dopravní 
společnosti a pracovníky nakupující v rámci veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 31
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) V části označení věnované hluku by 
měl být použit jednoduchý barevný systém 
„semaforu“, který by pro informaci 
spotřebitelů zařazoval naměřenou 
hodnotu v decibelech do kontextu emisí 
hluku.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé se samozřejmě zajímají o emise hluku, ale obvykle neznají stupnici hluku 
z hlediska hluku způsobovaného pneumatikami a požadují další informace. Jednoduchý 
barevný ukazatel (červená/žlutá/zelená) naznačí, jakých výsledků každý model dosahuje 
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v rámci hodnot emisí hluku v porovnání s ostatními modely v dané kategorii.

Pozměňovací návrh 32
Werner Langen, Angelika Niebler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Označení pneumatik štítkem v místě 
prodeje a jeho uvedení v technické 
propagační literatuře by mělo zajistit, aby 
distributoři i potencionální koneční 
uživatelé získali harmonizované informace 
o palivové účinnosti pneumatik, přilnavosti 
za mokra a vnějším hluku odvalování 
pneumatik.

Označení pneumatik štítkem v místě 
prodeje by mělo zajistit, aby distributoři i 
potencionální koneční uživatelé získali 
harmonizované informace o palivové 
účinnosti pneumatik, přilnavosti za mokra 
a vnějším hluku odvalování pneumatik.

Or. de

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k článku 6 návrhu směrnice.

Pozměňovací návrh 33
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Případní kupující by měli získat 
doplňující standardizované informace, jež 
budou vysvětlovat každou součást 
označení (palivovou účinnost, přilnavost 
za mokra a emise hluku) a jejich význam 
a obsahovat kalkulátor úspor paliva, který 
bude uvádět průměrnou spotřebu paliva, 
CO2 a náklady. Tyto údaje by měly být 
uváděny na internetové stránce 
označování pneumatik v EU a na 
vysvětlujících letácích a plakátech na 
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všech místech prodeje. Adresa internetové 
stránky by měla být jasně uvedena na 
označení a ve veškeré technické 
propagační literatuře.

Or. en

Odůvodnění

Centrální, nezávislý a autoritativní zdroj informací je nezbytný pro transparentnost a přijetí 
systému označování veřejností. Stránka bude uvádět jednoduchá a stručná vysvětlení každého 
z piktogramů. Stránka by měla vysvětlovat důvody, které k systému vedly, a výhody pro řidiče 
a přepravce i obecný přínos k omezování emisí CO2 a hluku na silnicích. Tuto stránku by 
měla zřídit a udržovat Evropská komise jako orgán odpovědný za systém označování, aby 
bylo zajištěno, že všem spotřebitelům v celé Evropské unii budou poskytovány stejné 
informace.

Pozměňovací návrh 34
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Případní kupující by měli získat 
doplňující standardizované informace, jež 
budou vysvětlovat každou součást 
označení (palivovou účinnost, přilnavost 
za mokra a emise hluku) a jejich význam 
a obsahovat kalkulátor úspor paliva, který 
bude uvádět průměrnou spotřebu paliva, 
CO2 a náklady. Tyto údaje by měly být 
uváděny na internetové stránce 
označování pneumatik v EU a na 
vysvětlujících letácích a plakátech na 
všech místech prodeje. Adresa internetové 
stránky by měla být jasně uvedena na
označení a ve veškeré technické 
propagační literatuře.

Or. en
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Odůvodnění

Pro zřízení centrálního zdroje informací, který by jasně vysvětloval důvody, které k systému 
vedly, výhody pro spotřebitele z hlediska úspor paliva a nákladů i přínos k omezování emisí 
CO2 a hluku z dopravy.

Pozměňovací návrh 35
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) K dosažení cílů těchto opatření je 
důležité dodržování ustanovení o 
označování ze strany výrobců, dodavatelů 
a distributorů. Členské státy by proto měly 
sledovat tento soulad pomocí dozoru nad 
trhem a pomocí pravidelných následných 
kontrol. 

(20) K dosažení cílů těchto opatření a 
k zajištění jednotných podmínek 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu je 
důležité dodržování ustanovení o 
označování ze strany výrobců, dodavatelů 
a distributorů. Členské státy by proto měly 
sledovat tento soulad pomocí efektivních 
opatření dozoru nad trhem, pomocí 
pravidelných následných kontrol a systému 
sankcí.

Or. de

Odůvodnění

K zajištění jednotných podmínek hospodářské soutěže na evropském vnitřním trhu a vytvoření 
rovných podmínek pro evropské a neevropské výrobce musí členské státy zajistit důsledné 
vymáhání ustanovení směrnice.

Pozměňovací návrh 36
Lena Ek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Členské státy by se měly při 
provádění příslušných ustanovení této 
směrnice snažit zdržet opatření, která na 
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malé a střední podniky kladou 
neodůvodněné, byrokratické a 
nepraktické povinnosti, a pokud možno by 
měly přihlížet ke zvláštním potřebám a 
finančním a administrativním omezením 
malých a středních podniků.

Or. en

Odůvodnění

Malé a střední podniky nemají stejné finanční a administrativní prostředky jako jejich větší 
protějšky. Kromě toho jsou malé a střední podniky zvláště citlivé na byrokratické a 
nepraktické systémy. Proto je třeba zdůraznit, jak je důležité, aby členské státy při provádění 
ustanovení stanovených touto směrnicí přihlédly ke zranitelné situaci malých a středních 
podniků.

Pozměňovací návrh 37
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Před vstupem této směrnice 
v platnost by Komise měla provést 
posouzení dopadů, aby zjistila, zda 
spotřebitelé rozumějí označování 
pneumatik, které Komise v této směrnici 
navrhuje, a zda odpovídajícím způsobem 
změní své chování, a v případě potřeby by 
Komise měla předložit odpovídající 
návrhy na změnu této směrnice.

Or. de

Odůvodnění

Označování pneumatik, které Komise nyní navrhuje, by mohlo vést k nedorozumění nebo by 
ho spotřebitelé nemuseli vůbec pochopit. Aby se tomu předešlo, mělo by být provedeno 
posouzení dopadů na spotřebitele.
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Pozměňovací návrh 38
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20b) Před vstupem této směrnice 
v platnost by Komise měla provést i 
posouzení dopadů označování hluku 
působeného pneumatikami a v případě 
potřeby by měla předložit odpovídající 
návrhy na změnu této směrnice. 
Označování hluku působeného 
pneumatikami je pro spotřebitele 
zavádějící, protože uváděný vnější hluk 
nijak nesouvisí se subjektivním vnitřním 
hlukem, který je vnímán při řízení, a 
protože není dostatečně zohledněn povrch 
vozovky, který je hlavním zdrojem hluku.

Or. de

Odůvodnění

Komisí navrhované označování hluku působeného pneumatikami je pro spotřebitele 
zavádějící nebo matoucí, protože zde uváděný vnější hluk nijak nesouvisí se subjektivním 
vnitřním hlukem, který je vnímán při řízení, a protože není dostatečně zohledněn povrch 
vozovky, který je hlavním zdrojem hluku. Kromě toho hlavní příčinou hluku nejsou 
pneumatiky, ale povrch vozovky. Pneumatika, která je tichá na povrchu vozovky A, nemusí být 
nezbytně tichá na povrchu B. Aby se předešlo nedorozuměním, mělo by být v této věci 
provedeno posouzení dopadů.

Pozměňovací návrh 39
Matthias Groote

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komisi by měla být zejména svěřena 
pravomoc zavést požadavky týkající se 
klasifikace přilnavosti za mokra u 
pneumatik tříd C2 a C3, požadavky týkající 

(22) Komisi by měla být zejména svěřena 
pravomoc zavést požadavky týkající se 
klasifikace přilnavosti za mokra u 
pneumatik tříd C2 a C3, požadavky týkající 
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se jiných důležitých parametrů než je 
palivová účinnost, přilnavost za mokra a 
vnější hluk odvalování pneumatik, a 
upravit přílohy podle technického pokroku. 
Jelikož tato opatření mají obecnou 
působnost a jsou vypracována za účelem 
změny nepodstatných prvků této směrnice 
její náhradou, musí být přijata podle 
regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES,

se jiných důležitých parametrů než je 
palivová účinnost a vnější hluk odvalování 
pneumatik, a upravit přílohy podle 
technického pokroku a zohlednit 
znečištění částicemi působené 
opotřebením pneumatik. Jelikož tato 
opatření mají obecnou působnost a jsou 
vypracována za účelem změny 
nepodstatných prvků této směrnice její 
náhradou, musí být přijata podle 
regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES,

Or. de

Odůvodnění

V návrhu Komise již byl parametr „přilnavosti za mokra“ zmíněn. Silniční doprava je jednou 
z hlavních příčin emisí CO2. Emise částic v důsledku opotřebení pneumatik za rok dosáhnou 
zhruba 6,5 kt. Další krok v pravidlech pro emise částic vstoupí v platnost v období mezi 
letošním rokem a rokem 2010. Pokud se změní parametry, například valivý odpor, je třeba 
vždy dbát na důsledky pro opotřebení pneumatik a související znečištění částicemi.

Pozměňovací návrh 40
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komisi by měla být zejména svěřena 
pravomoc zavést požadavky týkající se 
klasifikace přilnavosti za mokra u 
pneumatik tříd C2 a C3, požadavky týkající 
se jiných důležitých parametrů než je
palivová účinnost, přilnavost za mokra a 
vnější hluk odvalování pneumatik, a 
upravit přílohy podle technického pokroku. 
Jelikož tato opatření mají obecnou 
působnost a jsou vypracována za účelem 
změny nepodstatných prvků této směrnice 
její náhradou, musí být přijata podle 
regulativního postupu s kontrolou 

(22) Komisi by měla být zejména svěřena 
pravomoc zavést požadavky týkající se 
klasifikace pneumatik tříd C2 a C3, pokud 
jde o palivovou účinnost, přilnavost za 
mokra a vnější hluk odvalování pneumatik, 
a upravit přílohy podle technického 
pokroku. Jelikož tato opatření mají 
obecnou působnost a jsou vypracována za 
účelem změny nepodstatných prvků této 
směrnice její náhradou, musí být přijata 
podle regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES,
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uvedeného v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES,

Or. de

Odůvodnění

Směrnice upravuje označování tří konkrétních parametrů, nikoli nějakých blíže neurčených 
„jiných parametrů“. Cokoli jiného je z právního hlediska příliš neurčité, a proto nepřípustné.

Pozměňovací návrh 41
Herbert Reul

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem této směrnice je zvýšit palivovou 
účinnost v silniční dopravě podporou 
pneumatik s nízkým valivým odporem.
Tato směrnice stanoví rámec pro 
poskytování informací o parametrech 
pneumatik pomocí jejich označování.

Cílem této směrnice je vytvořit rámec 
poskytování informací o parametrech 
pneumatik pomocí systému označování, 
který spotřebitelům umožní vybírat si 
pneumatiky transparentním způsobem.

Or. de

Odůvodnění

Hlavním cílem směrnice je poskytnout spotřebiteli informace o třech ústředních parametrech. 
To, zda si pak spotřebitel dle návrhu Komise zvolí pneumatiku s nejnižším valivým odporem 
nebo se rozhodne pro pneumatiky s nejlepší přilnavostí za mokra, musí být nadále na 
svobodném rozhodnutí spotřebitele.
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Pozměňovací návrh 42
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Návrh směrnice
Čl. 1 – první odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem této směrnice je zvýšit palivovou
účinnost v silniční dopravě podporou 
pneumatik s nízkým valivým odporem.

Cílem této směrnice je zvýšit ekonomickou 
a ekologickou účinnost i bezpečnost 
v silniční dopravě podporou pneumatik 
s nízkým valivým odporem.

Or. pl

Justification

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.

Pozměňovací návrh 43
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem této směrnice je zvýšit palivovou 
účinnost v silniční dopravě podporou 
pneumatik s nízkým valivým odporem.

Cílem této směrnice je zvýšit palivovou 
účinnost a bezpečnost v silniční dopravě 
podporou pneumatik s nízkým valivým 
odporem a optimální přilnavostí za 
mokra.

Or. de

Odůvodnění

Důraz je třeba klást nejen na aspekty ochrany životního prostředí, ale i na bezpečnostní 
parametry. Klíčové činitele pro spotřebitele jsou: cena, opotřebení, bezpečnost a vliv na 
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životní prostředí.

Pozměňovací návrh 44
Neena Gill

Návrh směrnice
Čl. 1 – druhý odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví rámec pro 
poskytování informací o parametrech 
pneumatik pomocí jejich označování.

Tato směrnice stanoví rámec pro 
poskytování harmonizovaných informací o 
parametrech pneumatik pomocí jejich 
označování.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) „profesionální terénní pneumatikou“ 
se rozumí pneumatika určená pro použití 
jak na pozemních komunikacích, tak 
mimo ně, nebo pro jiné zvláštní použití, 
která má všechny následující vlastnosti:
a) Pro pneumatiky třídy C1 a C2:
i) minimální hloubka vzorku alespoň 11 
mm,
ii) profil pneumatiky alespoň 35 %
iii) maximální kategorie rychlosti 100 
km/h (symbol J)
iv) označení udávající použití v blátě 
a sněhu.
b) Pro pneumatiky třídy C3:
i) minimální hloubka vzorku alespoň 16 
mm,
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ii) profil pneumatiky alespoň 35 %
iii) maximální kategorie rychlosti 110 
km/h (symbol K)
iv) označení udávající použití v blátě 
a sněhu.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná definice by zahrnula pneumatiky, které jsou navrženy pro použití 
na nevydlážděných cestách nebo v členitém terénu, například pro terénní pohotovostní 
vozidla, vozidla používaná pro těžbu dřeva, údržbu elektrického vedení atd. Pneumatiky 
navržené pro používání u sportovních užitkových vozidel v posledních letech přestavují 
rostoucí segment trhu. Obecně jsou pneumatiky pro tato vozidla v porovnání s ostatními typy 
méně palivově účinné a hlučnější. Je proto vhodné, aby tyto typy podléhaly požadavkům na 
označování, s cílem zajistit spotřebiteli efektivní informace.

