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Módosítás 19
Matthias Groote

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság 
és más lényeges paraméterek tekintetében 
történő címkézéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslat

A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság 
és más lényeges paraméterek tekintetében 
történő címkézéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslat

Ez a módosítás az egész szövegben 
alkalmazandó. Elfogadása esetén az egész 
szövegben ennek megfelelő változtatásra 
van szükség.

Or. de

Indokolás

Ésszerűen, eszközként a rendeletet kell választani. A gépjárművek biztonság tekintetében 
történő típusjóváhagyását – amelyet a kínálati oldal számára minimumkövetelmények 
segítségével végeznek – a Bizottság indokolása értelmében ki kell egészíteni a keresleti oldalt 
érintő jelen javaslat által. Ez biztosítja a gumiabroncs-minőség előírt szintjét. A rendelet 
lehetővé teszi a címkézési kötelezettségekre irányuló rendelkezések közvetlen alkalmazását, 
mivel a nemzeti jogba való átültetésre nincs szükség. 

Módosítás 20
Amalia Sartori, Stefano Zappalà, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság 
és más lényeges paraméterek tekintetében 
történő címkézéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslat

A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság 
és más lényeges paraméterek tekintetében 
történő címkézéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslat

Ez a módosítás az egész szövegben 
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alkalmazandó. Elfogadása esetén az egész 
szövegben ennek megfelelő változtatásra 
van szükség.

Or. it

Indokolás

A bizottsági javaslatot megelőzte a gépjárművek általános biztonságára vonatkozó típus-
jóváhagyási előírásokról szóló rendelet (COM(2008)0316). A két szöveg közötti kapcsolat 
miatt a bizottsági javaslatot rendeletté kell átalakítani, a Közösségen belüli egységes 
alkalmazás érdekében.

Módosítás 21
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság 
és más lényeges paraméterek tekintetében 
történő címkézéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslat

A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság 
és más lényeges paraméterek tekintetében 
történő címkézéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslat
Ez a módosítás az egész szövegben 
alkalmazandó. Elfogadása esetén az egész 
szövegben ennek megfelelő változtatásra 
van szükség.

Or. en

Indokolás

Ésszerűen, eszközként a rendeletet kell választani. A gépjárművek biztonság tekintetében 
történő típusjóváhagyásának – amelyet a beszerzési oldalon minimumkövetelmények 
segítségével végeznek – a Bizottság magyarázó memoranduma értelmében a követelési 
oldalon létrehozott jelen javaslat által kell történnie.  Ez biztosítja a gumiabroncs-minőség 
előírt szintjét. A rendelet lehetővé teszi a címkézési kötelezettségekre irányuló rendelkezések 
közvetlen alkalmazását, mivel a nemzeti jogba való átültetésre nincs szükség. 
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Módosítás 22
Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság 
és más lényeges paraméterek tekintetében 
történő címkézéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslat

A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság 
és más lényeges paraméterek tekintetében 
történő címkézéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslat
Ez a módosítás az egész szövegben 
alkalmazandó. Elfogadása esetén az egész 
szövegben ennek megfelelő változtatásra 
van szükség.

Or. en

Indokolás

A rendelet révén a gumiabroncs-gyártók számára egyenlőbb feltételeket és a fogyasztók 
számára átláthatóbb rendelet rendszert lehet biztosítani.

Módosítás 23
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság 
és más lényeges paraméterek tekintetében 
történő címkézéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslat

A gumiabroncsok nedves tapadás,
üzemanyag-hatékonyság és a gördülési 
zajszintek tekintetében történő 
címkézéséről szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslat

Or. de

Indokolás

Az irányelv szabályozza a három gondosan meghatározott paraméter címkézését. 
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Elsődlegesen a biztonságot kell figyelembe venni és ennek megfelelően a nedvestapadást az 
üzemanyag-hatékonyság és a gördülési zajszintek előtt kell említeni. Az „egyéb alapvető 
paraméterek” kifejezés túl tág körű ahhoz, hogy az irányelv címe lehessen.

Módosítás 24
Matthias Groote

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A gépjárműforgalom a CO2-kibocsátások egyik fő okozója. Az éves gumiabroncskopás általi 
finompor-szennyezettség kb. 6,5 kt-t tesz ki. 2010-től a finomporról szóló rendelkezésnek egy 
további szakasza kerül alkalmazásra. Amennyiben a paraméterek – mint például a gördülési 
ellenállás – megváltoznak, mindig meg kell fontolni azt, hogy a gumiabroncs kopására és ez 
által a finompor-szennyezettségre milyen hatást fejt ki.
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Módosítás 25
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a biztonság első prioritást élvez. 

Módosítás 26
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Indokolás

Fontos prioritást biztosítani a közúti biztonságnak az alkalmazott tesztelési módszerek 
tekintetében.

Módosítás 27
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A gördülési ellenállással kapcsolatos 
tudatosság növelése érdekében az 
üzemanyag megtakarítási kalkulátor –
amely a C3 típusú gumiabroncsok 
tekintetében már létezik – jelentős 
eszközként szolgálna a lehetséges 
üzemanyag-, pénz- és szén-dioxid 
megtakarítás bizonyítására.

Or. en

Indokolás

A gumiabroncsok uniós szintű címkézési rendszerének célja reagálni arra az 
információhiányból adódó helyzetre, hogy az optimálisnál kisebb a piaci átalakulás az 
üzemanyag-hatékony gumiabroncsok irányába. Egy üzemanyag-megtakarítási kalkulátor 
hozzájárulna ahhoz, hogy a fogyasztók tájékozottabb döntést hozhassanak.
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Módosítás 28
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A gumiabroncsok egyéb paraméterei, 
például a vízenfutás (aquaplaning) vagy a 
kanyarodási kezelhetőség szintén 
befolyásolják a közúti biztonságot. Jelenleg 
azonban nem állnak rendelkezésre 
összehangolt vizsgálati módszerek az 
említett paraméterek tekintetében. Ezért 
helyénvaló gondoskodni arról, hogy 
szükség esetén a későbbiekben a 
végfelhasználók számára rendelkezésre 
bocsátott, a gumiabroncsok említett 
paramétereivel kapcsolatos összehangolt 
információkra vonatkozó rendelkezéseket 
lehessen megállapítani.

(10) A gumiabroncsok egyéb paraméterei, 
például a vízenfutás (aquaplaning) vagy a 
kanyarodási kezelhetőség szintén 
befolyásolják a közúti biztonságot. Jelenleg 
azonban nem állnak rendelkezésre 
összehangolt vizsgálati módszerek az 
említett paraméterek tekintetében. Ennek 
megfelelően jelenleg nem kell szabályokat 
alkalmazni ezen paraméterekről.

Or. de

Indokolás

Amennyiben egyáltalán nem állnak még rendelkezésre összehangolt tesztelési módszerek, a 
tagállamoknak nem kellene ebben a szakaszban cselekedniük. Ez szükségtelen bürokráciához 
vezetne.

Módosítás 29
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 30
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az átláthatóság és a rendszer 
érthetősége érdekében – különösen a 
beszerző szakemberek miatt – a címkén fel 
kell tüntetni a mért gördülési ellenállási 
együtthatót (rolling resistance coefficient, 
RRC, kg/t-ban kifejezve).

Or. en

Indokolás

A gördülési ellenállási együttható (rolling resistance coefficient, RRC, kg/t-ban megadva) 
fokozza a rendszer átláthatóságát, és különösen fontos a beszerző szakemberek és 
végfelhasználók, köztük a flottavásárlók, a közúti fuvarozási társaságok és a közbeszerzési 
tisztviselők számára, akik azt hangsúlyozzák, hogy a címkét nem szabad a hasznos 
információk elhagyásával túlságosan leegyszerűsíteni.
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Módosítás 31
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) Egyszerű, „jelzőlámpa” jellegű 
színrendszert kell alkalmazni a címke 
zajjal kapcsolatos összetevője esetén, hogy 
a mért decibel érték a fogyasztók 
tájékoztatása érdekében összevethető 
legyen a zajkibocsátási tartományokkal.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók határozottan érdeklődnek a zajkibocsátás iránt, ám az abroncszaj tekintetében 
általában nincsenek tisztában a decibelskálával, és további tájékoztatást igényelnek. Az 
egyszerű színjelzés (piros/sárga/zöld) mutatja majd, hogyan teljesítenek az egyes modellek a 
zajkibocsátási értékek tekintetében az adott modell kategóriájába tartozó más modellekkel 
összevetésben.

Módosítás 32
Werner Langen, Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A címke megjelenítése a 
gumiabroncsokon az elárusítóhelyen, 
valamint a műszaki promóciós 
szakirodalomban, gondoskodik arról, hogy 
a forgalmazók, valamint a potenciális 
végfelhasználók összehangolt 
információkat kapjanak a gumiabroncsok 
üzemanyag-hatékonyságáról, 
nedvestapadási teljesítményéről és külső 
gördülési zajáról.

(16) A címke megjelenítése a 
gumiabroncsokon az elárusítóhelyen 
gondoskodik arról, hogy a forgalmazók, 
valamint a potenciális végfelhasználók 
összehangolt információkat kapjanak a 
gumiabroncsok üzemanyag-
hatékonyságáról, nedvestapadási 
teljesítményéről és külső gördülési zajáról.

Or. de
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Indokolás

Az irányelv-javaslat 6. cikkének módosításából következik.

Módosítás 33
Fiona Hall, Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Egy központi, független, hiteles információforrás alapvető fontosságú a címkézési rendszer 
átláthatósága és általános elfogadása szempontjából. Az oldal az egyes piktogramok 
egyszerű, rövid  magyarázatával szolgál. Az oldal megmagyarázza a címkézési rendszer 
indokait és a vezetők és a szállítók számára biztosított előnyöket, valamint a széndioxid-
kibocsátások és a közúti zaj csökkentéséhez való általános hozzájárulást.  Ezt az oldalt az 
Európai Bizottság, mint a címkézési rendszer hatósága hozza létre és tartja fent.
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Módosítás 34
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 35
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az említett rendelkezések céljainak 
eléréséhez elengedhetetlen, hogy a gyártók, 
beszállítók és forgalmazók betartsák a 

(20) Az említett rendelkezések céljainak 
eléréséhez elengedhetetlen, hogy a gyártók, 
beszállítók és forgalmazók betartsák a 
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címkézési rendelkezéseket. Ezért a 
tagállamoknak az említett rendelkezések 
betartását piacfelügyelet, valamint 
rendszeres utólagos ellenőrzések útján 
nyomon kell követniük. 

címkézési rendelkezéseket, és egyenlő 
versenyfeltételeket alakítsanak ki a belső 
piacon. Ezért a tagállamoknak az említett 
rendelkezések betartását hatékony 
piacfelügyeleti intézkedésekkel, rendszeres 
utólagos ellenőrzések és egy 
szankciórendszer útján nyomon kell 
követniük.

Or. de

Indokolás

Az Európai belső piaci verseny egységes feltételei biztosítása és az európai és Európán kívüli 
gyártók egyenlő feltételeinek megteremtése érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell azt,
hogy a rendelet rendelkezéseit következetesen betartják.

Módosítás 36
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A tagállamoknak ezen irányelv 
vonatkozó rendelkezései végrehajtása 
során tartózkodniuk kell a KKV-kra 
indokolatlan, bürokratikus és nehezen 
értelmezhető kötelezettséget jelentő 
intézkedésektől, és ahol lehetséges 
figyelembe kell venniük a KKV-k 
különleges szükségleteit és pénzügyi és 
adminisztratív korlátait.

Or. en

Indokolás

A KKV-k nem rendelkeznek a nagyobb cégek pénzügyi és adminisztratív forrásaival.   
Továbbá a KKV-k különösen érzékenyek a bürokratikus és nehézkes rendszerek tekintetében. 
Ezért fontos kiemelni annak fontosságát, hogy a tagállamok vegyék figyelembe a KKV-k 
sérülékeny helyzetét az ezen irányelvben található rendelkezések végrehajtása során.
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Módosítás 37
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A Bizottságnak ezen irányelv 
hatálybalépése előtt hatásvizsgálatot kell 
végeznie annak biztosítására, hogy a 
fogyasztók tisztában vannak az ezen 
irányelvben javasolt címkézési rendszerrel 
és eszerint változtatnak magatartásukon, 
és amennyiben szükséges, megfelelő 
javaslatokat tesznek ezen irányelv 
módosítására.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által jelenleg javasolt címkézési rendszer félreértésekhez vagy ahhoz vezethet, 
hogy a fogyasztók egyáltalán nem tudják értelmezni azt. Ennek megakadályozása érdekében 
hatásvizsgálatot kell végezni.

Módosítás 38
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
20 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20b) A Bizottságnak ezen irányelv 
hatálybalépése előtt továbbá 
hatásvizsgálatot kell végeznie a gördülési 
zajszinttel kapcsolatos címkézés 
tekintetében, és amennyiben szükséges, 
megfelelő javaslatokat kell tenni ezen 
irányelv módosítására. A gördülési 
zajszinttel kapcsolatos címkézés 
félrevezető a fogyasztók számára, mivel a 
feltüntetett külső zajszint egyáltalán nincs 
kapcsolatban a vezetéskor érzékelt 
szubjektív belső zajszinttel, és mivel eddig 
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nem vették kellően figyelembe az 
útfelszínt, amely a zaj fő forrása.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által jelenleg javasolt gördülési zajszinttel kapcsolatos címkézési rendszer a 
fogyasztó számára félreértésekhez vagy zavarhoz vezethet, mivel az itt feltüntetett külső 
zajszint egyáltalán nincs kapcsolatban a vezetéskor érzékelt szubjektív belső zajszinttel.
Továbbá a vezetéskor létrejövő zaj fő okát nem a gumiabroncsok, hanem az útfelszín jelentik. 
Továbbá az A. útfelszínen csendes gumiabroncs nem feltétlenül csendes a B. felszínen. A 
zavar elkerülése érdekében ezen a ponton hatásvizsgálatot kell elvégezni.

Módosítás 39
Matthias Groote

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Indokolás

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

Módosítás 40
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Az irányelv három speciális paramétert szabályoz, nem az eddig meghatározatlan „egyéb 
paramétereket” Bármely egyéb meghatározás jogilag túl homályos és ezért elfogadhatatlan.
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Módosítás 41
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelvnek az a célja, hogy az 
üzemanyag-hatékony gumiabroncsok 
használatának előmozdítása révén növelje 
a közúti közlekedés üzemanyag-
hatékonyságát.

Ez az irányelv a gumiabroncsok 
paramétereire vonatkozó, címkézés útján 
történő információszolgáltatás kereteit 
határozza meg.

A jelen irányelv célja, hogy keretrendszert 
hozzon létre a gumiabroncs-
paraméterekkel kapcsolatos tájékoztatás 
biztosítása céljából, olyan címkézési 
rendszer által, amely lehetővé teszi a 
fogyasztók számára, hogy átlátható 
módon válasszák ki gumiabroncsukat.

Or. de

Indokolás

Az irányelv fő célja, hogy a fogyasztókat három fő paraméterről tájékoztassa. A Bizottság 
javaslata szerint a fogyasztók szabad döntése lesz, hogy a legalacsonyabb gördülési 
ellenállással vagy a legjobb nedvestapadással rendelkező gumiabroncsot választják-e.

Módosítás 42
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelvnek az a célja, hogy az 
üzemanyag-hatékony gumiabroncsok 
használatának előmozdítása révén növelje 
a közúti közlekedés üzemanyag-
hatékonyságát.

Ezen irányelvnek az a célja, hogy az 
üzemanyag-hatékony, biztonságos és 
csendes gumiabroncsok használatának 
előmozdítása révén növelje a közúti 
közlekedés gazdasági és környezeti 
hatékonyságát, valamint biztonságosságát.

Or. pl
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Indokolás

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.

Módosítás 43
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelvnek az a célja, hogy az 
üzemanyag-hatékony gumiabroncsok 
használatának előmozdítása révén növelje 
a közúti közlekedés üzemanyag-
hatékonyságát.

Ezen irányelvnek az a célja, hogy az 
üzemanyag-hatékony, optimális 
nedvestapadású gumiabroncsok 
használatának előmozdítása révén növelje 
a közúti közlekedés üzemanyag-
hatékonyságát és biztonságát.

Or. de

Indokolás

Nem (csak) a környezetvédelmi szempontokra, hanem a biztonsági paraméterekre (is) kell 
hangsúlyt fektetni. A fogyasztók számára kulcsfontosságú szempontok: az ár, a kopás mértéke, 
a biztonság és a környezetvédelmi teljesítmény.

Módosítás 44
Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv a gumiabroncsok 
paramétereire vonatkozó, címkézés útján 
történő információszolgáltatás kereteit 

Ez az irányelv a gumiabroncsok 
paramétereire vonatkozó, címkézés útján 
történő harmonizált információszolgáltatás 
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határozza meg. kereteit határozza meg.