Pozměňovací návrh 46
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) „pneumatikou pro jízdu na sněhu“ se 
rozumí pneumatika, u níž jsou vzorek, 
hmota nebo struktura jejího běhounu 
konstruovány především k dosažení lepší 
výkonnosti ve sněhových podmínkách než 
jaké dosahuje běžná pneumatika ohledně 
její schopnosti uvádět vozidlo do pohybu a 
udržovat je v něm;

Or. en

Odůvodnění

Definice v tomto návrhu je třeba sladit s nedávno schváleným zněním navrhovaného nařízení 
o požadavcích pro schvalování typu pneumatik s ohledem na obecnou bezpečnost.
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Pozměňovací návrh 47
Werner Langen, Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „technickou propagační literaturou“ 
se rozumí všechen materiál v tištěné nebo 
elektronické podobě používaný při 
uvádění na trh pneumatik nebo vozidel 
určený pro konečné uživatele nebo 
distributory, který popisuje specifické 
parametry pneumatik, včetně technických 
návodů, brožur, internetových obchodů, 
letáků a katalogů;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacích návrhů k článku 6 návrhu směrnice.

Pozměňovací návrh 48
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „technickou propagační literaturou“ se 
rozumí všechen materiál v tištěné nebo 
elektronické podobě používaný při uvádění 
na trh pneumatik nebo vozidel určený pro 
konečné uživatele nebo distributory, který
popisuje specifické parametry pneumatik, 
včetně technických návodů, brožur, 
internetových obchodů, letáků a katalogů;

(4) „technickou propagační literaturou“ se 
rozumí technické návody, brožury, 
internetové obchody, letáky a katalogy 
v tištěné nebo elektronické podobě 
používané při uvádění na trh pneumatik 
nebo vozidel určený pro konečné uživatele 
nebo distributory, které popisují specifické 
parametry pneumatik;

Or. de
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyjasňuje povahu technické literatury v tištěné nebo elektronické podobě 
(např. na internetu; odlišené od inzerce ve sdělovacích prostředcích, např. v tisku, na 
internetu v televizi atd.) [Druhá věta odůvodnění se netýká anglického znění].

Pozměňovací návrh 49
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „technickou propagační literaturou“ se 
rozumí všechen materiál v tištěné nebo 
elektronické podobě používaný při uvádění 
na trh pneumatik nebo vozidel určený pro 
konečné uživatele nebo distributory, který 
popisuje specifické parametry pneumatik, 
včetně technických návodů, brožur, 
internetových obchodů, letáků a katalogů;

(4) „technickou propagační literaturou“ 
se rozumí všechen materiál v tištěné nebo 
elektronické podobě používaný při uvádění 
na trh pneumatik nebo vozidel určený pro 
konečné uživatele nebo distributory, který 
popisuje specifické parametry pneumatik 
nebo uvádí kupní cenu, včetně 
technických návodů, brožur, seznamu 
zboží na skladě, internetových obchodů, 
letáků a katalogů;

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno informování potenciálních kupujících, kteří pneumatiky před montáží 
nevidí (např. objednávky on-line, smlouvy o správě vozového parku), je nezbytně nutné uvádět 
informace z označení i v jiných zdrojích propagačního materiálu. Informace uvedené na 
označení musí být poskytnuty vždy při uvedení kupní ceny.

Pozměňovací návrh 50
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „technickou dokumentací“ se rozumí 
informace o pneumatikách včetně výrobce 

(5) „technickou dokumentací“ se rozumí 
všechny dokumenty obsahující informace 
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a obchodní značky pneumatiky, popisu 
typu pneumatiky nebo skupiny pneumatik 
určených pro prohlášení o třídě palivové 
účinnosti, třídě přilnavosti za mokra a 
naměřené hodnotě vnějšího hluku 
odvalování, zkušebních zpráv a přesnosti 
měření.

o pneumatikách včetně výrobce a obchodní 
značky pneumatiky, popisu typu 
pneumatiky nebo skupiny pneumatik 
určených pro prohlášení o třídě palivové 
účinnosti, třídě přilnavosti za mokra a 
naměřené hodnotě vnějšího hluku 
odvalování, zkušebních zpráv a přesnosti 
měření.

Or. pl

Odůvodnění

Navržené změny mají zajistit, aby byla ustanovení směrnice jasná a jednoznačná. 
Dokumentace znamená dokumenty a nikoli informace.

Pozměňovací návrh 51
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) „internetovou stránkou označování 
pneumatik v EU“se rozumí centrální on-
line zdroj vysvětlujících a doplňujících 
informací ohledně každé ze součástí 
uvedených na označení pneumatiky, 
včetně kalkulátoru úspory paliva, tento 
zdroj spravuje Komise;

Or. en

Odůvodnění

Centrální, nezávislý a autoritativní zdroj informací je nezbytný pro transparentnost a přijetí 
systému označování veřejností. Stránka bude uvádět jednoduchá a stručná vysvětlení každého 
z piktogramů. Stránka by měla vysvětlovat důvody, které k systému vedly, a výhody pro řidiče 
a přepravce i obecný přínos k omezování emisí CO2 a hluku na silnicích. Tuto stránku by 
měla zřídit a udržovat Evropská komise jako orgán odpovědný za systém označování, aby 
bylo zajištěno, že spotřebitelům v celé Evropské unii budou poskytovány stejné informace.
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Pozměňovací návrh 52
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) „internetovou stránkou označování 
pneumatik v EU“se rozumí centrální on-
line zdroj vysvětlujících a doplňujících 
informací ohledně každé ze součástí 
uvedených na označení pneumatiky, 
včetně kalkulátoru úspory paliva, tento 
zdroj spravuje Komise;

Or. en

Odůvodnění

Pokud chybí dostupné informace jasně vysvětlující důvody a výhody systému spotřebitelům, je 
nepravděpodobné, že cílů spočívajících ve zvýšení bezpečnosti silničního provozu, úspor 
paliva, snížení emisí CO2 a omezení hluku bude dosaženo. Úroveň Společenství je vhodná pro 
zřízení internetové stránky vysvětlující a podporující systém, aby bylo zajištěno, že 
poskytované informace budou harmonizované a nebudou uvádět rozporuplná nebo zavádějící 
sdělení, a zejména rozdílné metody výpočtu úspory paliv jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 53
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) „kalkulátorem úspory paliva“ se 
rozumí nástroj, který bude k dispozici na 
internetové stránce označování pneumatik 
v EU a na vysvětlujících letácích 
a plakátech, aby se prokázaly potenciální 
průměrné úspory paliva (jako procentní 
podíl, v litrech a eurech) a snížení CO2 
u pneumatik třídy C1, C2 a C3.

Or. en
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Odůvodnění

Za účelem zlepšení informovanosti o označení a zájmu o ně a za účelem prokázání přímého 
přínosu pro řidiče, přepravce, správce vozového parku a ostatní kupující, pokud jde o 
spotřebu paliva a vynaložené finanční prostředky a přínos pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh 54
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) „kalkulátorem úspory paliva“ se 
rozumí nástroj, který bude k dispozici na 
internetové stránce označování pneumatik 
v EU a na vysvětlujících letácích 
a plakátech, aby se prokázaly potenciální 
průměrné úspory paliva (jako procentní 
podíl, v litrech a eurech) a snížení CO2 
u pneumatik třídy C1, C2 a C3.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zlepšení informovanosti o označení a zájmu o ně a za účelem prokázání přímého 
přínosu pro spotřebitele, pokud jde o spotřebu paliva a vynaložené finanční prostředky a 
přínos pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh 55
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) „důležitými parametry“ se rozumí 
parametry pneumatik, např. valivý odpor, 
přilnavost za mokra, vnější hluk 
odvalování, které mají při užívání značný 
dopad na životní prostředí, bezpečnost na 

(12) „důležitými parametry“ se rozumí 
numericky vyjádřené vlastnosti 
pneumatik, např. valivý odpor, přilnavost 
za mokra, vnější hluk odvalování, které 
mají při užívání značný dopad na životní 
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silnicích nebo zdraví. prostředí, provozní náklady, bezpečnost na 
silnicích nebo zdraví.

Or. pl

Odůvodnění

1. Valivý odpor, přilnavost za mokra a vnější hluk odvalování nejsou parametry. Polské slovo 
„parametr“ (přímý překlad anglického slova „parameter“) znamená v technické polštině 
něco jiného. 

2. „Provozní náklady“ byly doplněny, protože prosazování pneumatik s vyšší palivovou 
účinností bude mít značný vliv i na náklady.

Pozměňovací návrh 56
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Úkoly Komise

1. Komise nejpozději do září 2010 zřídí a 
bude spravovat „internetovou stránku 
označování pneumatik v EU“ jako 
centrální zdroj vysvětlujících informací o 
všech součástech označení.
Vysvětlující letáky a plakáty se stejným 
základním obsahem jako internetová 
stránka budou distribuovány na místa 
prodeje pneumatik a vozidel.
Letáky a plakáty budou na místě prodeje 
v příslušných jazycích.
Internetová stránka, letáky a plakáty 
zahrnují:
i) vysvětlení piktogramů uvedených na 
označení;
ii) kalkulátor úspory paliva, který ukazuje 
potenciální úsporu paliva, finančních 
prostředků a CO2 dosažitelnou použitím 
pneumatik s nízkým valivým odporem u 



AM\771285CS.doc 27/91 PE421.196v01-00

CS

tříd pneumatik C1, C2 a C3;
iii) upozornění, že skutečná úspora paliva 
a bezpečnost na silnicích závisí především 
na chování řidičů, zejména na: 
– ekologické jízdě, která může výrazně 
snížit spotřebu paliva;
– tlaku v pneumatikách, který by měl být 
pravidelně kontrolován pro zvýšení 
přilnavosti za mokra a palivové účinnosti;
– vzdálenostech mezi vozidly pro brzdnou 
dráhu, které je třeba vždy přísně 
dodržovat.
2. Aby spotřebitele informovala o 
důsledcích výběru pneumatiky pro 
budoucí výdaje za palivo, stanoví Komise 
pro každou třídu pneumatik (C1, C2, C3) 
vzorec, který umožní výpočet další 
spotřeby nebo úspory paliva po dobu 
životnosti plné sady těchto pneumatik 
v porovnání s pneumatikou třídy C stejné 
kategorie. Tyto vzorce musí zahrnovat 
následující vstupy:
– odhad průměrné životnosti dané třídy 
pneumatiky v EU uváděné v km;
– odhad průměrné skutečné spotřeby 
paliva na ujetý km u vozidla vybaveného 
danou třídou pneumatik v EU;
– odhad procenta úspor paliva dosažených 
na kg/t sníženého valivého odporu u 
vozidla vybaveného danou třídou 
pneumatik;
Vzorce a výsledky z hlediska spotřeby 
paliva, finančních nákladů a emisí CO2 
budou zpřístupněny veřejnosti 
prostřednictvím internetové stránky 
označování pneumatik a lze je 
reprodukovat na internetových stránkách 
výrobců, distributorů a maloobchodních 
prodejců pneumatik.
3. Komise stanoví pokyny pro výrobce, 
dodavatele a distributory ohledně 
způsobu, jakým mají být příslušné údaje 
z označení uváděny v technické a 
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propagační literatuře, případně včetně 
doporučení grafické úpravy.

Or. en

Odůvodnění

Tento nový článek trvá na odpovědnosti Komise za internetovou stránku, výpočet a 
informování i kalkulátoru úspory paliva a pokyny k údajům z označení.
Společný vzorec, podle něhož mají být kalkulovány a uváděny budoucí úspory paliva nebo 
další výdaje za palivo, je třeba definovat na úrovni Evropské unie.
Informace uváděné v jednotlivých technických a propagačních materiálech musí mít okamžitě 
rozpoznatelnou vizuální podobu definovanou na evropské úrovni a je třeba je spotřebitelům 
uvádět na předním místě.

Pozměňovací návrh 57
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Úkoly Komise

Komise nejpozději do září 2010 zřídí a 
bude spravovat „internetovou stránku 
označování pneumatik v EU“ jako 
centrální zdroj informací o všech 
součástech označení.
Vysvětlující letáky a plakáty se stejným 
základním obsahem jako internetová 
stránka se rozdělí mezi distributory 
pneumatik a vozidel.
Internetová stránka a letáky jsou 
k dispozici ve všech jazycích Společenství.
Internetová stránka, letáky a plakáty 
zahrnují:
i) vysvětlení piktogramů uvedených na 
označení;
ii) kalkulátor úspory paliva, který ukazuje 
potenciální úsporu paliva, finančních 
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prostředků a CO2 dosažitelnou použitím 
pneumatik s nízkým valivým odporem u 
tříd pneumatik C1, C2 a C3;
iii) upozornění, že skutečná úspora paliva 
a bezpečnost na silnicích závisí především 
na chování řidičů, zejména na: 
– ekologické jízdě, která může výrazně 
snížit spotřebu paliva; 
– tlaku v pneumatikách, který by měl být 
pravidelně kontrolován pro zvýšení 
přilnavosti za mokra a palivové účinnosti;
– vzdálenostech mezi vozidly pro brzdnou 
dráhu, které je třeba vždy přísně 
dodržovat.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zlepšení informovanosti o označení a zájmu o ně a za účelem prokázání přímého 
pro spotřebitele, pokud jde o spotřebu paliva a vynaložené finanční prostředky a přínos pro 
životní prostředí.

Pozměňovací návrh 58
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3b
Povinnosti výrobců pneumatik

Výrobci pneumatik u každého typu 
pneumatik uvedou hodnoty naměřené 
v testu schvalování typu, vlisované na 
každou bočnici pneumatiky nebo do ní a 
uvádějící hodnoty týkající se koeficientu 
valivého odporu (vyjádřeného v kg/t), 
indexu přilnavosti za mokra (vyjádřeného 
jako index výkonnosti G ve srovnání se 
standardní referenční pneumatikou) a 
emisí hluku (vyjádřených v dB (A)), a 
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naměřené hodnoty zveřejní v databázi 
přístupné veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Současný nedostatek informací o charakteristikách výkonnosti pneumatiky je považován za 
selhání trhu. Transparentnost údajů, které se týkají schvalování typu, je obzvláště důležitá 
v případě, že testování provede a prohlášení vydá samotný výrobce, s cílem zajistit ověření 
naměřených hodnot a řádné uplatňování systému označování pneumatik. Vlisování hodnot na 
bočnicích je vhodné k usnadnění monitorování vhodného umístění označení, správného 
zařazení do tříd a nezávislého ověřování naměřených hodnot při zanedbatelných nákladech 
na vyrobenou jednotku.