Or. en

Módosítás 45
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Professzionális terepjáró 
gumiabroncs: olyan gumiabroncs, 
amelyet rendeltetésszerűen vegyesen 
használnak közúton és terepen vagy más 
speciális célra, és amely valamennyi 
következő jellemzővel rendelkezik:
(a) A C1 és C2 típusú gumiabroncsok 
esetében:
i) Legalább 11 mm csatornamélység,
ii) A pórustartalom és a töltőanyag 
legalább 35%-os aránya
iii) Legfeljebb 100 km/h sebességhatár (J 
jelölés)
iv) A sárban vagy télen való használatra 
utaló jelölés.
(b) A C3 típusú gumiabroncsok esetében:
i) Legalább 16 mm csatornamélység,
ii) A pórustartalom és a töltőanyag 
legalább 35%-os aránya
iii) Legfeljebb 110 km/h sebességhatár (J 
jelölés)
iv) A sárban vagy télen való használatra 
utaló jelölés.

Or. en

Indokolás

A javasolt fogalommeghatározás magában foglalná az olyan gumiabroncsokat, amelyeket 



AM\771285HU.doc 21/95 PE421.196v01-00

HU

szilárd útburkolattal nem rendelkező utakon vagy egyenetlen terepen való használatra 
szántak, például terepjáró sürgősségi járművek, fakitermelésnél használt járművek, 
távvezetékek karbantartásánál használt járművek stb. esetében. A szabadidő-terepjárókon 
való felhasználásra szánt gumiabroncsok az elmúlt évek során a piac egyre nagyobb 
szegmensét alkotják. Az ilyen járművek gumiabroncsai általában hangosabbak és kevésbé 
üzemanyag-hatékonyabbak a többi modellnél. Ezért az ilyen modellek esetében helyénvaló, 
hogy a hatékony fogyasztói tájékoztatás érdekében a címkézési követelmények hatálya alá 
tartozzanak.

Módosítás 46
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) „téli gumiabroncs”: olyan 
gumiabroncs, amelynél a futófelület 
mintázata, a futófelület anyagának 
összetétele vagy a futófelület szerkezete 
elsődlegesen arra van tervezve, hogy téli 
viszonyok között (hó) a jármű 
mozgásának elindítására vagy 
fenntartására való képessége tekintetében 
jobb teljesítményt nyújtson mint a normál 
gumiabroncs,

Or. en

Indokolás

A jelen javaslat meghatározásait összhangba kell hozni az autók általános biztonságával 
kapcsolatos típusjóváhagyására vonatkozóan javasolt rendelkezés tekintetében nemrég 
elfogadott szöveggel.
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Módosítás 47
Werner Langen, Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

Az irányelv-javaslat 6. cikkének módosításából következik.

Módosítás 48
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A módosítások egyértelműen meghatározzák a nyomtatott és elektronikus (pl. internetes) 
műszaki dokumentáció jellegét (amely különbözik a médiában, pl. a sajtóban, az interneten, a 
TV-ben stb. történő hirdetéstől) .  

Módosítás 49
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az olyan lehetséges vásárlók esetében, akik felszerelés előtt nem látják a gumiabroncsot 
(például online megrendelés vagy flottakezelési szerződések esetén) alapvető, hogy a 
címkézési információ a promóciós anyagok más forrásából is elérhető legyen. A címkézési 
információt mindenütt fel kell tüntetni, ahol az eladási ár szerepel.
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Módosítás 50
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „műszaki dokumentáció”: a 
gumiabroncsokra vonatkozó tájékoztató 
anyag, amely tartalmazza többek között a 
gumiabroncsok gyártóját és márkanevét; a 
gumiabroncs típusának leírását, vagy a 
gumiabroncsok besorolását az üzemanyag-
hatékonysági osztálynak, a nedvestapadási 
osztálynak és a külső gördülési zaj mért 
értékének megállapításához; továbbá a 
vizsgálati jelentéseket, valamint a 
vizsgálatok pontosságát;

(5) „műszaki dokumentáció”: a 
gumiabroncsokra vonatkozó valamennyi 
tájékoztató dokumentum, amely 
tartalmazza többek között a gumiabroncsok 
gyártóját és márkanevét; a gumiabroncs 
típusának leírását, vagy a gumiabroncsok 
besorolását az üzemanyag-hatékonysági 
osztálynak, a nedvestapadási osztálynak és 
a külső gördülési zaj mért értékének 
megállapításához; továbbá a vizsgálati 
jelentéseket, valamint a vizsgálatok 
pontosságát;

Or. pl

Indokolás

A javasolt változtatás az irányelv rendelkezéseinek pontos és egyértelmű jellegét kívánja 
biztosítani. A dokumentáció dokumentumokat és nem információkat jelent.

Módosítás 51
Fiona Hall, Lena Ek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Indokolás

Egy központi, független, hiteles információforrás alapvető fontosságú a címkézési rendszer 
átláthatósága és általános elfogadása szempontjából. Az oldal az egyes piktogramok 
egyszerű, rövid  magyarázatával szolgál. Az oldal megmagyarázza a címkézési rendszer 
indokait és a vezetők és a szállítók számára biztosított előnyöket, valamint a széndioxid-
kibocsátások és a közúti zaj csökkentéséhez való általános hozzájárulást.  Ezt az oldalt az 
Európai Bizottság, mint a címkézési rendszer hatósága hozza létre és tartja fent.

Módosítás 52
Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A rendszer értelmét és előnyeit a fogyasztók számára egyértelműen megmagyarázó, 
hozzáférhető információk hiányában nem valószínű, hogy a jobb útbiztonság, az üzemanyag-
megtakarítás, a széndioxid-kibocsátás csökkentése és a zajcsökkentés megvalósítható. 
Közösségi szinten létrehozható egy olyan weboldal, amely a rendszerrel kapcsolatban 
magyarázatot és támogatást nyújt annak biztosítása céljából, hogy a rendfelkezésre bocsátott 
információk összehangoltak és nem ellentmondásosak vagy zavart keltőek, és nem jelentenek 
különböző üzemanyag-megtakarítási kalkulációs módszereket a tagállamok között.



PE421.196v01-00 26/95 AM\771285HU.doc

HU

Módosítás 53
Fiona Hall, Lena Ek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 54
Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 55
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) „lényeges paraméter”: a 
gumiabroncsok olyan paraméterei, mint 
például a gördülési ellenállás, a 
nedvestapadás vagy a külső gördülési zaj, 
amelyek a használat során számottevő 
hatást gyakorolnak a környezetre, a közúti 
biztonságra vagy az egészségre.

(12) „lényeges paraméter”: a 
gumiabroncsok számszerűen kifejezett 
tulajdonsága, mint például a gördülési 
ellenállás, a nedvestapadás vagy a külső 
gördülési zaj, amelyek a használat során 
számottevő hatást gyakorolnak a 
környezetre, az üzemeltetési költségekre, a 
közúti biztonságra vagy az egészségre.

Or. pl

Indokolás

1. A gördülési ellenállás, a tapadás és a zaj nem értelmezendők paraméterként. A 
„paraméter” kifejezés lengyel megfelelőjének (az angol kifejezés közvetlen fordítása) értelme 
különböző a lengyel műszaki nyelvben. 