Pozměňovací návrh 59
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 4 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
pneumatik dodržovali tato ustanovení:

Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
pneumatik dodržovali u pneumatik 
vyrobených po datu provedení této 
směrnice tato ustanovení:

Or. en

Odůvodnění

Tento právní předpis se použije jen pro pneumatiky od „data výroby pneumatiky“ a po datu 
vstupu tohoto právního předpisu v platnost. Doplňování označení na pneumatiky již 
distribuované do dodavatelského řetězce bude logisticky nemožné.
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Pozměňovací návrh 60
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 4 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
pneumatik dodržovali tato ustanovení:

Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
pneumatik dodržovali u pneumatik 
vyrobených po datu provedení této 
směrnice tato ustanovení:

Or. en

Odůvodnění

Tento právní předpis se použije jen pro pneumatiky od „data výroby pneumatiky“ a po datu 
vstupu tohoto právního předpisu v platnost. Doplňování označení na pneumatiky již 
distribuované do dodavatelského řetězce bude logisticky nemožné.

Pozměňovací návrh 61
Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice
Čl. 4 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
pneumatik dodržovali tato ustanovení:

Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
pneumatik dodržovali u pneumatik 
vyrobených po datu provedení této 
směrnice tato ustanovení:

Or. en

Odůvodnění

Tento právní předpis se použije jen pro pneumatiky od „data výroby pneumatiky“ a po datu 
vstupu tohoto právního předpisu v platnost. Doplňování označení na pneumatiky již 
distribuované do dodavatelského řetězce bude logicky nemožné.
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Pozměňovací návrh 62
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 4 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
pneumatik dodržovali tato ustanovení:

Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
pneumatik dodržovali u pneumatik 
vyrobených po datu provedení této 
směrnice tato ustanovení:

Or. en

Odůvodnění

Tento právní předpis se použije jen pro pneumatiky od „data výroby pneumatiky“ a po datu 
vstupu tohoto právního předpisu v platnost. Doplňování označení na pneumatiky již 
distribuované do dodavatelského řetězce bude logisticky nemožné.

Pozměňovací návrh 63
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice
Čl. 4 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
pneumatik dodržovali tato ustanovení:

Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
pneumatik dodržovali u pneumatik 
vyrobených po datu provedení této 
směrnice tato ustanovení:

Or. en

Odůvodnění

Tento právní předpis se použije jen pro pneumatiky od „data výroby pneumatiky“ a po datu 
vstupu tohoto právního předpisu v platnost. Doplňování označení na pneumatiky již 
distribuované do dodavatelského řetězce bude logisticky nemožné.
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Pozměňovací návrh 64
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 4 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
pneumatik dodržovali tato ustanovení:

Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
pneumatik dodržovali u pneumatik 
vyrobených po datu provedení této 
směrnice tato ustanovení:

Or. en

Odůvodnění

Tento právní předpis se použije jen pro pneumatiky od „data výroby pneumatiky“ a po datu 
vstupu tohoto právního předpisu v platnost. Doplňování označení na pneumatiky již 
distribuované do dodavatelského řetězce bude logisticky nemožné.

Pozměňovací návrh 65
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) dodavatelé zajistí, aby byly pneumatiky 
třídy C1 a C2 dodávané distributorům 
nebo konečným uživatelům opatřeny 
nálepkou na běhounu, které zobrazuje 
označení třídy palivové účinnosti, jak je 
stanoveno v příloze I části A a naměřenou 
hodnotu vnějšího hluku odvalování, jak je 
stanoveno v příloze I části C; na 
pneumatikách třídy C1 bude uvedena 
rovněž třída přilnavosti za mokra, jak je 
stanoveno v příloze I části B; 

(1) dodavatelé zajistí, aby byly pneumatiky 
třídy C1 a C2 dodávané do míst prodeje 
opatřeny označením uváděným jakýmkoli 
způsobem nebo pomocí nálepky na 
běhounu, které zobrazuje palivovou
účinnost a údaje o přilnavosti za mokra a 
naměřenou hodnotu vnějšího hluku 
odvalování, jak je stanoveno v příloze I 
části A resp. B a C;

Or. en
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Odůvodnění

Navržená změna znění vyjasňuje informace poskytované místům prodeje, zajišťuje, aby byl 
pro informování spotřebitelů použit nejvhodnější a nejefektivnější způsob; odkaz na „místo 
prodeje“ je v souladu s přepracovaným čl. 3 odst. 3.

Pozměňovací návrh 66
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) dodavatelé zajistí, aby byly pneumatiky 
třídy C1 a C2 dodávané distributorům 
nebo konečným uživatelům opatřeny 
nálepkou na běhounu, které zobrazuje 
označení třídy palivové účinnosti, jak je 
stanoveno v příloze I části A a naměřenou 
hodnotu vnějšího hluku odvalování, jak je 
stanoveno v příloze I části C; na 
pneumatikách třídy C1 bude uvedena 
rovněž třída přilnavosti za mokra, jak je 
stanoveno v příloze I části B; 

(1) dodavatelé zajistí, aby byly pneumatiky 
třídy C1 a C2 dodávané do míst prodeje 
opatřeny označením, uváděným jakýmkoli 
způsobem nebo pomocí nálepky na 
běhounu, které zobrazuje palivovou
účinnost a údaje o přilnavosti za mokra a 
naměřenou hodnotu vnějšího hluku 
odvalování, jak je stanoveno v příloze I 
části A resp. B a C;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) dodavatelé zajistí, aby byly pneumatiky 
třídy C1 a C2 dodávané distributorům 
nebo konečným uživatelům opatřeny 
nálepkou na běhounu, které zobrazuje 
označení třídy palivové účinnosti, jak je 
stanoveno v příloze I části A a naměřenou 
hodnotu vnějšího hluku odvalování, jak je 
stanoveno v příloze I části C; na
pneumatikách třídy C1 bude uvedena 

(1) dodavatelé zajistí, aby byly pneumatiky 
třídy C1 a C2 dodávané do míst prodeje 
opatřeny označením uváděným jakýmkoli 
způsobem nebo pomocí nálepky na 
běhounu, které zobrazuje palivovou
účinnost a údaje o přilnavosti za mokra a 
naměřenou hodnotu vnějšího hluku 
odvalování, jak je stanoveno v příloze I 
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rovněž třída přilnavosti za mokra, jak je 
stanoveno v příloze I části B; 

části A resp. B a C;

Or. en

Odůvodnění

Navržená změna znění vyjasňuje informace poskytované místům prodeje, zajišťuje, aby byl 
pro informování spotřebitelů použit nejvhodnější a nejefektivnější způsob; odkaz na „místo 
prodeje“ je v souladu s přepracovaným čl. 3 odst. 3.

Pozměňovací návrh 68
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) dodavatelé zajistí, aby byly pneumatiky 
třídy C1 a C2 dodávané distributorům 
nebo konečným uživatelům opatřeny 
nálepkou na běhounu, které zobrazuje 
označení třídy palivové účinnosti, jak je 
stanoveno v příloze I části A a naměřenou 
hodnotu vnějšího hluku odvalování, jak je 
stanoveno v příloze I části C; na 
pneumatikách třídy C1 bude uvedena
rovněž třída přilnavosti za mokra, jak je 
stanoveno v příloze I části B;

(1) dodavatelé zajistí, aby byly pneumatiky 
třídy C1 a C2 dodávané do míst prodeje 
opatřeny označením uváděným jakýmkoli 
způsobem nebo pomocí nálepky na 
běhounu, které zobrazuje palivovou
účinnost a údaje o přilnavosti za mokra a 
naměřenou hodnotu vnějšího hluku 
odvalování, jak je stanoveno v příloze I 
části A resp. B a C;

Or. en

Odůvodnění

Navržená změna znění vyjasňuje informace poskytované místům prodeje, zajišťuje, aby byl 
pro informování spotřebitelů použit nejvhodnější a nejefektivnější způsob; odkaz na „místo 
prodeje“ je v souladu s přepracovaným čl. 3 odst. 3.
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Pozměňovací návrh 69
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) dodavatelé zajistí, aby byly pneumatiky 
třídy C1 a C2 dodávané distributorům 
nebo konečným uživatelům opatřeny 
nálepkou na běhounu, které zobrazuje 
označení třídy palivové účinnosti, jak je 
stanoveno v příloze I části A a naměřenou 
hodnotu vnějšího hluku odvalování, jak je 
stanoveno v příloze I části C; na 
pneumatikách třídy C1 bude uvedena 
rovněž třída přilnavosti za mokra, jak je 
stanoveno v příloze I části B;

(1) dodavatelé zajistí, aby byly pneumatiky 
třídy C1 a C2 dodávané do míst prodeje 
opatřeny označením uváděným jakýmkoli 
způsobem nebo pomocí nálepky na 
běhounu, které zobrazuje palivovou
účinnost a údaje o přilnavosti za mokra a 
naměřenou hodnotu vnějšího hluku 
odvalování, jak je stanoveno v příloze I 
části A resp. B a C;

Or. en

Odůvodnění

Navržená změna znění vyjasňuje informace poskytované místům prodeje, zajišťuje, aby byl 
pro informování spotřebitelů použit nejvhodnější a nejefektivnější způsob; odkaz na „místo 
prodeje“ je v souladu s přepracovaným čl. 3 odst. 3.

Pozměňovací návrh 70
Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) dodavatelé zajistí, aby byly pneumatiky 
třídy C1 a C2 dodávané distributorům nebo 
konečným uživatelům opatřeny nálepkou
na běhounu, které zobrazuje označení třídy 
palivové účinnosti, jak je stanoveno 
v příloze I části A a naměřenou hodnotu 
vnějšího hluku odvalování, jak je 
stanoveno v příloze I části C; na 
pneumatikách třídy C1 bude uvedena 
rovněž třída přilnavosti za mokra, jak je 

(1) dodavatelé zajistí, aby byly pneumatiky 
třídy C1 a C2 dodávané distributorům nebo 
konečným uživatelům opatřeny označením 
uváděným jakýmkoli způsobem nebo 
pomocí nálepky na běhounu, které 
zobrazuje označení třídy palivové 
účinnosti, jak je stanoveno v příloze I části 
A a naměřenou hodnotu vnějšího hluku 
odvalování, jak je stanoveno v příloze I 
části C; na pneumatikách třídy C1 bude 
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stanoveno v příloze I části B; uvedena rovněž třída přilnavosti za mokra, 
jak je stanoveno v příloze I části B;

Or. fr

Odůvodnění

Navrhované nové znění specifikuje způsob, jakým lze poskytovat informace distributorům 
nebo konečným uživatelům. Některé způsoby jsou při poskytování informací spotřebitelům 
vhodnější a efektivnější. Při nákupu pneumatik spotřebitelé jen zřídkakdy pneumatiky přímo 
vidí, a proto neuvidí označení. Navrhovaný systém označování zajistí, aby byli spotřebitelé 
lépe informováni (nálepky mohou být v některých případech vhodným řešením).

Pozměňovací návrh 71
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) dodavatelé zajistí, aby byly pneumatiky 
třídy C1 a C2 dodávané distributorům nebo 
konečným uživatelům opatřeny nálepkou 
na běhounu, které zobrazuje označení třídy 
palivové účinnosti, jak je stanoveno 
v příloze I části A a naměřenou hodnotu 
vnějšího hluku odvalování, jak je 
stanoveno v příloze I části C; na 
pneumatikách třídy C1 bude uvedena 
rovněž třída přilnavosti za mokra, jak je 
stanoveno v příloze I části B; 

(1) dodavatelé zajistí, aby byly pneumatiky 
třídy C1 a C2 dodávané distributorům nebo 
konečným uživatelům opatřeny nálepkou 
na běhounu, která zobrazuje označení třídy 
palivové účinnosti a naměřený koeficient 
valivého odporu, jak je stanoveno v příloze 
I části A a naměřenou hodnotu vnějšího 
hluku odvalování a barevný ukazatel, jak 
je stanoveno v příloze I části C; na 
pneumatikách třídy C1 bude uvedena 
rovněž třída přilnavosti za mokra, jak je 
stanoveno v příloze I části B;

(Tento pozměňovací návrh platí pro celé 
znění návrhu. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny celého znění návrhu.)

Or. en

Odůvodnění

Zařazení koeficientu valivého odporu (RRC v kg/t) je důležité zejména pro nakupující 
odborníky a konečné uživatele včetně osob nakupujících pro vozové parky, silniční dopravní 
společnosti a pracovníky nakupující v rámci veřejných zakázek. Spotřebitelé nejsou 
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dostatečně obeznámeni se škálou hlučnosti v oblasti hlučnosti pneumatik, a proto bude 
doplnění jednoduchého barevného ukazatele (červená/žlutá/zelená) informativnější.

Pozměňovací návrh 72
Neena Gill

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) dodavatelé zajistí, aby byly pneumatiky 
třídy C1 a C2 dodávané distributorům nebo 
konečným uživatelům opatřeny nálepkou
na běhounu, které zobrazuje označení třídy 
palivové účinnosti, jak je stanoveno 
v příloze I části A a naměřenou hodnotu 
vnějšího hluku odvalování, jak je 
stanoveno v příloze I části C; na 
pneumatikách třídy C1 bude uvedena 
rovněž třída přilnavosti za mokra, jak je 
stanoveno v příloze I části B; 

(1) dodavatelé zajistí, aby byly pneumatiky 
třídy C1, C2 a C3 dodávané distributorům 
nebo konečným uživatelům opatřeny 
samolepicím informativním označením na 
běhounu, které zobrazuje označení třídy 
palivové účinnosti, jak je stanoveno 
v příloze I části A a naměřenou hodnotu 
vnějšího hluku odvalování, jak je 
stanoveno v příloze I části C; na 
pneumatikách třídy C1 bude uvedena 
rovněž třída přilnavosti za mokra, jak je 
stanoveno v příloze I části B; 

Or. en

Odůvodnění

Článek 2 textu Komise obsahuje pneumatiky třídy C3, zatímco článek 4 nikoli. Tento 
pozměňovací návrh má tento nesoulad napravit. Kromě toho je slovo „nálepka“ příliš 
nejednoznačné, pokud jde o požadovanou podobu označení. „Samolepicí informativní 
označení“ je popisnější.