2. Az „üzemeltetési költségek” kifejezés azért került a szövegbe, mert az üzemanyag-
hatékonyabb gumiabroncsok jelentős hatással vannak ezekre a költségekre is.
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Módosítás 56
Fiona Hall, Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Article 3a
A Bizottság feladatai

(1) A Bizottság legkésőbb 2010 
szeptemberéig létrehozza az EU 
gumiabroncs-címkézéssel foglalkozó, a 
címke egyes összetevőinek központi 
magyarázó információforrását alkotó 
weboldalát, továbbá elvégzi annak 
kezelését.
A weboldallal megegyező alaptartalmú 
ismeretterjesztő szórólapokat és 
posztereket eljuttatják a gumiabroncs- és 
járműértékesítő helyekre.
A szórólapok és a poszterek az értékesítési 
helyeken, a megfelelő nyelveken 
elérhetők.
A weboldal, a szórólapok és a poszterek a 
következőket tartalmazzák:
i) a címkére nyomtatott piktogramok 
magyarázatát;
ii) a C1, C2 és C3 gumiabroncs-típus az 
alacsony gördülési ellenállású 
gumiabroncsok felszerelésével 
megtakarítható üzemanyagot, pénzt és 
szén-dioxid kibocsátást szemléltető 
üzemanyag-megtakarítási kalkulátort;
iii) egy olyan megállapítást, amely 
kiemeli, hogy a tényleges üzemanyag-
megtakarítás és a közlekedési biztonság 
erősen függ a vezető magatartásától, 
különös tekintettel a következőkre: 
– a környezettudatos vezetés, amely 
jelentősen csökkentheti az üzemanyag-
fogyasztást;
– a gumiabroncsok nyomása, amelyet 
rendszeresen ellenőrizni kell a jobb 
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nedvestapadási és üzemanyag-
hatékonysági teljesítményi jellemzők 
elérése érdekében;
– a féktávolságok, amelyeket mindig 
szigorúan be kell tartani.
(2) Annak érdekében, hogy a fogyasztókat 
tájékoztassák a gumiabroncsról való 
döntésüknek a jövőbeni üzemanyag-
költségekkel kapcsolatos 
következnényeiről, a Bizottság az egyes 
gumiabroncs-típusok (C1, C2, C3) 
tekintetében létrehoz egy olyan képletet, 
amellyel kiszámolható a többlet 
üzemanyagfogyasztás vagy -megtakarítás 
az ezen gumiabroncsokból álló teljes 
készlet teljes élettartama alatt, az azonos 
kategória C. típusú gumiabroncsával 
összehasonlítva. Ez a képlet a következő 
változókat tartalmazza:
– a gumiabroncs típus becsült EU-s átlag 
élettartama, km-ben kifejezve;
– a kilométerenkénti becsült valós EU-s 
átlag üzemanyagfogyasztás a vonatkozó 
gumiabroncs-típussal felszerelt jármű 
esetében;
– a kg/tonnánkénti csökkentett gördülési 
ellenállás melletti százalékos becsült 
üzemanyagfogyasztás a vonatkozó 
gumiabroncs-típussal felszerelt jármű 
esetében;
Az üzemanyagfogyasztással, a 
költségekkel és a széndioxid-kibocsátással 
kapcsolatos képleteket és eredményeket 
közzé kell tenni a gumiabroncs 
címkézéssel foglalkozó weboldalon, és a 
gumiabroncs-gyártók.
(3) A Bizottság útmutatást nyújt a gyártók, 
beszerzők és forgalmazók számára arról, 
hogyan kell a címke által tartalmazott 
aktuális információkat a műszaki és a 
marketing szaknyelv szerint feltüntetni –
amennyiben szükséges – javaslatokkal a 
grafikus tervezés tekintetében.
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Or. en

Indokolás

Ez az új cikk a Bizottság feladatait hangsúlyozza a weboldal, a kalkuláció és a kommunikáció 
terén az üzemanyag-megtakarítási kalkulátor tekintetében, valamint a címke által tartalmazott 
információkkal kapcsolatos útmutatókat.
Uniós szinten közös képletet kell meghatározni, amely szerint a jövőbeni üzemanyag-
megtakarításokat vagy a többlet üzemanyag-költségeket kell kalkulálni és feltüntetni.
A számtalan műszaki és marketingcélú anyag által képviselt információkat egy európai 
szinten meghatározott azonnal felismerhető vizuális azonosítóval kell ellátni és az esetleges 
vevőkkel feltűnő helyen közölni.

Módosítás 57
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Article 3a
A Bizottság feladatai

A Bizottság legkésőbb 2010 szeptemberéig 
létrehozza az EU gumiabroncs-
címkézéssel foglalkozó, a címke egyes 
összetevőinek központi információforrását 
alkotó weboldalát, továbbá elvégzi annak 
kezelését.
A weboldallal megegyező alaptartalmú 
ismeretterjesztő szórólapok és poszterek 
terjesztését a gumiabroncs-forgalmazók és 
a járműforgalmazók végzik.
A weboldal és a szórólapok a Közösség 
valamennyi nyelvén elérhetők.
A weboldal, a szórólapok és a poszterek a 
következőket tartalmazzák:
i) a címkére nyomtatott piktogramok 
magyarázatát;
ii) a C1, C2 és C3 gumiabroncs-típus az 
alacsony gördülési ellenállású 
gumiabroncsok felszerelésével 
megtakarítható üzemanyagot, pénzt és 
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szén-dioxid kibocsátást szemléltető 
üzemanyag-megtakarítási kalkulátort;
iii) egy olyan megállapítást, amely 
kiemeli, hogy a tényleges üzemanyag-
megtakarítás és a közlekedési biztonság 
erősen függ a vezető magatartásától, 
különös tekintettel a következőkre: 
– a környezettudatos vezetés, amely 
jelentősen csökkentheti az üzemanyag-
fogyasztást; 
– a gumiabroncsok nyomása, amelyet 
rendszeresen ellenőrizni kell a jobb 
nedvestapadási és üzemanyag-
hatékonysági teljesítményi jellemzők 
elérése érdekében;
– a féktávolságok, amelyeket mindig 
szigorúan be kell tartani.

Or. en

Indokolás

A címkével kapcsolatos társadalmi tudatosság fokozása és a címke megértése érdekében, 
továbbá az üzemanyag-fogyasztás, a pénzkiadás, valamint a környezetvédelmi előnyök 
tekintetében a fogyasztók számára megnyilvánuló közvetlen előnyök szemléltetése érdekében.

Módosítás 58
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
3 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Article 3b
A gumiabroncs-gyártók feladatai

A gumiabroncs-gyártók a 
típusjóváhagyási vizsgálat során mért 
értékeket beöntik vagy feltüntetik az egyes
gumiabroncs-típusok minden egyes 
oldalfalán, a gördülési ellenállási tényező 
(kg/t-ban kifejezve), a nedves tapadási 
jelzőszám (az etalonabroncshoz képesti G 
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teljesítmény-jelzőszámként kifejezve) és a 
zajkibocsátás (dB(A)-ban kifejezve) 
tekintetében, továbbá a mért értékeket egy 
nyilvánosan hozzáférhető adatbázisban 
feltüntetik.

Or. en

Indokolás

Az abroncsteljesítmény jellemzőire vonatkozó információk jelenlegi hiánya piaci kudarcnak 
tekinthető. A típus-jóváhagyási adatok átláthatósága különösen akkor fontos, ha az 
önellenőrzés és az öntanúsítás annak biztosítása érdekében van előírva, hogy a mért értékek 
és a címkézési rendszer megfelelő alkalmazása igazolható legyen. Az oldalfalba öntés 
alkalmas a címkék megfelelő elhelyezésének, a helyes besorolásnak és a mért értékek 
független hitelesítésének elhanyagolhatóan alacsony előállított egységenkénti költségen való 
nyomon követésére.

Módosítás 59
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gumiabroncs-beszállítók eleget tegyenek a 
következő rendelkezéseknek:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gumiabroncs-beszállítók az irányelv 
végrehajtásának időpontját követően 
gyártott gumiabroncsok tekintetében 
teljesítsék a következő rendelkezéseket:

Or. en

Indokolás

E jogszabályt csak azon gumiabroncsok esetében kell alkalmazni, amelyeket e dátumot, 
valamint e jogszabály hatálybalépését követően. Az értékesítési láncban már forgalmazott 
gumiabroncsok utólagos címkézése logisztikailag lehetetlen.
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Módosítás 60
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gumiabroncs-beszállítók eleget tegyenek a 
következő rendelkezéseknek:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gumiabroncs-beszállítók az irányelv 
végrehajtásának időpontját követően 
gyártott gumiabroncsok tekintetében 
teljesítsék a következő rendelkezéseket:

Or. en

Indokolás

E jogszabályt csak azon gumiabroncsok esetében kell alkalmazni, amelyeket e dátumot, 
valamint e jogszabály hatálybalépését követően készítenek.  Az értékesítési láncban már 
forgalmazott gumiabroncsok utólagos címkézése logisztikailag lehetetlen.

Módosítás 61
Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gumiabroncs-beszállítók eleget tegyenek a 
következő rendelkezéseknek:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gumiabroncs-beszállítók az irányelv 
végrehajtásának időpontját követően 
gyártott gumiabroncsok tekintetében 
teljesítsék a következő rendelkezéseket:

Or. en

Indokolás

E jogszabályt csak azon gumiabroncsok esetében kell alkalmazni, amelyeket e dátumot, 
valamint e jogszabály hatálybalépését követően készítenek. Az értékesítési láncban már 
forgalmazott gumiabroncsok utólagos címkézése logisztikailag lehetetlen.
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Módosítás 62
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gumiabroncs-beszállítók eleget tegyenek a 
következő rendelkezéseknek:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gumiabroncs-beszállítók az irányelv 
végrehajtásának időpontját követően 
gyártott gumiabroncsok tekintetében 
teljesítsék a következő rendelkezéseket:

Or. en

Indokolás

E jogszabályt csak azon gumiabroncsok esetében kell alkalmazni, amelyeket e dátumot, 
valamint e jogszabály hatálybalépését követően készítenek.  Az értékesítési láncban már 
forgalmazott gumiabroncsok utólagos címkézése logisztikailag lehetetlen.