Pozměňovací návrh 73
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) dodavatelé zajistí, aby byly pneumatiky 
třídy C1 a C2 dodávané distributorům nebo 
konečným uživatelům opatřeny nálepkou 

(1) dodavatelé zajistí, aby byly pneumatiky 
třídy C1 a C2 dodávané distributorům nebo 
konečným uživatelům opatřeny nálepkou 
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na běhounu, které zobrazuje označení třídy 
palivové účinnosti, jak je stanoveno 
v příloze I části A a naměřenou hodnotu 
vnějšího hluku odvalování, jak je 
stanoveno v příloze I části C; na 
pneumatikách třídy C1 bude uvedena 
rovněž třída přilnavosti za mokra, jak je 
stanoveno v příloze I části B;

na horním povrchu běhounu, která
zobrazuje označení třídy palivové 
účinnosti, jak je stanoveno v příloze I části 
A a naměřenou hodnotu vnějšího hluku 
odvalování, jak je stanoveno v příloze I 
části C; na pneumatikách třídy C1 bude 
uvedena rovněž třída přilnavosti za mokra, 
jak je stanoveno v příloze I části B;

Or. pl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží vyjasnit umístění nálepky. Podle stávajícího znění by 
nálepka mohla být podle technické literatury umístěna i na boční části pneumatiky, což 
znamená část gumy běhounu. Proto, pokud bylo záměrem, aby byla nálepka umístěna na 
horním povrchu běhounu, by měla být zvážena navrhovaná změna.

Pozměňovací návrh 74
Neena Gill

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) formát nálepky uvedené v odstavci 1 je 
předepsán v příloze II;

(2) formát samolepicího informativního 
označení uvedeného v bodě 1 je předepsán 
v příloze II;

Or. en

Odůvodnění

Článek 2 textu Komise obsahuje pneumatiky třídy C3, zatímco článek 4 nikoli. Tento 
pozměňovací návrh má tento nesoulad napravit. Kromě toho je slovo „nálepka“ příliš 
nejednoznačné, pokud jde o požadovanou podobu označení. „Samolepicí informativní 
označení“ je popisnější.
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Pozměňovací návrh 75
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) formát nálepky uvedené v odstavci 1 je 
předepsán v příloze II;

(2) formát označení a nálepky uvedených
v bodě 1 je předepsán v příloze II; 

Or. en

Odůvodnění

Navržený pozměňovací návrh důsledně posiluje používání označení.

Pozměňovací návrh 76
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) formát nálepky uvedené v odstavci 1 je 
předepsán v příloze II;

(2) formát označení a nálepky uvedených
v bodě 1 je předepsán v příloze II;

Or. en

Odůvodnění

Navržený pozměňovací návrh důsledně posiluje používání označení.

Pozměňovací návrh 77
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) formát nálepky uvedené v odstavci 1 je (2) formát označení a nálepky uvedených 
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předepsán v příloze II; v bodě 1 je předepsán v příloze II;

Or. en

Odůvodnění

Navržený pozměňovací návrh důsledně posiluje používání označení.

Pozměňovací návrh 78
Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) formát nálepky uvedené v odstavci 1 je 
předepsán v příloze II;

(2) formát označení uvedeného v bodě 1 je 
předepsán v příloze II;

Or. fr

Odůvodnění

Navrhované nové znění specifikuje způsob, jakým lze poskytovat informace distributorům 
nebo konečným uživatelům. Některé způsoby jsou při poskytování informací spotřebitelům 
vhodnější a efektivnější. Při nákupu pneumatik spotřebitelé jen zřídkakdy pneumatiky přímo 
vidí, a proto neuvidí označení. Navrhovaný systém označování zajistí, aby byli spotřebitelé 
lépe informováni (nálepky mohou být v některých případech vhodným řešením).

Pozměňovací návrh 79
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) dodavatelé uvedou třídu palivové 
účinnosti, třídu přilnavosti za mokra a 
naměřenou hodnotu vnějšího hluku 
odvalování v technické propagační 

(3) dodavatelé uvedou třídu palivové 
účinnosti, třídu přilnavosti za mokra a 
naměřenou hodnotu vnějšího hluku 
odvalování ve veškeré technické 
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literatuře podle přílohy I v pořadí 
uvedeném v příloze III; 

propagační literatuře podle přílohy I 
v pořadí uvedeném v příloze III; 

Or. en

Odůvodnění

Objasnění, aby se zajistilo, že je informace na označení uvedena ve veškerém technickém 
propagačním materiálu.

Pozměňovací návrh 80
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Výrobci pneumatik uvedou hodnoty 
naměřené v testu schvalování typu a 
týkající se koeficientu valivého odporu 
(vyjádřeného v kg/t), indexu přilnavosti za 
mokra (vyjádřeného jako index 
výkonnosti G ve srovnání se standardní 
referenční pneumatikou) a emisí hluku 
(vyjádřených v dB (A)) v databázi 
přístupné veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Pro důvěryhodnost a úspěch systému označování pneumatik bude nutné, aby jej příslušné 
vnitrostátní orgány řádně vymáhaly. Aby byl možný efektivní a harmonizovaný postup 
ověřování a řádné uplatnění systému označování, je důležité, aby byly naměřené hodnoty 
valivého odporu, přilnavosti za mokra a hluku dostupné veřejnosti. Tyto údaje musí být 
přístupné veřejnosti, zejména by je však měly využívat vnitrostátní orgány pro účely sledování 
a vymáhání. Údaje by měly být dány k dispozici prostřednictvím internetových stránek 
výrobců.
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Pozměňovací návrh 81
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) veškerá technická propagační 
literatura jasně uvede odkaz na 
internetovou stránku označování 
pneumatik v EU.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zvýšení informovanosti o systému a lepšího porozumění by spotřebitelé měli být 
odkazováni na internetovou stránku EU jako na centrální zdroj vysvětlujících a doplňujících 
informací.

Pozměňovací návrh 82
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Výrobci pneumatik uvedou hodnoty 
naměřené v testu schvalování typu, 
vlisované na každou bočnici pneumatiky 
nebo do ní a uvádějící hodnoty týkající se 
koeficientu valivého odporu (vyjádřeného 
v kg/t), indexu přilnavosti za mokra 
(vyjádřeného jako index výkonnosti G ve 
srovnání se standardní referenční 
pneumatikou) a emisí hluku (vyjádřených 
v dB (A)).

Or. en

Odůvodnění

Uvedení naměřených hodnot z testu schvalování typu na bočnici pneumatiky usnadní řádné 
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vymáhání systému označování pneumatik. Vlisování na bočnici bude užitečné pro orgány, 
distributory a maloobchodní prodejce, aby mohli sledovat řádné uvádění označení a 
dokumentace, ověřovat uváděnou klasifikaci a opakovat zkoušky pneumatik pro ověření 
uváděných naměřených hodnot.
Náklady vlisování na bočnici jsou zanedbatelné (podle posouzení dopadů dalších 13 EUR za 
jednu formu, které se rozloží po dobu používání formy ve výrobě).

Pozměňovací návrh 83
Neena Gill

Návrh směrnice
Čl. 5 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby distributoři 
pneumatik dodržovali tato ustanovení:

Členské státy zajistí, aby distributoři 
pneumatik dodržovali u pneumatik 
vyrobených po datu provedení této 
směrnice tato ustanovení:

Or. en

Odůvodnění

Doplňování označení na pneumatiky již distribuované do dodavatelského řetězce bude 
nemožné. Slovo „nálepka“ je příliš nejednoznačné, pokud jde o požadovanou podobu 
označení. „Samolepicí informativní označení“ je popisnější. Článek 2 textu Komise obsahuje 
pneumatiky třídy C2, zatímco článek 4 nikoli. Tento pozměňovací návrh má tento nesoulad 
napravit. Označení by mělo zahrnovat koeficient valivého odporu ( RRC, vyjádřený v kg/t), 
aby byla prokázána vazba mezi naměřeným RRC a zatříděním.

Pozměňovací návrh 84
Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) distributoři zajistí, aby byly pneumatiky
v souladu s čl. 4 odst. 1 v místě prodeje na 
viditelném místě označeny nálepkou, 
kterou poskytne dodavatel; 

(1) distributoři zajistí, aby bylo v souladu 
s čl. 4 odst. 1 v místě prodeje na viditelném 
místě vystaveno informativní označení, 
které poskytne dodavatel; 
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Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží zajistit, aby byly informace na označení pro spotřebitele 
jasněji viditelné.

Pozměňovací návrh 85
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) distributoři zajistí, aby byly pneumatiky 
v souladu s čl. 4 odst. 1 v místě prodeje na 
viditelném místě označeny nálepkou, 
kterou poskytne dodavatel; 

(1) distributoři zajistí, aby byly pneumatiky 
v souladu s čl. 4 bodem 1 v místě prodeje 
označeny nálepkou, kterou poskytne 
dodavatel, nebo aby byla v bezprostřední 
blízkosti na viditelném místě uvedena 
podrobnější vysvětlující verze označení 
podle přílohy II části 2a;

Or. en

Odůvodnění

Pokud se maloobchodní prodejci rozhodnou uvádět v prodejně doplňující údaje, například 
vedle prodejních regálů, měly by tyto údaje poskytovat doplňující informace opakující údaje 
z označení a kromě toho podrobně vysvětlující každou charakteristiku výkonu v příslušném 
jazyce (viz pozměňovací návrh k příloze II části 2a(nové)).

Pozměňovací návrh 86
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) distributoři zajistí, aby byly pneumatiky 
v souladu s čl. 4 odst. 1 v místě prodeje na 
viditelném místě označeny nálepkou, 

(1) distributoři zajistí, aby byly pneumatiky 
v souladu s čl. 4 bodem 1 v místě prodeje 
označeny nálepkou, kterou poskytne 
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kterou poskytne dodavatel; dodavatel, nebo aby byla v bezprostřední 
blízkosti na viditelném místě uvedena 
podrobnější vysvětlující verze označení 
včetně údajů o úsporách paliva; 

Or. en

Odůvodnění

Nálepka a plakát vedle pneumatiky představují pro spotřebitele doplňkový zdroj informací a 
měly být optimálně používány v kombinaci. Pokud se maloobchodní prodejci rozhodnou pro 
plakát v místě prodeje (samostatný nebo jako dodatek k nálepce), měly by být uváděné údaje 
podrobnější než na nálepce. Poskytování informací v místě prodeje by mělo být využíváno 
jako příležitost představit doplňující a vysvětlující informace o označení a odhadu úspor 
paliva při používání pneumatik s nízkým valivým odporem ve vztahu k modelu třídy C.

Pozměňovací návrh 87
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) distributoři zajistí, aby byly 
pneumatiky v souladu s čl. 4 odst. 1
v místě prodeje na viditelném místě 
označeny nálepkou, kterou poskytne 
dodavatel; 

(1) distributoři zajistí, aby byly informace 
uvedené na označení, které poskytne 
dodavatel v souladu s čl. 4 bodem 1,
k dispozici v místě prodeje na viditelném 
místě;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zlepšuje formulaci tím, že posiluje důsledné používání informací 
uvedených na označení.
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Pozměňovací návrh 88
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) distributoři zajistí, aby byly 
pneumatiky v souladu s čl. 4 odst. 1
v místě prodeje na viditelném místě 
označeny nálepkou, kterou poskytne 
dodavatel; 

(1) distributoři zajistí, aby byly informace 
uvedené na označení, které poskytne 
dodavatel v souladu s čl. 4 bodem 1,
k dispozici v místě prodeje na viditelném 
místě;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zlepšuje formulaci tím, že posiluje důsledné používání informací 
uvedených na označení.

Pozměňovací návrh 89
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) distributoři zajistí, aby byly 
pneumatiky v souladu s čl. 4 odst. 1
v místě prodeje na viditelném místě 
označeny nálepkou, kterou poskytne 
dodavatel; 

(1) distributoři zajistí, aby byly informace 
uvedené na označení, které poskytne 
dodavatel v souladu s čl. 4 bodem 1,
k dispozici v místě prodeje na viditelném 
místě;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zlepšuje formulaci tím, že posiluje důsledné používání informací 
uvedených na označení.
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Pozměňovací návrh 90
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) distributoři zajistí, aby byly 
pneumatiky v souladu s čl. 4 odst. 1
v místě prodeje na viditelném místě 
označeny nálepkou, kterou poskytne 
dodavatel; 

(1) distributoři zajistí, aby byly informace 
uvedené na označení, které poskytne 
dodavatel v souladu s čl. 4 bodem 1,
k dispozici v místě prodeje na viditelném 
místě;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zlepšuje formulaci tím, že posiluje důsledné používání informací 
uvedených na označení.

Pozměňovací návrh 91
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) distributoři zajistí, aby byly 
pneumatiky v souladu s čl. 4 odst. 1
v místě prodeje na viditelném místě 
označeny nálepkou, kterou poskytne 
dodavatel; 

(1) distributoři zajistí, aby byly informace 
uvedené na označení, které poskytne 
dodavatel v souladu s čl. 4 bodem 1, 
k dispozici v místě prodeje na viditelném 
místě;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zlepšuje formulaci tím, že posiluje důsledné používání informací 
uvedených na označení.
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Pozměňovací návrh 92
Neena Gill

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) distributoři zajistí, aby byly pneumatiky 
v souladu s čl. 4 odst. 1 v místě prodeje na 
viditelném místě označeny nálepkou, 
kterou poskytne dodavatel; 

(1) distributoři zajistí, aby byly pneumatiky 
v souladu s čl. 4 bodem 1 v místě prodeje 
na viditelném místě označeny samolepicím 
informativním označením, které poskytne 
dodavatel; 

Or. en

Odůvodnění

Doplňování označení na pneumatiky již distribuované do dodavatelského řetězce bude 
nemožné. Slovo „nálepka“ je příliš nejednoznačné, pokud jde o požadovanou podobu 
označení. „Samolepicí informativní označení“ je popisnější. Článek 2 textu Komise obsahuje 
pneumatiky třídy C2, zatímco článek 4 nikoli. Tento pozměňovací návrh má tento nesoulad 
napravit. Označení by mělo zahrnovat koeficient valivého odporu ( RRC, vyjádřený v kg/t), 
aby byla prokázána vazba mezi naměřeným RRC a zatříděním.

Pozměňovací návrh 93
Neena Gill

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) v případech, kdy konečný uživatel 
pneumatiku nabízenou k prodeji fyzicky 
nevidí, poskytne mu distributor údaje o 
třídě palivové účinnosti, třídě přilnavosti za 
mokra a naměřené hodnotě hluku 
odvalování u těchto pneumatik;

2) v případech, kdy konečný uživatel 
pneumatiku nabízenou k prodeji fyzicky 
nevidí, poskytne mu distributor údaje o 
třídě palivové účinnosti, naměřeném 
koeficientu valivého odporu, třídě 
přilnavosti za mokra a naměřené hodnotě 
hluku odvalování u těchto pneumatik;

Or. en
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Odůvodnění

Doplňování označení na pneumatiky již distribuované do dodavatelského řetězce bude 
nemožné. Slovo „nálepka“ je příliš nejednoznačné, pokud jde o požadovanou podobu 
označení. „Samolepicí informativní označení“ je popisnější. Článek 2 textu Komise obsahuje 
pneumatiky třídy C2, zatímco článek 4 nikoli. Tento pozměňovací návrh má tento nesoulad 
napravit. Označení by mělo zahrnovat koeficient valivého odporu ( RRC, vyjádřený v kg/t), 
aby byla prokázána vazba mezi naměřeným RRC a zatříděním.

Pozměňovací návrh 94
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) u pneumatik tříd C1 a C2 poskytnou 
distributoři údaje o třídě palivové 
účinnosti a naměřené hodnotě hluku 
odvalování na faktuře dodané konečnému 
uživateli v okamžiku nákupu pneumatik. 
U pneumatik třídy C1 se uvede i třída 
přilnavosti za mokra. 

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Uvedení těchto parametrů na faktuře uživatele neovlivní rozhodování spotřebitele při koupi, a 
proto by mělo být z důvodu snižování zátěže a nákladů vypuštěno.

Pozměňovací návrh 95
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) u pneumatik tříd C1 a C2 poskytnou 
distributoři údaje o třídě palivové 
účinnosti a naměřené hodnotě hluku 
odvalování na faktuře dodané konečnému 

3) u pneumatik tříd C1, C2 a C3 poskytnou 
distributoři vysvětlující podobu označení 
podle přílohy II části 2a nebo části 2b na 
faktuře dodané konečnému uživateli 
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uživateli v okamžiku nákupu pneumatik. U 
pneumatik třídy C1 se uvede i třída 
přilnavosti za mokra. 

v okamžiku nákupu pneumatik nebo spolu 
s ní. U pneumatik třídy C1 se uvede i třída 
přilnavosti za mokra.

Or. en

Odůvodnění

Nálepka vyžaduje další vysvětlení v podobě vysvětlivek ke každému piktogramu. To by mělo 
být řešeno v dalších informacích podávaných kupujícímu – nejpozději na faktuře nebo spolu 
s ní, protože tento doklad si kupující téměř jistě pečlivě přečte a může jej uschovat pro 
budoucí informaci. Uvádění podrobnějších informací na faktuře zvyšuje pravděpodobnost, že 
spotřebitel bude v budoucnosti klást požadavky na základě systému označování (viz 
pozměňovací návrh k příloze II části 2a / 2b(nové)).

Pozměňovací návrh 96
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) u pneumatik tříd C1 a C2 poskytnou 
distributoři údaje o třídě palivové účinnosti 
a naměřené hodnotě hluku odvalování na 
faktuře dodané konečnému uživateli 
v okamžiku nákupu pneumatik. U 
pneumatik třídy C1 se uvede i třída 
přilnavosti za mokra.

3) u pneumatik tříd C1 a C2 poskytnou 
distributoři údaje o třídách palivové 
účinnosti a přilnavosti za mokra a 
naměřené hodnotě hluku odvalování na 
faktuře dodané konečnému uživateli 
v okamžiku nákupu pneumatik.

Or. en

Odůvodnění

Údaje by měly zahrnovat i třídy přilnavosti pneumatik za mokra.
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Pozměňovací návrh 97
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) u pneumatik tříd C1 a C2 poskytnou 
distributoři údaje o třídě palivové účinnosti 
a naměřené hodnotě hluku odvalování na 
faktuře dodané konečnému uživateli 
v okamžiku nákupu pneumatik. U 
pneumatik třídy C1 se uvede i třída 
přilnavosti za mokra.

3) u pneumatik tříd C1 a C2 poskytnou 
distributoři údaje o třídách palivové 
účinnosti a přilnavosti za mokra a 
naměřené hodnotě hluku odvalování na 
faktuře dodané konečnému uživateli 
v okamžiku nákupu pneumatik.

Or. en

Odůvodnění

Údaje by měly zahrnovat i třídy přilnavosti pneumatik za mokra.

Pozměňovací návrh 98
Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) u pneumatik tříd C1 a C2 poskytnou 
distributoři údaje o třídě palivové účinnosti 
a naměřené hodnotě hluku odvalování na 
faktuře dodané konečnému uživateli 
v okamžiku nákupu pneumatik. U 
pneumatik třídy C1 se uvede i třída 
přilnavosti za mokra.

3) u pneumatik tříd C1 a C2 poskytnou 
distributoři údaje o třídách palivové 
účinnosti a přilnavosti za mokra a 
naměřené hodnotě hluku odvalování na 
faktuře dodané konečnému uživateli 
v okamžiku nákupu pneumatik. 

Or. en

Odůvodnění

Údaje by měly zahrnovat i třídy přilnavosti pneumatik za mokra.



AM\771285CS.doc 53/91 PE421.196v01-00

CS

Pozměňovací návrh 99
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) u pneumatik tříd C1 a C2 poskytnou 
distributoři údaje o třídě palivové účinnosti 
a naměřené hodnotě hluku odvalování na 
faktuře dodané konečnému uživateli 
v okamžiku nákupu pneumatik. U 
pneumatik třídy C1 se uvede i třída 
přilnavosti za mokra.

3) u pneumatik tříd C1 a C2 poskytnou 
distributoři údaje o třídách palivové 
účinnosti a přilnavosti za mokra a 
naměřené hodnotě hluku odvalování na 
faktuře dodané konečnému uživateli 
v okamžiku nákupu pneumatik.

Or. en

Odůvodnění

Údaje by měly zahrnovat i třídy přilnavosti pneumatik za mokra.

Pozměňovací návrh 100
Neena Gill

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) u pneumatik tříd C1 a C2 poskytnou 
distributoři údaje o třídě palivové účinnosti 
a naměřené hodnotě hluku odvalování na 
faktuře dodané konečnému uživateli 
v okamžiku nákupu pneumatik. U 
pneumatik třídy C1 se uvede i třída 
přilnavosti za mokra. 

3) u pneumatik tříd C1, C2 a C3 poskytnou 
distributoři údaje o třídě palivové účinnosti 
a naměřené hodnotě hluku odvalování na 
faktuře dodané konečnému uživateli 
v okamžiku nákupu pneumatik. U 
pneumatik třídy C1 se uvede i třída 
přilnavosti za mokra. 

Or. en

Odůvodnění

Doplňování označení na pneumatiky již distribuované do dodavatelského řetězce bude 
nemožné. Slovo „nálepka“ je příliš nejednoznačné, pokud jde o požadovanou podobu 
označení. „Samolepicí informativní označení“ je popisnější. Článek 2 textu Komise obsahuje 
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pneumatiky třídy C2, zatímco článek 4 nikoli. Tento pozměňovací návrh má tento nesoulad 
napravit. Označení by mělo zahrnovat koeficient valivého odporu ( RRC, vyjádřený v kg/t), 
aby byla prokázána vazba mezi naměřeným RRC a zatříděním.

Pozměňovací návrh 101
Herbert Reul

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Povinnosti dodavatelů a distributorů 

automobilů
Členské státy zajistí, aby dodavatelé a 
distributoři automobilů dodržovali tato 
ustanovení:
1) dodavatelé a distributoři automobilů 
zajistí, aby technická propagační 
literatura obsahovala informace o 
pneumatikách, které jsou montovány na 
nové vozy; tyto informace budou 
obsahovat třídu palivové účinnosti, jak je 
stanovena v příloze I části A, naměřenou 
hodnotu vnějšího hluku odvalování podle 
přílohy I části C a u pneumatik třídy C1 
třídu přilnavosti za mokra, jak je 
stanovena v příloze I části B;
2) mohou-li být na nový automobil 
namontovány různé typy pneumatik aniž 
by konečným uživatelům byla nabídnuta 
možnost výběru, bude nejnižší třída 
palivové účinnosti, třída přilnavosti za 
mokra a nejvyšší naměřená hodnota 
vnějšího hluku odvalování těchto typů 
pneumatik uvedena v technické 
propagační literatuře v pořadí 
stanoveném v příloze III;
3) v případě, že je konečným uživatelům 
nabídnuta možnost výběru mezi různými 
typy pneumatik, které mají být 
namontovány na nový automobil, 
dodavatelé automobilů uvedou třídu 
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palivové účinnosti, třídu přilnavosti za 
mokra a naměřenou hodnotu vnějšího 
hluku odvalování těchto typů pneumatik 
v technické propagační literatuře v pořadí 
stanoveném v příloze III;
4) v případě, že je konečným uživatelům 
nabídnuta možnost výběru mezi různými 
typy pneumatik, které mají být 
namontovány na nový automobil, 
distributoři automobilů poskytnou před 
jejich prodejem informace o třídě palivové 
účinnosti, třídě přilnavosti za mokra a 
naměřené hodnotě vnějšího hluku 
odvalování těchto typů pneumatik.

Or. de

Odůvodnění

Dodavatelé a distributoři motorových vozidel jsou již povinni uvádět u vozidel emise CO2 a 
spotřebu paliva. Proto je v jejich zájmu nabízet pneumatiky splňující tato kritéria i nízký 
valivý odpor a vysokou míru komfortu a bezpečnosti jízdy. Kromě toho se stávající 
schvalování typu týká celého vozidla a tudíž byly valivý odpor, přilnavost za mokra a hluk 
důkladně testovány, aby bylo zajištěno splnění zákonných požadavků.

Pozměňovací návrh 102
Neena Gill

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Povinnosti dodavatelů a distributorů 

automobilů
Členské státy zajistí, aby dodavatelé a 
distributoři automobilů dodržovali tato 
ustanovení:
1) dodavatelé a distributoři automobilů 
zajistí, aby technická propagační 
literatura obsahovala informace o 
pneumatikách, které jsou montovány na 
nové vozy; tyto informace budou 
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obsahovat třídu palivové účinnosti, jak je 
stanovena v příloze I části A, naměřenou 
hodnotu vnějšího hluku odvalování podle 
přílohy I části C a u pneumatik třídy C1 
třídu přilnavosti za mokra, jak je 
stanovena v příloze I části B;
2) mohou-li být na nový automobil 
namontovány různé typy pneumatik aniž 
by konečným uživatelům byla nabídnuta 
možnost výběru, bude nejnižší třída 
palivové účinnosti, třída přilnavosti za 
mokra a nejvyšší naměřená hodnota 
vnějšího hluku odvalování těchto typů 
pneumatik uvedena v technické 
propagační literatuře v pořadí 
stanoveném v příloze III;
3) v případě, že je konečným uživatelům 
nabídnuta možnost výběru mezi různými 
typy pneumatik, které mají být 
namontovány na nový automobil, 
dodavatelé automobilů uvedou třídu 
palivové účinnosti, třídu přilnavosti za 
mokra a naměřenou hodnotu vnějšího 
hluku odvalování těchto typů pneumatik 
v technické propagační literatuře v pořadí 
stanoveném v příloze III;
4) v případě, že je konečným uživatelům 
nabídnuta možnost výběru mezi různými 
typy pneumatik, které mají být 
namontovány na nový automobil, 
distributoři automobilů poskytnou před 
jejich prodejem informace o třídě palivové 
účinnosti, třídě přilnavosti za mokra a 
naměřené hodnotě vnějšího hluku 
odvalování těchto typů pneumatik.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh by zdvojoval testování, které jsou již výrobci povinni provádět k prokázání 
souladu výroby v rámci režimu schvalování typu, a zcela jistě by vedl ke zdvojování 
monitorovacích zkoušek v jednotlivých členských státech. Daleko hodnotnějším přístupem ke 
sledování se jeví ověření na základě kontroly toho, jak výrobci pneumatik dodržují údaje 
z výrobních zkoušek.
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Pozměňovací návrh 103
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Článek 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnosti dodavatelů a distributorů 
automobilů

Povinnosti dodavatelů a distributorů 
vozidel
Horizontální pozměňovací návrh, který se 
použije na celý článek, bude-li přijat.

Or. en

Odůvodnění

Tato ustanovení by se měla uplatnit na dodavatele veškerých typů vozidel opatřených 
pneumatikami v oblasti působnosti této směrnice, včetně dodávek, nákladních vozů a 
autobusů, s cílem zajistit, aby zákazníci v mezipodnikových transakcích, kteří představují 
narůstající podíl na trhu s pneumatikami, byli se systémem označování rovněž obeznámeni.