Módosítás 63
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gumiabroncs-beszállítók eleget tegyenek a 
következő rendelkezéseknek:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gumiabroncs-beszállítók az irányelv 
végrehajtásának időpontját követően 
gyártott gumiabroncsok tekintetében 
teljesítsék a következő rendelkezéseket:

Or. en

Indokolás

E jogszabályt csak azon gumiabroncsok esetében kell alkalmazni, amelyeket e dátumot, 
valamint e jogszabály hatálybalépését követően készítenek. Az értékesítési láncban már 
forgalmazott gumiabroncsok utólagos címkézése logisztikailag lehetetlen.
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Módosítás 64
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gumiabroncs-beszállítók eleget tegyenek a 
következő rendelkezéseknek:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gumiabroncs-beszállítók az irányelv 
végrehajtásának időpontját követően 
gyártott gumiabroncsok tekintetében 
teljesítsék a következő rendelkezéseket:

Or. en

Indokolás

E jogszabályt csak azon gumiabroncsok esetében kell alkalmazni, amelyeket e dátumot, 
valamint e jogszabály hatálybalépését követően készítenek. Az értékesítési láncban már 
forgalmazott gumiabroncsok utólagos címkézése logisztikailag lehetetlen.

Módosítás 65
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 66
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 67
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a beszállítók gondoskodnak arról, hogy 
a forgalmazókhoz vagy a 
végfelhasználókhoz eljuttatott C1 és C2 
típusú gumiabroncsok futófelületén legyen 
olyan matrica, amely az I. melléklet A. 
része szerinti üzemanyag-hatékonysági 
osztályt, valamint az I. melléklet C. 

(1) a beszállítók gondoskodnak arról, hogy 
az értékesítési helyekre szállított C1 és C2 
típusú gumiabroncsok legyenek ellátva
matricával vagy egyéb módszerrel a 
futófelületén feltüntetett címkével, amely 
az I. melléklet A., B. illetve C. részében
előírt üzemanyag-hatékonyságot és 
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részének megfelelő, a külső gördülési zaj 
mért értékét feltüntető címkét tartalmaz; a 
C1 típusú gumiabroncsok címkéin az I. 
melléklet B. részében előírt nedvestapadási 
osztályt is fel kell tüntetni; 

nedvestapadási információt, valamint a 
külső gördülési zaj mértékét tartalmazza.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 68
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A javasolt újraszövegezés tisztázza az értékesítési pontoknak szolgáltatott információkat, 
biztosítja, hogy a legmegfelelőbb és leghatékonyabb eszközt alkalmazzák a vásárlók 
tájékoztatása céljából; az „értékesítési pontra” való hivatkozás összhangban van az 
átfogalmazott 3. cikk (3) bekezdésével.
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Módosítás 69
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 70
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a beszállítók gondoskodnak arról, hogy 
a forgalmazókhoz vagy a 
végfelhasználókhoz eljuttatott C1 és C2 
típusú gumiabroncsok futófelületén legyen 
olyan matrica, amely az I. melléklet A. 
része szerinti üzemanyag-hatékonysági 

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

A. része szerinti üzemanyag-hatékonysági 
osztályt, valamint az I. melléklet C. 
részének megfelelő, a külső gördülési zaj 
mért értékét feltüntető címkét tartalmaz; a 
C1 típusú gumiabroncsok címkéin az I. 
melléklet B. részében előírt nedvestapadási 
osztályt is fel kell tüntetni;

Or. fr

Indokolás

A javasolt új szövegezés pontosabban meghatározza a forgalmazók és a végfelhasználók 
tájékoztatásának módját. Vannak olyan módok, amelyek alkalmasabbak és hatékonyabbak a 
többinél a fogyasztók tájékoztatásában. Gumiabroncs vásárlásakor a fogyasztók ritkán nézik 
meg magát az abroncsot, ezért nem látják a címkét sem. A javasolt címkézési rendszer 
biztosítja a fogyasztók jobb tájékoztatását (a matrica bizonyos esetekben megfelelő megoldás 
lehet).

Módosítás 71
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PE421.196v01-00 40/95 AM\771285HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

A gördülési ellenállási együttható (RRC –  kg/t) különösen fontos az eladási szakemberek és 
végfelhasználók számára, ideértve a flottavásárlókat, a közlekedési vállalatokat és a 
közbeszerzési hivatalnokokat. A fogyasztók nem ismerik a decibel skálát a gumiabroncszaj 
tekintetében, ezért egy egyszerű színazonosító használata (piros/sárga/zöld) megkönnyíti a 
tájékozódást.

Módosítás 72
Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) a beszállítók gondoskodnak arról, hogy 
a forgalmazókhoz vagy a 
végfelhasználókhoz eljuttatott C1, C2 és 
C3 típusú gumiabroncsok futófelületén 
legyen olyan öntapadó információs címke, 
amely az I. melléklet A. része szerinti 
üzemanyag-hatékonysági osztályt, 
valamint az I. melléklet C. részének 
megfelelő, a külső gördülési zaj mért 
értékét feltünteti; a C1 típusú 
gumiabroncsok címkéin az I. melléklet B. 
részében előírt nedvestapadási osztályt is 
fel kell tüntetni; 

Or. en

Indokolás

A bizottsági szöveg 2. cikke kitér a C3 típusú gumiabroncsokra, míg a 4. cikk nem. A 
módosítás célja e következetlenség feloldása. Ezenkívül a „matrica” szó nem adja meg elég 
egyértelműen a címke elvárt formátumát. Az „öntapadó tájékoztató címke” pontosabb.
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Módosítás 73
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl

Indokolás

A módosítás célja, hogy pontosítsa a matrica elhelyezkedését. A jelenlegi megfogalmazás 
alapján a matricát – a műszaki szakirodalom szerint – elhelyezhetik a gumiabroncs oldalsó 
részén is, ami lefedi a gumi egy részét is. Ennek megfelelően, ha a cél az, hogy a matrica a 
gumiabroncs legfelső részén legyen, a javasolt változtatást figyelembe kell venni.

Módosítás 74
Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) az (1) bekezdésben említett matrica 
formátumának a II. mellékletben előírtak 
szerintinek kell lennie;

(2) az 1. pontban említett öntapadós
tájékoztató címke formátumának a II. 
mellékletben előírtak szerintinek kell 
lennie;

Or. en
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Indokolás

A bizottsági szöveg 2. cikke kitér a C3 típusú gumiabroncsokra, míg a 4. cikk nem. A 
módosítás célja e következetlenség feloldása. Ezenkívül a „matrica” szó nem adja meg elég 
egyértelműen a címke elvárt formátumát. Az „öntapadós tájékoztató címke” pontosabb.

Módosítás 75
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) az (1) bekezdésben említett matrica 
formátumának a II. mellékletben előírtak 
szerintinek kell lennie;

(2) az 1. pontban említett címke és matrica 
formátumának a II. mellékletben előírtak 
szerintinek kell lennie; 

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás megerősíti a „címke” szó következetes használatát.

Módosítás 76
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) az (1) bekezdésben említett matrica 
formátumának a II. mellékletben előírtak 
szerintinek kell lennie;

(2) az 1. pontban említett címke és matrica 
formátumának a II. mellékletben előírtak 
szerintinek kell lennie;

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás megerősíti a „címke” szó következetes használatát.
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Módosítás 77
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) az (1) bekezdésben említett matrica 
formátumának a II. mellékletben előírtak 
szerintinek kell lennie;

(2) az 1. pontban említett címke és matrica 
formátumának a II. mellékletben előírtak 
szerintinek kell lennie;

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás megerősíti a „címke” szó következetes használatát.

Módosítás 78
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) az (1) bekezdésben említett matrica 
formátumának a II. mellékletben előírtak 
szerintinek kell lennie;

(2) az 1. pontban említett címke
formátumának a II. mellékletben előírtak 
szerintinek kell lennie;

Or. fr

Indokolás

A javasolt új szövegezés pontosabban meghatározza a forgalmazók és a végfelhasználók 
tájékoztatásának módját. Vannak olyan módok, amelyek alkalmasabbak és hatékonyabbak a 
többinél a fogyasztók tájékoztatásában. Gumiabroncs vásárlásakor a fogyasztók ritkán nézik 
meg magát az abroncsot, ezért nem látják a címkét sem. A javasolt címkézési rendszer 
biztosítja a fogyasztók jobb tájékoztatását (a matrica bizonyos esetekben megfelelő megoldás 
lehet).
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Módosítás 79
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 80
Fiona Hall, Lena Ek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A gumiabroncsgyártók a gördülési 
ellenállási együttható (kg/t-ban kifejezve), 
a nedves tapadási jelzőszám (az 
etalonabroncshoz képesti G teljesítmény-
jelzőszámként kifejezve) és a zajkibocsátás 
(dB(A)-ban kifejezve) tekintetében a 
típusjóváhagyási vizsgálat során mért 
értékeket nyilvánosan hozzáférhető 
adatbázisban feltüntetik.

Or. en
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Indokolás

A gumiabroncs-címkézési rendszer hitelessége és sikere érdekében elengedhetetlenül fontos, 
hogy az illetékes nemzeti hatóságok megfelelően hajtassák végre azt. A hatékony és 
összehangolt hitelesítési eljárás elősegítése és a címkézési rendszer megfelelő alkalmazásának 
megkönnyítése érdekében fontos, hogy a gördülési ellenállásra, a nedves tapadásra és a 
zajkibocsátásra vonatkozó mért értékeket nyilvánosságra hozzák. Ezeket az információkat 
hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára, de elsősorban a nemzeti hatóságok 
hasznára fog válni ellenőrzési és végrehajtási célra. Az információkat a gyártók weblapjain 
kell közzétenni.

Módosítás 81
Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 82
Fiona Hall, Lena Ek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A gumiabroncs-gyártók a gördülési 
ellenállási együttható (kg/t-ban kifejezve), 
a nedves tapadási jelzőszám (az 
etalonabroncshoz képesti G teljesítmény-
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jelzőszámként kifejezve) és a zajkibocsátás 
(dB(A)-ban kifejezve) tekintetében a 
típusjóváhagyási vizsgálat során mért 
értékeket az egyes modellek minden egyes 
oldalfalán öntött formában feltüntetik.

Or. en

Indokolás

A típusjóváhagyási vizsgálat során mért értékeknek a gumiabroncs oldalfalán való 
feltüntetése megkönnyíti a gumiabroncs-címkézési rendszer megfelelő végrehajtását. Az 
oldalfalba öntött információ hasznos lesz a hatóságok, a forgalmazók és a kiskereskedők 
számára a címkék és a dokumentáció megfelelő elhelyezésének nyomon követése és az 
osztályba sorolás hitelesítése céljából, valamint a gumiabroncsnak a mért értékek hitelesítése 
érdekében történő újratesztelése során.
Az oldalfalba történő öntés gumiabroncsonkénti költsége elhanyagolható (a hatásvizsgálat
szerint további 13 euró öntőmintákként, amely megoszlik az öntvényt felhasználó gyártási 
sorban).

Módosítás 83
Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gumiabroncs-forgalmazók teljesítsék a 
következő rendelkezéseket:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gumiabroncs-forgalmazók az irányelv 
végrehajtásának időpontját követően 
gyártott gumiabroncsok tekintetében 
teljesítsék a következő rendelkezéseket:

Or. en

Indokolás

Az értékesítési láncban már megjelent gumiabroncsok utólagos címkézése lehetetlen. A 
„matrica” szó nem adja meg elég egyértelműen a címke elvárt formátumát. Az „öntapadós 
tájékoztató címke” pontosabb. A bizottsági szöveg 2. cikke kitér a C2 típusú 
gumiabroncsokra, míg a 4. cikk nem. A módosítás célja e következetlenség feloldása. A 
gördülési ellenállási együtthatót (RRC, kg/t-ban kifejezve) fel kell tüntetni a címkén a mért 
RRC és az osztályba sorolás közötti kapcsolat szemléltetése érdekében.
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Módosítás 84
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) a forgalmazók gondoskodnak arról, 
hogy a beszállítók által a 4. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően biztosított 
tájékoztató címke az értékesítés helyén 
hozzáférhető, és jól látható helyen közzé 
van téve; 

Or. fr

Indokolás

A módosítás célja annak biztosítása, hogy a címkén található információ a fogyasztók 
számára láthatóbb helyen legyen hozzáférhető.

Módosítás 85
Fiona Hall, Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) a forgalmazók gondoskodnak arról, 
hogy az értékesítési pontokon lévő 
gumiabroncsokon jól látható helyen 
szerepeljen a beszállítók által a 4. cikk 1. 
pontjának megfelelően biztosított matrica, 
vagy közvetlen közelében a címkének a II. 
melléklet 2a. részében kidolgozott 
részletesebb, magyarázó változata;

Or. en
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Indokolás

Amennyiben a kiskereskedők úgy döntenek, hogy az üzletben további tájékoztatást nyújtanak, 
például a kiállított áru mellett, a címkén feltüntetett adatok mellett olyan kiegészítő 
információt is meg kell adni, amely az adott nyelven röviden elmagyarázza az egyes 
teljesítménymutatókat (lásd a II. melléklet 2a. (új) részéhez fűzött módosítást).

Módosítás 86
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) a forgalmazók gondoskodnak arról, 
hogy az értékesítési pontokon lévő 
gumiabroncsokon jól látható helyen 
szerepeljen a beszállítók által a 4. cikk 1. 
pontjának megfelelően biztosított matrica, 
vagy közvetlen közelében a címkének egy 
részletesebb változata, amely tájékoztatást 
nyújt az üzemanyag-megtakarításról; 

Or. en

Indokolás

A matrica és a gumiabroncs mellett kiállított poszter egymást kiegészítő információk a 
fogyasztó számára, és optimálisan együtt kell őket felhasználni. Amennyiben a kiskereskedő 
úgy dönt, hogy az értékesítés helyén posztert alkalmaz (akár egymagában, akár a matrica 
kiegészítéseként), a megadott információnak részletesebbnek kell lennie, mint a matricán 
feltüntetettnek. Az értékesítés helyén történő információnyújtás egy lehetőség a címkével 
kapcsolatos kiegészítő és magyarázó tájékoztatás nyújtására, és megközelítőleg megadja azt 
is, hogy a C osztályba sorolt modellek esetén az alacsony gördülési ellenállású 
gumiabroncsok használatával mennyi üzemanyagot lehet megtakarítani.
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Módosítás 87
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 88
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

E módosítás pontosítja a megszövegezést azáltal, hogy megerősíti a címkézési információ 
következetes módon történő alkalmazását.
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Módosítás 89
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 90
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

E módosítás pontosítja a megszövegezést azáltal, hogy megerősíti a címkézési információ 
következetes módon történő alkalmazását.
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Módosítás 91
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 92
Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az értékesítési láncban már megjelent gumiabroncsok utólagos címkézése lehetetlen. A 
„matrica” szó nem adja meg elég egyértelműen a címke elvárt formátumát. Az „öntapadós 
tájékoztató címke” pontosabb. A bizottsági szöveg 2. cikke kitér a C2 típusú 
gumiabroncsokra, míg a 4. cikk nem. A módosítás célja e következetlenség feloldása. A 
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gördülési ellenállási együtthatót (RRC, kg/t-ban kifejezve) fel kell tüntetni a címkén a mért 
RRC és az osztályba sorolás közötti kapcsolat szemléltetése érdekében.

Módosítás 93
Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) ha az értékesítésre felkínált 
gumiabroncsok a végfelhasználók számára 
nem láthatók, a forgalmazók tájékoztatják 
a végfelhasználót az említett 
gumiabroncsok üzemanyag-hatékonysági 
osztályáról, nedvestapadási osztályáról és 
külső gördülési zajának mért értékéről;

(2) ha az értékesítésre felkínált 
gumiabroncsok a végfelhasználók számára 
nem láthatók, a forgalmazók tájékoztatják 
a végfelhasználót az említett 
gumiabroncsok üzemanyag-hatékonysági 
osztályáról, mért gördülési ellenállási 
együtthatójáról, nedvestapadási osztályáról 
és külső gördülési zajának mért értékéről;

Or. en

Indokolás

Az értékesítési láncban már megjelent gumiabroncsok utólagos címkézése lehetetlen. A 
„matrica” szó nem adja meg elég egyértelműen a címke elvárt formátumát. Az „öntapadós 
tájékoztató címke” pontosabb. A bizottsági szöveg 2. cikke kitér a C2 típusú 
gumiabroncsokra, míg a 4. cikk nem. A módosítás célja e következetlenség feloldása. A 
gördülési ellenállási együtthatót (RRC, kg/t-ban kifejezve) fel kell tüntetni a címkén a mért 
RRC és az osztályba sorolás közötti kapcsolat szemléltetése érdekében.