Pozměňovací návrh 104
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby dodavatelé a 
distributoři automobilů dodržovali tato 
ustanovení:

Členské státy zajistí, aby dodavatelé a 
distributoři automobilů dodržovali tato 
ustanovení:

1) dodavatelé a distributoři automobilů 
zajistí, aby technická propagační 
literatura obsahovala informace o 
pneumatikách, které jsou montovány na 
nové vozy; tyto informace budou 
obsahovat třídu palivové účinnosti, jak je 
stanovena v příloze I části A, naměřenou 
hodnotu vnějšího hluku odvalování podle 
přílohy I části C a u pneumatik třídy C1 
třídu přilnavosti za mokra, jak je stanovena 

(1) dodavatelé a distributoři automobilů 
poskytují informace o pneumatikách, které 
jsou montovány na nové vozy; tyto 
informace budou obsahovat třídu palivové 
účinnosti, jak je stanovena v příloze I části 
A, naměřenou hodnotu vnějšího hluku 
odvalování podle přílohy I části C a u 
pneumatik třídy C1 třídu přilnavosti za 
mokra, jak je stanovena v příloze I části B. 
Tyto informace se konečným uživatelům 
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v příloze I části B; poskytují před prodejem vozidla;
2) mohou-li být na nový automobil 
namontovány různé typy pneumatik aniž 
by konečným uživatelům byla nabídnuta 
možnost výběru, bude nejnižší třída 
palivové účinnosti, třída přilnavosti za 
mokra a nejvyšší naměřená hodnota 
vnějšího hluku odvalování těchto typů 
pneumatik uvedena v technické 
propagační literatuře v pořadí stanoveném 
v příloze III;

2) mohou-li být na nový automobil 
namontovány různé typy pneumatik aniž 
by konečným uživatelům byla nabídnuta 
možnost výběru, bude nejnižší třída 
palivové účinnosti, třída přilnavosti za 
mokra a nejvyšší naměřená hodnota 
vnějšího hluku odvalování těchto typů 
pneumatik uvedena v pořadí stanoveném 
v příloze III;

3) v případě, že je konečným uživatelům 
nabídnuta možnost výběru mezi různými 
typy pneumatik, které mají být 
namontovány na nový automobil, 
dodavatelé automobilů uvedou třídu 
palivové účinnosti, třídu přilnavosti za 
mokra a naměřenou hodnotu vnějšího 
hluku odvalování těchto typů pneumatik 
v technické propagační literatuře v pořadí 
stanoveném v příloze III;
4) v případě, že je konečným uživatelům 
nabídnuta možnost výběru mezi různými 
typy pneumatik, které mají být 
namontovány na nový automobil, 
distributoři automobilů poskytnou před 
jejich prodejem informace o třídě palivové 
účinnosti, třídě přilnavosti za mokra a 
naměřené hodnotě vnějšího hluku 
odvalování těchto typů pneumatik.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Ivo Belet

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby dodavatelé a 
distributoři automobilů dodržovali tato 
ustanovení:

Členské státy zajistí, aby dodavatelé a 
distributoři automobilů dodržovali tato 
ustanovení:
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1) dodavatelé a distributoři automobilů 
zajistí, aby technická propagační 
literatura obsahovala informace o 
pneumatikách, které jsou montovány na 
nové vozy; tyto informace budou 
obsahovat třídu palivové účinnosti, jak je 
stanovena v příloze I části A, naměřenou 
hodnotu vnějšího hluku odvalování podle 
přílohy I části C a u pneumatik třídy C1 
třídu přilnavosti za mokra, jak je stanovena 
v příloze I části B;

1) dodavatelé a distributoři automobilů 
poskytují informace o pneumatikách, které 
jsou montovány na nové vozy; tyto 
informace budou obsahovat třídu palivové 
účinnosti, jak je stanovena v příloze I části 
A, naměřenou hodnotu vnějšího hluku 
odvalování podle přílohy I části C a u 
pneumatik třídy C1 třídu přilnavosti za 
mokra, jak je stanovena v příloze I části B, 
v pořadí stanoveném v příloze III. Tyto 
informace se uvádějí přinejmenším 
v technické propagační literatuře 
v elektronické podobě a poskytují se 
konečným uživatelům před prodejem 
vozidla;

2) mohou-li být na nový automobil 
namontovány různé typy pneumatik aniž 
by konečným uživatelům byla nabídnuta 
možnost výběru, bude nejnižší třída 
palivové účinnosti, třída přilnavosti za 
mokra a nejvyšší naměřená hodnota 
vnějšího hluku odvalování těchto typů 
pneumatik uvedena v technické 
propagační literatuře v pořadí 
stanoveném v příloze III;

2) mohou-li být na nový automobil 
namontovány různé typy pneumatik aniž 
by konečným uživatelům byla nabídnuta 
možnost výběru, bude součástí informací 
uvedených v bodě 1 nejnižší třída palivové 
účinnosti, třída přilnavosti za mokra a 
nejvyšší naměřená hodnota vnějšího hluku 
odvalování těchto typů pneumatik;

3) v případě, že je konečným uživatelům 
nabídnuta možnost výběru mezi různými 
typy pneumatik, které mají být 
namontovány na nový automobil, 
dodavatelé automobilů uvedou třídu 
palivové účinnosti, třídu přilnavosti za 
mokra a naměřenou hodnotu vnějšího 
hluku odvalování těchto typů pneumatik 
v technické propagační literatuře v pořadí 
stanoveném v příloze III;

3) v případě, že je konečným uživatelům 
nabídnuta možnost výběru mezi různými 
typy pneumatik, které mají být 
namontovány na nový automobil, budou 
informace uvedené v bodě 1 zmiňovat 
třídu palivové účinnosti, třídu přilnavosti 
za mokra a naměřenou hodnotu vnějšího 
hluku odvalování těchto typů pneumatik .

4) v případě, že je konečným uživatelům 
nabídnuta možnost výběru mezi různými 
typy pneumatik, které mají být 
namontovány na nový automobil, 
distributoři automobilů poskytnou před 
jejich prodejem informace o třídě palivové 
účinnosti, třídě přilnavosti za mokra a 
naměřené hodnotě vnějšího hluku 
odvalování těchto typů pneumatik.

Or. en
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Odůvodnění

V automobilovém odvětví je třeba předcházet zbytečné administrativní zátěži a nákladům.

Pozměňovací návrh 106
Werner Langen, Angelika Niebler

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby dodavatelé a 
distributoři automobilů dodržovali tato 
ustanovení:

Členské státy zajistí, aby dodavatelé a 
distributoři automobilů dodržovali tato 
ustanovení:

1) dodavatelé a distributoři automobilů 
zajistí, aby technická propagační 
literatura obsahovala informace o 
pneumatikách, které jsou montovány na 
nové vozy; tyto informace budou 
obsahovat třídu palivové účinnosti, jak je 
stanovena v příloze I části A, naměřenou 
hodnotu vnějšího hluku odvalování podle 
přílohy I části C a u pneumatik třídy C1 
třídu přilnavosti za mokra, jak je stanovena 
v příloze I části B;

1) dodavatelé a distributoři automobilů 
zajistí, aby koneční uživatelé obdrželi 
informace o pneumatikách, které jsou 
montovány na nové vozy; tyto informace 
budou obsahovat třídu palivové účinnosti, 
jak je stanovena v příloze I části A, 
naměřenou hodnotu vnějšího hluku 
odvalování podle přílohy I části C a u 
pneumatik třídy C1 třídu přilnavosti za 
mokra, jak je stanovena v příloze I části B;

2) mohou-li být na nový automobil 
namontovány různé typy pneumatik aniž 
by konečným uživatelům byla nabídnuta 
možnost výběru, bude nejnižší třída
palivové účinnosti, třída přilnavosti za 
mokra a nejvyšší naměřená hodnota 
vnějšího hluku odvalování těchto typů 
pneumatik uvedena v technické 
propagační literatuře v pořadí stanoveném 
v příloze III;

2) mohou-li být na nový automobil 
namontovány různé typy pneumatik aniž 
by konečným uživatelům byla nabídnuta 
možnost výběru, budou informace o 
nejnižší třídě palivové účinnosti, třídě
přilnavosti za mokra a nejvyšší naměřené
hodnotě vnějšího hluku odvalování těchto 
typů pneumatik uvedeny v pořadí 
stanoveném v příloze III;

3) v případě, že je konečným uživatelům 
nabídnuta možnost výběru mezi různými 
typy pneumatik, které mají být 
namontovány na nový automobil, 
dodavatelé automobilů uvedou třídu 
palivové účinnosti, třídu přilnavosti za 
mokra a naměřenou hodnotu vnějšího 
hluku odvalování těchto typů pneumatik 
v technické propagační literatuře v pořadí 

3) v případě, že je konečným uživatelům 
nabídnuta možnost výběru mezi různými 
typy pneumatik, které mají být 
namontovány na nový automobil, 
dodavatelé automobilů poskytnou 
konečnému uživateli informace o třídě
palivové účinnosti, třídě přilnavosti za 
mokra a naměřené hodnotě vnějšího hluku 
odvalování těchto typů pneumatik 
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stanoveném v příloze III; v technické propagační literatuře v pořadí 
stanoveném v příloze III;

4) v případě, že je konečným uživatelům 
nabídnuta možnost výběru mezi různými 
typy pneumatik, které mají být 
namontovány na nový automobil, 
distributoři automobilů poskytnou před 
jejich prodejem informace o třídě palivové 
účinnosti, třídě přilnavosti za mokra a 
naměřené hodnotě vnějšího hluku 
odvalování těchto typů pneumatik.

4) v případě, že je konečným uživatelům 
nabídnuta možnost výběru mezi různými 
typy pneumatik, které mají být 
namontovány na nový automobil, 
distributoři automobilů poskytnou před 
jejich prodejem informace o třídě palivové 
účinnosti, třídě přilnavosti za mokra a 
naměřené hodnotě vnějšího hluku 
odvalování těchto typů pneumatik.

Or. de

Odůvodnění

Zákazník při koupi vozidla dostává úplné informace o emisích CO2 celého vozidla včetně 
pneumatik. Požadavek na poskytnutí informací o pneumatikách v propagační literatuře vede 
jen k dalším nákladům a byrokracii bez jakékoli přidané hodnoty pro zákazníka.

Pozměňovací návrh 107
Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace, které mají být poskytnuty podle 
článků 4, 5 a 6 o třídě palivové účinnosti 
pneumatik, naměřené hodnotě vnějšího 
hluku odvalování a třídě přilnavosti za 
mokra budou získány použitím 
harmonizovaných zkušebních metod 
uvedených v příloze 1.

Informace, které mají být poskytnuty podle 
článků 4, 5 a 6 o třídě palivové účinnosti 
pneumatik, naměřené hodnotě vnějšího 
hluku odvalování a třídě přilnavosti za 
mokra budou získány použitím 
harmonizovaných zkušebních metod 
uvedených v příloze 1. Harmonizované 
zkoušky poskytnou konečným uživatelům 
spolehlivé a plně reprezentativní pořadí 
zkoušených vlastností.

Or. fr

Odůvodnění

Z důvodu bezpečnosti silničního provozu a ochrany spotřebitele musí být harmonizované 
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zkušební metody prováděny za stejných podmínek, jaké platí při vlastním užívání. Nepřesné 
nebo špatně simulované zkoušky mohou být pro spotřebitele dalším zdrojem nedorozumění.

Pozměňovací návrh 108
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace, které mají být poskytnuty podle 
článků 4, 5 a 6 o třídě palivové účinnosti 
pneumatik, naměřené hodnotě vnějšího 
hluku odvalování a třídě přilnavosti za 
mokra budou získány použitím 
harmonizovaných zkušebních metod 
uvedených v příloze 1.

Informace, které mají být poskytnuty podle 
článků 4, 5 a 6 o třídě palivové účinnosti 
pneumatik, naměřené hodnotě vnějšího 
hluku odvalování a třídě přilnavosti za 
mokra budou získány použitím 
harmonizovaných zkušebních metod 
uvedených v příloze I, na základě jejich 
schopnosti zajistit pro konečné uživatele 
spolehlivou klasifikaci, která je pro tyto 
vlastnosti pneumatik plně reprezentativní.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité používat harmonizované zkušení metody, které představují skutečné podmínky 
použití.

Pozměňovací návrh 109
Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace, které mají být poskytnuty podle 
článků 4, 5 a 6 o třídě palivové účinnosti 
pneumatik, naměřené hodnotě vnějšího 
hluku odvalování a třídě přilnavosti za 
mokra budou získány použitím 
harmonizovaných zkušebních metod 
uvedených v příloze 1.

Informace, které mají být poskytnuty podle 
článků 4, 5 a 6 o třídě palivové účinnosti 
pneumatik, naměřené hodnotě vnějšího 
hluku odvalování a třídě přilnavosti za 
mokra budou získány použitím 
harmonizovaných zkušebních metod 
uvedených v příloze 1, na základě jejich 
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schopnosti zajistit pro konečné uživatele 
spolehlivou klasifikaci, která je pro tyto 
vlastnosti pneumatik plně reprezentativní.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité používat harmonizované zkušení metody, které představují skutečné podmínky 
použití.

Pozměňovací návrh 110
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace, které mají být poskytnuty podle 
článků 4, 5 a 6 o třídě palivové účinnosti 
pneumatik, naměřené hodnotě vnějšího 
hluku odvalování a třídě přilnavosti za 
mokra budou získány použitím 
harmonizovaných zkušebních metod 
uvedených v příloze 1.

Informace, které mají být poskytnuty podle 
článků 4, 5 a 6 o třídě palivové účinnosti 
pneumatik, naměřené hodnotě vnějšího 
hluku odvalování a třídě přilnavosti za 
mokra budou získány použitím 
harmonizovaných zkušebních metod 
uvedených v příloze 1. Pokud jde o použité 
zkušební metody, je třeba upřednostnit 
bezpečnost silničního provozu.

Or. ro

Odůvodnění

Je důležité u používaných zkušebních metod upřednostňovat bezpečnost silničního provozu.
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Pozměňovací návrh 111
Neena Gill

Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy posoudí shodu uvedených 
tříd palivové účinnosti a přilnavosti za 
mokra ve smyslu přílohy I části A a B a 
uvedené naměřené hodnoty vnějšího 
hluku odvalování ve smyslu přílohy I části 
C podle postupu stanoveného v příloze IV.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Takový program by zdvojoval testování, které jsou již výrobci povinni provádět k prokázání 
souladu výroby v rámci režimu schvalování typu, a zcela jistě by vedl ke zdvojování 
monitorovacích zkoušek v jednotlivých členských státech. Daleko hodnotnějším přístupem ke 
sledování se jeví ověření na základě kontroly toho, jak výrobci pneumatik dodržují údaje 
z výrobních zkoušek.

Pozměňovací návrh 112
Herbert Reul

Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy posoudí shodu uvedených 
tříd palivové účinnosti a přilnavosti za 
mokra ve smyslu přílohy I části A a B a 
uvedené naměřené hodnoty vnějšího 
hluku odvalování ve smyslu přílohy I části 
C podle postupu stanoveného v příloze IV.

Zkušební postup probíhá v souladu se 
stávajícími ustanoveními o zkouškách 
pneumatik včetně osvědčení o schválení 
konstrukční části podle předpisu ECE-
R117.