Módosítás 94
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) a C1 és C2 típusú gumiabroncsok
esetében a forgalmazók a gumiabroncsok 
vásárlásakor a végfelhasználók számára a 
kiadott számlákkal együtt megadják az 
üzemanyag-hatékonysági osztályt és a 

törölve
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külső gördülési zaj mért értékét. A C1 
típusú gumiabroncsok esetében a 
nedvestapadási osztályt is meg kell adni. 

Or. de

Indokolás

Ezen paraméterek feltüntetése a fogyasztó számláján nem befolyásolja a fogyasztó vásárlási 
döntését, ezért az erőfeszítések és a költségek csökkentése érdekében ezt a javaslatot ki kell 
hagyni.

Módosítás 95
Fiona Hall, Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) a C1 és C2 típusú gumiabroncsok 
esetében a forgalmazók a gumiabroncsok 
vásárlásakor a végfelhasználók számára a 
kiadott számlákkal együtt megadják az 
üzemanyag-hatékonysági osztályt és a 
külső gördülési zaj mért értékét. A C1 
típusú gumiabroncsok esetében a 
nedvestapadási osztályt is meg kell adni. 

(3) a C1, C2 és C3 típusú gumiabroncsok 
esetében a forgalmazók a gumiabroncsok 
vásárlásakor a végfelhasználók számára a 
kiadott számlákon vagy azokkal együtt a 
II. melléklet 2a. vagy 2b. részében előírtak 
szerint megadják a címke magyarázó 
változatát. A C1 típusú gumiabroncsok 
esetében a nedvestapadási osztályt is meg 
kell adni.

Or. en

Indokolás

A matrica további magyarázatot igényel az egyes piktogramokhoz mellékelt magyarázó 
szövegek formájában. Ezt a vásárlónak kiadott egyéb információval együtt kell átnyújtani, 
legkésőbb a számlán vagy a számlával együtt, mivel azt majdnem biztosan figyelmesen 
átolvassák, és jövőbeni hivatkozás céljára megőrzik. A számlán feltüntetett részletesebb 
tájékoztatás következtében valószínűbb, hogy a vásárló a jövőben a címkézési rendszer 
alapján fog felvilágosítást kérni (lásd a II. melléklet 2a. és 2b. (új) részéhez fűzött 
módosítást).
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Módosítás 96
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) a C1 és C2 típusú gumiabroncsok 
esetében a forgalmazók a gumiabroncsok 
vásárlásakor a végfelhasználók számára a 
kiadott számlákkal együtt megadják az 
üzemanyag-hatékonysági osztályt és a 
külső gördülési zaj mért értékét. A C1 
típusú gumiabroncsok esetében a 
nedvestapadási osztályt is meg kell adni.

(3) a C1 és C2 típusú gumiabroncsok 
esetében a forgalmazók a gumiabroncsok 
vásárlásakor a végfelhasználók számára a 
kiadott számlákkal együtt megadják az 
üzemanyag-hatékonysági és a 
nedvestapadási osztályt és a külső 
gördülési zaj mért értékét.

Or. en

Indokolás

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a gumiabroncs nedvestapadási osztályát is.

Módosítás 97
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) a C1 és C2 típusú gumiabroncsok 
esetében a forgalmazók a gumiabroncsok 
vásárlásakor a végfelhasználók számára a 
kiadott számlákkal együtt megadják az 
üzemanyag-hatékonysági osztályt és a 
külső gördülési zaj mért értékét. A C1 
típusú gumiabroncsok esetében a 
nedvestapadási osztályt is meg kell adni.

(3) a C1 és C2 típusú gumiabroncsok 
esetében a forgalmazók a gumiabroncsok 
vásárlásakor a végfelhasználók számára a 
kiadott számlákkal együtt megadják az 
üzemanyag-hatékonysági és a 
nedvestapadási osztályt és a külső 
gördülési zaj mért értékét.

Or. en

Indokolás

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a gumiabroncs nedvestapadási osztályát is.
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Módosítás 98
Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) a C1 és C2 típusú gumiabroncsok 
esetében a forgalmazók a gumiabroncsok 
vásárlásakor a végfelhasználók számára a 
kiadott számlákkal együtt megadják az 
üzemanyag-hatékonysági osztályt és a 
külső gördülési zaj mért értékét. A C1 
típusú gumiabroncsok esetében a 
nedvestapadási osztályt is meg kell adni.

(3) a C1 és C2 típusú gumiabroncsok 
esetében a forgalmazók a gumiabroncsok 
vásárlásakor a végfelhasználók számára a 
kiadott számlákkal együtt megadják az 
üzemanyag-hatékonysági és a 
nedvestapadási osztályt és a külső 
gördülési zaj mért értékét. 

Or. en

Indokolás

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a gumiabroncs nedvestapadási osztályát is.

Módosítás 99
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) a C1 és C2 típusú gumiabroncsok 
esetében a forgalmazók a gumiabroncsok 
vásárlásakor a végfelhasználók számára a 
kiadott számlákkal együtt megadják az 
üzemanyag-hatékonysági osztályt és a 
külső gördülési zaj mért értékét. A C1 
típusú gumiabroncsok esetében a 
nedvestapadási osztályt is meg kell adni.

(3) a C1 és C2 típusú gumiabroncsok 
esetében a forgalmazók a gumiabroncsok 
vásárlásakor a végfelhasználók számára a 
kiadott számlákkal együtt megadják az 
üzemanyag-hatékonysági és a 
nedvestapadási osztályt és a külső 
gördülési zaj mért értékét.

Or. en
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Indokolás

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a gumiabroncs nedvestapadási osztályát is.

Módosítás 100
Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) a C1 és C2 típusú gumiabroncsok 
esetében a forgalmazók a gumiabroncsok 
vásárlásakor a végfelhasználók számára a 
kiadott számlákkal együtt megadják az 
üzemanyag-hatékonysági osztályt és a 
külső gördülési zaj mért értékét. A C1 
típusú gumiabroncsok esetében a 
nedvestapadási osztályt is meg kell adni. 

(3) a C1, C2 és C3 típusú gumiabroncsok 
esetében a forgalmazók a gumiabroncsok 
vásárlásakor a végfelhasználók számára a 
kiadott számlákkal együtt megadják az 
üzemanyag-hatékonysági osztályt és a 
külső gördülési zaj mért értékét. A C1 
típusú gumiabroncsok esetében a 
nedvestapadási osztályt is meg kell adni. 

Or. en

Indokolás

Az értékesítési láncban már megjelent gumiabroncsok utólagos címkézése lehetetlen. A 
„matrica” szó nem adja meg elég egyértelműen a címke elvárt formátumát. Az „öntapadós 
tájékoztató címke” pontosabb. A bizottsági szöveg 2. cikke kitér a C2 típusú 
gumiabroncsokra, míg a 4. cikk nem. A módosítás célja e következetlenség feloldása. A 
gördülési ellenállási együtthatót (RRC, kg/t-ban kifejezve) fel kell tüntetni a címkén a mért 
RRC és az osztályba sorolás közötti kapcsolat szemléltetése érdekében.