Or. de

Odůvodnění

Již existuje postup schvalování typu EU pro zjištění základních parametrů pneumatik, v jehož 
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rámci je vydáváno osvědčení podle předpisu ECE-R117. Návrh Komise, podle něho by měl 
být každý členský stát schopen testovat pneumatiky tak, jak Komise považuje za vhodné, není 
v souladu se zásadou proporcionality a vedl by ke zbytečné byrokracii.

Pozměňovací návrh 113
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy posoudí shodu uvedených 
tříd palivové účinnosti a přilnavosti za 
mokra ve smyslu přílohy I části A a B a 
uvedené naměřené hodnoty vnějšího hluku 
odvalování ve smyslu přílohy I části C 
podle postupu stanoveného v příloze IV.

Členské státy posoudí shodu uvedených 
tříd palivové účinnosti a přilnavosti za 
mokra ve smyslu přílohy I části A a B a 
uvedené naměřené hodnoty vnějšího hluku 
odvalování ve smyslu přílohy I části C u 
pneumatik na trhu náhradních dílů podle 
postupu stanoveného v příloze IV.

Or. en

Odůvodnění

Stávající předpisy již definují, jak musí členské státy určovat spotřebu paliva, třídu přilnavosti 
za mokra a vnější valivý odpor při schvalování typu u nových vozidel. Postupy stanovené 
Evropskou unií by měly být používány a neměly by být zpochybňovány, aby se předešlo dalším 
zbytečným zkouškám a byrokracii.

Pozměňovací návrh 114
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Takové kontroly se nedotýkají žádného 
schválení typu motorových vozidel nebo 
pneumatik v Evropské unii získaného 
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 
5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro 
schvalování motorových vozidel a jejich 
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přípojných vozidel, jakož i systémů, 
konstrukčních částí a samostatných 
technických celků určených pro tato 
vozidla1 nebo nařízení (ES) č. …/… o 
požadavcích pro schvalování s ohledem 
na obecnou bezpečnost vozidel.
____________
1 Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Aby výrobci automobilů a pneumatik získali právní jistotu, musí být jasné, že kontroly by 
neměly vést k tomu, že členské státy budou blokovat volný oběh typově schválených vozidel a 
pneumatik v Evropské unii.

Pozměňovací návrh 115
Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro posouzení shody členské státy rovněž 
v případě potřeby využijí dokumentaci 
schvalování typu pneumatiky a příslušnou 
podpůrnou dokumentaci, kterou poskytne 
dodavatel.

Or. en

Odůvodnění

K minimalizaci a harmonizaci zkoušek pneumatik pro snížení administrativní zátěže výrobců 
a nákladů na zkoušky budou použity stejné zkušební metody, jako metody definované 
v právních předpisech upravujících schvalování typu pneumatik.
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Pozměňovací návrh 116
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro posouzení shody členské státy rovněž 
v případě potřeby využijí dokumentaci 
schvalování typu pneumatiky a příslušnou 
podpůrnou dokumentaci, kterou poskytne 
dodavatel.

Or. en

Odůvodnění

K minimalizaci a harmonizaci zkoušek pneumatik pro snížení administrativní zátěže výrobců 
a nákladů na zkoušky budou použity stejné zkušební metody, jako metody definované 
v právních předpisech upravujících schvalování typu pneumatik.

Pozměňovací návrh 117
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
zavedly systém běžných a mimořádných 
inspekcí míst prodeje s cílem zajistit 
dodržování požadavků této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno efektivní a harmonizované provádění systému označování v celé Evropské 
unii. U ostatních systémů označování energetické účinnosti organizace spotřebitelů zjistily, že 
je trvale prováděno špatné označování produktů a nejsou uváděny požadované informace. 
Členský stát by měl provádět kontroly na místě, aby ověřil správné označování a vhodné 
uvádění informací v prodejních materiálech, včetně seznamů zásob, katalogů, brožur a 
internetových stránek.



PE421.196v01-00 68/91 AM\771285CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 118
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
zavedly systém běžných a mimořádných 
inspekcí míst prodeje s cílem zajistit 
dodržování požadavků této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Studie vypracované sdruženími spotřebitelů zjistily přetrvávající nesprávné označování 
produktů a chybějící informace. Členské státy by měly prostřednictvím kontrol na místě 
zajistit, aby byly produkty správně označovány a aby byly příslušné informace uváděny ve 
veškeré technické propagační literatuře, jak je stanoveno. Vlisování naměřených hodnot na 
bočnice pneumatik usnadní monitorování a vymáhání řádného provádění předpisu.

Pozměňovací návrh 119
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mají za to, že označení a 
informace o výrobku jsou v souladu s touto 
směrnicí, pokud nemají důkaz o opaku. 
Mohou požadovat, aby dodavatelé poskytli 
technickou dokumentaci za účelem 
posouzení správnosti uvedených hodnot.

2. Členské státy mají za to, že označení a 
informace o výrobku jsou v souladu s touto 
směrnicí, pokud nemají důkaz o opaku.
Mohou požadovat, aby dodavatelé 
pneumatik poskytli technickou 
dokumentaci za účelem posouzení 
správnosti uvedených hodnot.

Or. en
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Odůvodnění

Pouze dodavatelé pneumatik mohou poskytnout podrobnou technickou dokumentaci pro 
pneumatiky.

Pozměňovací návrh 120
Neena Gill

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
Pobídky

Členské státy neposkytnou pobídky pro 
pneumatiky s nižší třídou palivové 
účinnosti než C ve smyslu přílohy I části 
A.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o pokus uvalit na vnitrostátní fiskální pobídky omezení, což hrozí porušením 
vnitrostátní svrchovanosti v oblasti daní. Členské státy mohou chtít nabídnout pobídky pro 
pneumatiky s nižším valivým odporem a podle Smlouvy o založení Evropské unie tak mohou 
učinit, tato oblast daňové politiky je však záležitostí jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 121
Ivo Belet

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy neposkytnou pobídky pro 
pneumatiky s nižší třídou palivové 
účinnosti než C ve smyslu přílohy I části 
A.

Členské státy neposkytnou pobídky pro 
pneumatiky s nižší třídou palivové 
účinnosti než C ve smyslu přílohy I části A 
a nižší třídou přilnavosti za mokra než C 
(pro pneumatiky třídy C1) ve smyslu 
přílohy I části B.
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Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že výrobci pneumatik by měli být motivováni k tomu, aby optimalizovali 
všechny parametry, měl by rámec potenciálních pobídek zohledňovat i výsledky přilnavosti za 
mokra.

Pozměňovací návrh 122
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy neposkytnou pobídky pro 
pneumatiky s nižší třídou palivové 
účinnosti než C ve smyslu přílohy I části 
A.

Členské státy neposkytnou pobídky pro 
pneumatiky s nižší třídou palivové 
účinnosti než C a nižší třídou přilnavosti 
za mokra než C ve smyslu přílohy I částí A 
a B.

Or. en

Odůvodnění

Na základě úvah vyjádřených v bodě odůvodnění (4) návrhu Komise (konkrétně: „Zlepšení 
jednoho parametru, např. valivého odporu, může mít negativní dopad na jiné parametry, 
např. přilnavost za mokra. Výrobci pneumatik by měli být motivováni k tomu, aby 
optimalizovali všechny parametry“), měl by rámec potenciálních pobídek zohledňovat i 
výsledky přilnavosti za mokra. Nezdá se, že je v zájmu spotřebitele, aby členský stát stanovil 
pobídky např. pro pneumatiku s palivovou účinností třídy A a přilnavostí za mokra třídy E.

Pozměňovací návrh 123
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 11 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) zavedení požadavků, které musí 
splňovat pneumatiky pro jízdu na sněhu a 
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zimní pneumatiky;

Or. ro

Odůvodnění

Je důležité zavést zvláštní požadavky na pneumatiky pro jízdu na sněhu a zimní pneumatiky, 
protože pro ně platné specifikace nejsou srovnatelné se specifikacemi platnými pro běžné 
pneumatiky.

Pozměňovací návrh 124
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu důsledného provádění směrnice 
je nutná užší spolupráce při dohledu nad 
trhem pomocí trvalé výměny informací. 
Členské státy přijmou vhodná opatření 
pro pravidelné kontroly ex-post, aby 
zajistily, že pneumatiky, jež nebudou 
řádně označeny, budou muset splnit 
požadavky nebo budou staženy z trhu. 

Or. de

Odůvodnění

K zajištění jednotných podmínek hospodářské soutěže na evropském vnitřním trhu a vytvoření 
rovných podmínek pro evropské a neevropské výrobce musí členské státy zajistit důsledné 
vymáhání ustanovení směrnice.
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Pozměňovací návrh 125
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. –(-1) (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději tři roky po datu použití této 
směrnice provede Komise posouzení 
dopadů na spotřebitele, aby určila 
efektivitu označení z hlediska 
informovanosti spotřebitele a přiměřenosti 
opatření při zvážení obecné bezpečnosti a 
vlivu motorových vozidel na životní 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Protože opatření navržená touto směrnicí jsou u tohoto druhu výrobku zaváděna poprvé a na 
základě více kritérií, je zřejmě důležité posoudit přiměřenost a efektivitu nástroje z hlediska 
případné řádné revize směrnice.

Pozměňovací návrh 126
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 29. října 2010 předloží 
Komise zprávu spolu s posouzením 
dopadu a případně předloží Evropskému 
parlamentu a Radě návrhy ohledně další 
revize této směrnice a jiných příslušných 
předpisů s cílem rozšířit systém 
označování tak, aby zahrnoval 
protektorované pneumatiky.

Or. en
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Justification

Retreaded tyres represent up to 50% of the market for heavy duty vehicles and up to 25% of 
the market for light vehicle traffic, with the highest share in the Nordic countries. Uptake of 
retreaded tyres has been encouraged by their inclusion in the Nordic Swan tyre eco-labelling 
scheme. The proportion of retreaded tyres sold may increase with scarcity of raw materials 
and oil price fluctuations reflected in the price of new tyres. It is therefore appropriate to 
examine the technical, economic and legal feasibility of application of the same regulatory 
framework to retreaded models to ensure high standards in production and encourage further 
market integration.

Pozměňovací návrh 127
Neena Gill

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Budou tyto předpisy uplatňovat ode dne 1. 
listopadu 2012. 

Budou tyto předpisy uplatňovat ode dne 1. 
listopadu 2012, aby postupně dosáhly 
plného uplatnění na vnitřním trhu 
nejpozději dne 1. listopadu 2014.
Dodavatelé pneumatik v oblasti 
působnosti této směrnice zajistí, aby byla 
ustanovení článku 4 uplatňována podle 
tohoto harmonogramu:
a) od 1. listopadu 2012: všechny nové typy 
pneumatik podléhající schválení typu 
v ES;
b) od 1. listopadu 2013: všechny nové 
pneumatiky montované na nové typy 
vozidel;
(c) od 1. listopadu 2014: všechny nové 
pneumatiky vyráběné od uvedeného data.

Or. en

Odůvodnění

Harmonogram v článku 15 má být sladěn se zaváděním omezení valivého odporu a 
přilnavosti pneumatik za mokra podle návrhu nařízení o obecné bezpečnosti motorových 
vozidel, který předložila Komise (KOM(2008)0316). Přijetí schématu postupného provádění 
umožní širší použití údajů ze zkoušek ze schvalování typu a přinese členským státům výhody 
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z hlediska nástrojů pro vymáhání a průmyslu z hlediska optimalizace zkušební činnosti.

Pozměňovací návrh 128
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Příloha I – část A – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li jeden typ pneumatiky schválen pro 
více než jednu třídu pneumatik (např. C1 
a C2), měl by být pro stanovení třídy 
palivové účinnosti tohoto typu použit 
stupeň použitelný na nejvyšší třídu 
pneumatik (např. C2, nikoli C1). 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Není možné mít schválen typ pneumatiky pro více než jednu třídu pneumatik (C1 nebo C2 
nebo C3); C1 jsou typy pneumatik, které patří do působnosti předpisu EHK OSN č. 30 a 
nemohou se překrývat s typy pneumatik, které patří do působnosti předpisu EHK OSN č. 54, 
jež se týká pneumatik třídy C2 a C3.

Pozměňovací návrh 129
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Příloha I – část A – tabulka – pneumatiky třídy C1 

Znění navržené Komisí
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Pozměňovací návrh

Or. en

Odůvodnění

Za účelem lepšího porozumění systému a vyjasnění souvislosti s úsporou paliva jsou vhodné 
lineární šířky pásma v hodnotě 1kg/t, které představují úsporu palivy ve výši 1,5 % na jedno 
zkvalitněné pásmo, tedy úspory paliva ve výši 7,5 % náhradou modelu pásma F za model 
pásma A.

Prázdná třída pásma D je pro spotřebitele zavádějící. Systém by měl být souvislý a označení 
by se neměla dělit do dvou „podsystémů”, což narušuje účinnost.

Klesající šířky pásma by neposkytovaly důsledné pobídky ke zlepšení výkonnosti na celém 
trhu.

Pneumatiky třídy C1
RRC v kg/t Třída 

energetické 
účinnosti

RRC≤6,5 A
6,6≤RRC≤7,7 B
7,8≤RRC≤9,0 C
Prázdná D
9,1≤RRC≤10,5 E
10,6≤RRC≤12,
0

F

RRC≥12,1 G

Pneumatiky třídy C1
RRC v kg/t Třída 

energetické 
účinnosti

RRC≤6,5 A
6,6≤RRC≤7,5 B
7,6≤RRC≤8,5 C
8,6≤RRC≤9,5 D
9,6≤RRC≤10,5 E
10,6≤RRC≤11,
5

F

RRC≥11,6 G
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Pozměňovací návrh 130
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Příloha I – část A – tabulka – pneumatiky třídy C2 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Or. en

Odůvodnění

Za účelem lepšího porozumění systému a vyjasnění souvislosti s úsporou paliva jsou vhodné 
lineární šířky pásma v hodnotě 1kg/, protože je lze jasně spojit s úsporami paliva na jedno 
zkvalitněné pásmo.

Prázdná třída pásma D je pro spotřebitele zavádějící. Systém by měl být souvislý a označení 
by se neměla dělit do dvou „podsystémů”, což narušuje účinnost.

Pneumatiky třídy C2
RRC v kg/t Třída 

energetické 
účinnosti

RRC≤5,5 A
5,6≤RRC≤6,7 B
6,8≤RRC≤8,0 C
Prázdná D
8,1≤RRC≤9,2 E
9,3≤RRC≤10,5 F
RRC≥10,6 G

Pneumatiky třídy C2
RRC v kg/t Třída 

energetické 
účinnosti

RRC≤5,5 A
5,6≤RRC≤6,5 B
6,6≤RRC≤7,5 C
7,6≤RRC≤8,5 D
8,6≤RRC≤9,5 E
9,6≤RRC≤10,5 F
RRC≥10,6 G
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Pozměňovací návrh 131
Paul Rübig

Návrh směrnice
Příloha I – část B – tabulka

Znění navržené Komisí

G Třídy přilnavosti 
za mokra

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

Pozměňovací návrh

G Třídy přilnavosti 
za mokra

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

Odůvodnění

Dosažení třídy A musí být obtížnější, aby bylo zajištěno, že přilnavost za mokra získá jako 
kritérium bezpečnosti nezbytný status. Šířka pásma by měla být zúžena na 10 procentních 
bodů. Nižší pásma by neměla zůstat prázdná, aby nebyly skrývány horší bezpečnostní 
vlastnosti.

Podle předpisu EHK č. 117 je nejnižší prahovou hodnotou pro zimní pneumatiky obecné 
užívané ve střední Evropě hodnota přilnavosti za mokra G ≥ 100 a pro letní pneumatiky G ≥ 
110. Prahová hodnota pro nejnižší třídu (G) by proto měla být stanovena na úrovni značně 
vyšší než 110.
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Pozměňovací návrh 132
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Příloha I – část B – tabulka

Znění navržené Komisí

G Třídy přilnavosti 
za mokra

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

Pozměňovací návrh

G Třídy přilnavosti 
za mokra

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

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná prázdná třída pásma D je pro spotřebitele zavádějící. Je důležité, aby byl systém 
transparentní a srozumitelný. Systém by měl být souvislý a označení by se neměla dělit do 
dvou „podsystémů”, což narušuje účinnost.
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Pozměňovací návrh 133
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Příloha I – část C – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Semaforové“ barevné ukazatele pro 
vnější hluk odvalování
Nařízení (ES) č. xxxx/xxxx Evropského 
parlamentu a Rady o požadavcích pro 
schvalování typu s ohledem na obecnou 
bezpečnost stanoví minimální požadavky 
na vnější hluk odvalování pneumatik.
„Semaforový“ barevný ukazatel v části 
označení věnované hluku vychází 
z uvedeného nařízení a uvádí:
(i) červenou barvou: modely, jež nesplňují 
požadavky pro schvalování typu, pokud 
jde o hluk odvalování;
ii) žlutou barvou: modely, jež splňují 
požadavky pro schvalování typu a jejichž 
emise hluku jsou nižší o méně než 3 dB 
včetně;
iii) zelenou barvou: modely, jež splňují 
požadavky pro schvalování typu a jejichž 
emise hluku jsou nižší o více než 3 dB.

Or. en

Odůvodnění

Systém „semaforového“ barevného schématu by měl zajistit vhodný a snadno srozumitelný 
rámec pro hodnoty naměřené v decibelech a uvedené na označení. Navzdory tomu, že na 
základě nařízení o schvalování typu se začnou od roku 2012 stahovat z trhu nejhlučnější typy 
pneumatik, může se stát, že některé modely, které nesplňují mezní hodnoty schvalování typu, 
mohou zůstat na skladě a být uvedeny do provozu mnohem později než v roce 2012.
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Pozměňovací návrh 134
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Příloha I – část Ca (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část Ca: Klasifikace vnějšího hluku
Třída vnějšího hluku odvalování musí být 
určena na základě decibelů (dB(A)) podle 
níže uvedené stupnice:

Třídy vnějšího hluku odvalování (dB(A))

Barevný 
kód

C1 C2 C3

Zelená ≤68 ≤69 ≤70

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

Červená ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Odůvodnění

Aby spotřebitel získal jasné informace o úrovni vnějšího hluku odvalování, mělo by označení 
obsahovat hodnotu v decibelech. „Semaforový“ systém bude uvádět výrobky s nejlepšími a
nejhoršími výsledky v rámci škály hodnot pro každou třídu pneumatik – pro modely „s nízkou 
hlučností“ je vhodná hodnota 3dB po limitem, protože znamená snížení hlukové zátěže o 
polovinu, a tedy i podstatné a znatelné snížení u vozidel na rušné silnici. Klasifikace pro 
pneumatiky třídy C1 vychází z šířky kategorie C1C podle nařízení o schvalování typu, aby 
bylo zajištěno, že všechny pneumatiky třídy C1 budou srovnávány na základě stejných emisí 
hluku.
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Pozměňovací návrh 135
Toine Manders

Návrh směrnice
Příloha I – část C a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část Ca: Klasifikace vnějšího hluku

Třída vnějšího hluku odvalování musí být 
určena na základě decibelů (dB(A)) podle 
níže uvedené stupnice:

Třídy vnějšího hluku odvalování (dB(A))

Barevný kód C1 C2 C3

Zelená ≤68 ≤69 ≤70

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

Červená ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Odůvodnění

Je důležité dát spotřebiteli jasně srozumitelné informace o úrovni vnějšího hluku jako pobídku 
k nákupu pneumatik s nízkou hlučností. To by mělo pomoci dále snížit celkovou úroveň hluku 
ze silničního provozu, zvláště ve velmi zatížených veřejných oblastech. Zelené pozadí pro 
modely „s nízkou hlučností“ 3dB pod limitní hodnotou je vhodné, protože znamená podstatné 
a znatelné snížení u vozidel na rušné silnici (rovnající se snížení provozu o polovinu).

Pozměňovací návrh 136
Herbert Reul

Návrh směrnice
Příloha II – bod 1.1 – označení

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Palivová účinnost vlevo, chování za mokra 
vpravo, označení hlučnosti v dB (A)

Palivová účinnost vpravo, chování za 
mokra vlevo, označení hlučnosti v podobě 
stupnice (pouze písmena, velká tučná), po 
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níž následuje (XY dB) v závorce (A)

Or. de

Odůvodnění

1. Bezpečnost by na silnici měla být prvořadá a Evropské čtou zleva doprava.

2. Velmi málo spotřebitelů má při spatření úrovně hluku vyjádřené v decibelech představu o 
hlasitosti, kterou taková úroveň znamená, protože nemají srovnávací měřítko. Proto by bylo 
smysluplnější použít i zde stupnici a nejprve uvést třídu a za ní v závorce skutečnou hodnotu 
hluku stanovenou harmonizovaným zkušebním postupem.

Pozměňovací návrh 137
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Příloha II – bod 1.1 – označení

Znění navržené Komisí
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Pozměňovací návrh
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Make
Model

Energy consumption comparison

CO2 emission
Fuel 
Fuel cost
Established on the basis of standard test EN xy and a fuel price of

High consumption 

Low consumption

BB

Roll resistance …kg/t

Wet grip index ( G-value) …

BB

FF
EE

CC

good average poor

Savings potential per 15 000 km *
Reference size: Class F tyres

Tyre energy label 2009

AA

DD

(*average annual mileage)

Noise …dB (A)

above average average below average

Actual fuel consumption varies according to specific vehicle 
characteristics and use
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Or. de

Odůvodnění

Je rozumné navrhnout označení podle vzoru štítku energetické účinnosti pro velké elektrické 
přístroje, protože ten spotřebitelé ve vysoké míře znají. Nemá smysl uvádět informace o 
obecné bezpečnosti (přilnavosti za mokra) vedle údajů o vlivu na životní prostředí (emise CO2
a hluku).

Pozměňovací návrh 138
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Příloha I – bod 1.1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do návrhu se doplní následující položky:
i) naměřený koeficient valivého odporu 
(kg/t) vlevo od ukazatele třídy,
ii) internetová adresa označování typu 
pneumatik v EU velkým fontem na spodní 
straně označení,
iii) systém „semaforového“ barevného 
schématu (červená/žlutá/zelená) zahrnutý 
do části týkající se hluku (jako barevné 
pozadí hodnoty naměřené v dB a/nebo 
barevný ukazatel na piktogramu).
Označení „(A)” se odstraní z naměřených 
hodnot v decibelech v části týkající se 
hluku.

Or. en

Odůvodnění

„(A)“ označuje stupnici v decibelech podle rozsahu lidského sluchu. To by však mělo být 
jasné samo o sobě a zařazení znaku „(A)“ by mohlo být zavádějící pro spotřebitele, kteří si je 
budu zaměňovat za klasifikaci emisí hluku.
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Pozměňovací návrh 139
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Návrh směrnice
Příloha II bod 2,1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1 Dodavatelé musí na nálepce uvést své 
jméno, řadu pneumatiky, rozměr 
pneumatiky, index zatížení, kategorii 
rychlosti a jiné technické specifikace spolu 
s označením v jakékoli barvě, formátu či 
vyobrazení za předpokladu, že poměr 
velikosti místa pro značku k velikosti 
označení nepřesáhne hodnotu 4:5 a 
vytištěné údaje poskytnuté spolu 
s označením nenaruší text označení.

(Netýká se anglického znění.)

Or. pl

Odůvodnění

(Netýká se anglického znění.)

Pozměňovací návrh 140
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh směrnice
Příloha I – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Formát rozšířeného vysvětlujícího 
označení
Vysvětlující verze označení podle článku 5 
bude v souladu s níže uvedeným 
vyobrazením a text bude přeložen do 
příslušného jazyka místa prodeje. Tato 
verze označení bude zákazníkovi 
poskytována na faktuře nebo spolu s ní, 
pokud to pro maloobchodního prodejce 
nebude znamenat zbytečnou zátěž, 
v takovém případě budou informace 
poskytnuty podle přílohy II bodu 2b.
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Or. en

Odůvodnění

Jakkoli v mnoha případech bude mít spotřebitel možnost vidět nálepku před prodejem 
pneumatiky, jsou nutné další doplňující zdroje informací pro oslovení jednotlivých segmentů 
trhu a prodejních kanálů. Nálepka však vyžaduje další vysvětlení v podobě vysvětlivek ke 
každému piktogramu. To by mělo být řešeno v dalších informacích poskytovaných kupujícímu 
– nejpozději na faktuře nebo spolu s ní. Uvádění podrobnějších informací na faktuře zvyšuje 
pravděpodobnost, že spotřebitel bude v budoucnosti klást požadavky na základě systému 
označování.
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Pozměňovací návrh 141
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh směrnice
Příloha II – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Formát informací na stvrzence
V případě, že náklady na tisk 
vysvětlujícího označení podle přílohy II, 
bodu 2a představují pro maloobchodního 
prodejce zbytečnou zátěž, budou 
informace k označení poskytnuty podle 
níže uvedeného vyobrazení:

Or. en
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Pozměňovací návrh 142
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Příloha III – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Informace o pneumatikách se uvedou 
v tomto pořadí: 

1. Informace o pneumatikách se uvedou 
v tomto pořadí: 

i) třída palivové účinnosti (písmeno A až 
G);

i) třída palivové účinnosti (písmeno A až 
G) včetně naměřené hodnoty koeficientu 
valivého odporu(kg/t);

ii) třída přilnavosti za mokra (písmeno A 
až G);

ii) třída přilnavosti za mokra (písmeno A 
až G);

iii) naměřená hodnota vnějšího hluku 
odvalování (dB). 

iii) naměřená hodnota vnějšího hluku 
odvalování (dB) s barevným ukazatelem 
(červená/žlutá/zelená).

Or. en

Odůvodnění

Viz předchozí pozměňovací návrhy týkající se koeficientu valivého odporu a klasifikace 
vnějšího hluku odvalování pneumatik.

Pozměňovací návrh 143
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Příloha III – bod 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dodavatelé musí na svých internetových 
stránkách rovněž uvést:

3. Dodavatelé musí na svých internetových 
stránkách rovněž uvést:

-i) odkaz na internetovou stránku 
označování pneumatik v EU;

i) vysvětlení piktogramů uvedených na 
označení;

ii) vysvětlení piktogramů uvedených na 
označení a kalkulátor úspory paliva podle 
internetové stránky označování pneumatik 
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v EU;
ii) upozornění, že skutečná úspora paliva a 
bezpečnost na silnicích závisí především na 
chování řidičů, a zejména uvést, že:

ii) upozornění, že skutečná úspora paliva a 
bezpečnost na silnicích závisí především na 
chování řidičů, a zejména uvést, že:

– ekologická jízda výrazně snižuje 
spotřebu paliva; 

– ekologická jízda výrazně snižuje 
spotřebu paliva; 

– pro zvýšení přilnavosti za mokra a 
palivové účinnosti by měl být pravidelně 
kontrolován tlak v pneumatikách;

– pro zvýšení přilnavosti za mokra a 
palivové účinnosti by měl být pravidelně 
kontrolován tlak v pneumatikách;

– je třeba vždy přísně dodržovat 
vzdálenosti mezi vozidly vzhledem 
k brzdné dráze.

– je třeba vždy přísně dodržovat 
vzdálenosti mezi vozidly vzhledem 
k brzdné dráze.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k novému čl. 3 bodu 5a.

Pozměňovací návrh 144
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Příloha IV – první bod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Shodnost uvedených tříd palivové 
účinnosti a přilnavosti za mokra i 
naměřené hodnoty vnějšího hluku 
odvalování se posoudí u každého typu 
pneumatiky nebo skupiny pneumatik podle 
rozhodnutí dodavatele tímto postupem:

Shodnost uvedených tříd palivové 
účinnosti a přilnavosti za mokra i 
naměřené hodnoty vnějšího hluku 
odvalování se posoudí u každého typu 
pneumatiky na trhu náhradních dílů nebo 
skupiny pneumatik na trhu náhradních 
dílů podle rozhodnutí dodavatele 
pneumatik tímto postupem:

Or. en

Odůvodnění

Stávající předpisy již definují, jak musí členské státy určovat spotřebu paliva, třídu přilnavosti 
za mokra a vnější valivý odpor při schvalování typu u nových vozidel. Postupy stanovené 
Evropskou unií by měly být používány a neměly by být zpochybňovány, aby se předešlo dalším 
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zbytečným zkouškám a byrokracii.
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