Módosítás 101
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk törölve
A gépjármű-beszállítók és a gépjármű-

forgalmazók feladatai
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A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gépjármű-beszállítók és a gépjármű-
forgalmazók eleget tegyenek a következő 
rendelkezéseknek:
(1) a gépjármű-beszállítók és a gépjármű-
forgalmazók gondoskodnak arról, hogy a 
műszaki promóciós szakirodalom 
tartalmazzon információkat az új 
gépjárművekre felszerelt 
gumiabroncsokról; ezeknek az 
információknak tartalmazniuk kell az I. 
melléklet A. részének rendelkezései 
szerinti üzemanyag-hatékonysági osztályt, 
az I. melléklet C. részének rendelkezései 
szerinti külső gördülési zaj mért értékét, a 
C1 típusú gumiabroncsok esetében pedig 
az I. melléklet B részének rendelkezései 
szerinti nedvestapadási osztályt;
(2) ha új gépjárműre többféle típusú 
gumiabroncs szerelhető fel, és a 
végfelhasználóknak nem kínálják fel az 
ezek közötti választás lehetőségét, akkor a 
műszaki promóciós szakirodalomban e 
gumiabroncs-típusok legalacsonyabb 
üzemanyag-hatékonysági és 
nedvestapadási osztályát, valamint a külső 
gördülési zaj legmagasabb mért értékét 
kell feltüntetni a III. mellékletben 
meghatározott sorrendben;
(3) ha a végfelhasználók választhatnak az 
új gépjárműre felszerelendő különböző 
típusú gumiabroncsok közül, a gépjármű-
beszállítók a műszaki promóciós 
szakirodalomban közlik mindezen 
gumiabroncs típusok üzemanyag-
hatékonysági és nedvestapadási osztályát, 
valamint a külső gördülési zaj mért 
értékét a III. mellékletben meghatározott 
sorrendben;
(4) ha a végfelhasználók választhatnak az 
új gépjárműre felszerelendő különböző 
típusú gumiabroncsok közül, akkor a 
gépjármű-forgalmazók az értékesítés előtt 
közlik e gumiabroncs-típusok üzemanyag-
hatékonysági és nedvestapadási 
osztályára, valamint a külső gördülési 
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zajának mért értékére vonatkozó 
információkat.

Or. de

Indokolás

A motoros járművek beszállítói és forgalmazói már kötelesek feltüntetni a járművek CO2-
kibocsátását és üzemanyag-fogyasztását. Ezért nekik is érdekük, hogy olyan gumiabroncsokat 
ajánljanak, amelyek megfelelnek ezeknek az előírásoknak, valamint alacsony a gördülési 
ellenállásuk, vezetési kényelmük és biztonságuk pedig magas szintű. Ezenkívül a meglévő 
típusjóváhagyás az egész járműre vonatkozik, ennek megfelelően a gördülési ellemállást, a 
nedvestapadást és a zajkibocsátást már alaposan megvizsgálták, biztosítva a törvényi 
előírásoknak való megfelelést.

Módosítás 102
Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk törölve
A gépjármű-beszállítók és a gépjármű-

forgalmazók feladatai
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gépjármű-beszállítók és a gépjármű-
forgalmazók eleget tegyenek a következő 
rendelkezéseknek:
(1) a gépjármű-beszállítók és a gépjármű-
forgalmazók gondoskodnak arról, hogy a 
műszaki promóciós szakirodalom 
tartalmazzon információkat az új 
gépjárművekre felszerelt 
gumiabroncsokról; ezeknek az 
információknak tartalmazniuk kell az I. 
melléklet A. részének rendelkezései 
szerinti üzemanyag-hatékonysági osztályt, 
az I. melléklet C. részének rendelkezései 
szerinti külső gördülési zaj mért értékét, a 
C1 típusú gumiabroncsok esetében pedig 
az I. melléklet B részének rendelkezései 
szerinti nedvestapadási osztályt;
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(2) ha új gépjárműre többféle típusú 
gumiabroncs szerelhető fel, és a 
végfelhasználóknak nem kínálják fel az 
ezek közötti választás lehetőségét, akkor a 
műszaki promóciós szakirodalomban e 
gumiabroncs-típusok legalacsonyabb 
üzemanyag-hatékonysági és 
nedvestapadási osztályát, valamint a külső 
gördülési zaj legmagasabb mért értékét 
kell feltüntetni a III. mellékletben 
meghatározott sorrendben;
(3) ha a végfelhasználók választhatnak az 
új gépjárműre felszerelendő különböző 
típusú gumiabroncsok közül, a gépjármű-
beszállítók a műszaki promóciós 
szakirodalomban közlik mindezen 
gumiabroncs típusok üzemanyag-
hatékonysági és nedvestapadási osztályát, 
valamint a külső gördülési zaj mért 
értékét a III. mellékletben meghatározott 
sorrendben;
(4) ha a végfelhasználók választhatnak az 
új gépjárműre felszerelendő különböző 
típusú gumiabroncsok közül, akkor a 
gépjármű-forgalmazók az értékesítés előtt 
közlik e gumiabroncs-típusok üzemanyag-
hatékonysági és nedvestapadási 
osztályára, valamint a külső gördülési 
zajának mért értékére vonatkozó 
információkat.

Or. en

Indokolás

A javaslat megkettőzné azt a vizsgálatot, amelyet a gyártók már kötelesek elvégezni a gyártás 
megfelelőségének biztosítására a típusjóváhagyási rendszer keretében, és kétségtelenül a 
tesztelés ellenőrzésének megduplázásához vezetne egyes tagállamokban. A gyártók 
gyártásvizsgálati adatai megfelelőségének felülvizsgálatán alapuló hitelesítés valószínűleg 
sokkal megfelelőbb megközelítése az ellenőrzésnek.
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Módosítás 103
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gépjármű-beszállítók és a gépjármű-
forgalmazók feladatai

A jármű-beszállítók és a jármű-
forgalmazók feladatai

Horizontális módosítás, amely –
elfogadása esetén – a cikk egészére 
vonatkozik.

Or. en

Indokolás

A rendelkezéseknek az irányelv hatálya alá tartozó abronccsal felszerelt valamennyi jármű, 
így a kisteherautók, teherautók és buszok forgalmazójára is vonatkozniuk kell annak 
biztosítása érdekében, hogy a gumiabroncsok piacán egyre nagyobb arányban jelen lévő, 
üzleti vállalkozások számára értékesítő üzleti vállalkozásokként tevékenykedő fogyasztók is 
megismerjék a címkézési rendszert.

Módosítás 104
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gépjármű-beszállítók és a gépjármű-
forgalmazók eleget tegyenek a következő 
rendelkezéseknek:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gépjármű-beszállítók és a gépjármű-
forgalmazók eleget tegyenek a következő 
rendelkezéseknek:

(1) a gépjármű-beszállítók és a gépjármű-
forgalmazók gondoskodnak arról, hogy a 
műszaki promóciós szakirodalom 
tartalmazzon információkat az új 
gépjárművekre felszerelt 
gumiabroncsokról; ezeknek az 
információknak tartalmazniuk kell az I. 
melléklet A. részének rendelkezései 
szerinti üzemanyag-hatékonysági osztályt, 

(1) a gépjármű-beszállítók és a gépjármű-
forgalmazók tájékoztatást nyújtanak az új 
gépjárművekre felszerelt 
gumiabroncsokról; ezeknek az 
információknak tartalmazniuk kell az I. 
melléklet A. részének rendelkezései 
szerinti üzemanyag-hatékonysági osztályt, 
az I. melléklet C. részének rendelkezései 
szerinti külső gördülési zaj mért értékét, a 
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az I. melléklet C. részének rendelkezései 
szerinti külső gördülési zaj mért értékét, a 
C1 típusú gumiabroncsok esetében pedig 
az I. melléklet B részének rendelkezései 
szerinti nedvestapadási osztályt;

C1 típusú gumiabroncsok esetében pedig 
az I. melléklet B részének rendelkezései 
szerinti nedvestapadási osztályt. Ezt a 
tájékoztatást még a jármű eladása előtt a 
végfelhasználó rendelkezésére kell 
bocsátani.

(2) ha új gépjárműre többféle típusú 
gumiabroncs szerelhető fel, és a 
végfelhasználóknak nem kínálják fel az 
ezek közötti választás lehetőségét, akkor a 
műszaki promóciós szakirodalomban e 
gumiabroncs-típusok legalacsonyabb 
üzemanyag-hatékonysági és 
nedvestapadási osztályát, valamint a külső 
gördülési zaj legmagasabb mért értékét kell 
feltüntetni a III. mellékletben 
meghatározott sorrendben;

(2) ha új gépjárműre többféle típusú 
gumiabroncs szerelhető fel, és a 
végfelhasználóknak nem kínálják fel az 
ezek közötti választás lehetőségét, akkor e 
gumiabroncs-típusok legalacsonyabb 
üzemanyag-hatékonysági és 
nedvestapadási osztályát, valamint a külső 
gördülési zaj legmagasabb mért értékét kell 
feltüntetni a III. mellékletben 
meghatározott sorrendben;

(3) ha a végfelhasználók választhatnak az 
új gépjárműre felszerelendő különböző 
típusú gumiabroncsok közül, a gépjármű-
beszállítók a műszaki promóciós 
szakirodalomban közlik mindezen 
gumiabroncs típusok üzemanyag-
hatékonysági és nedvestapadási osztályát, 
valamint a külső gördülési zaj mért 
értékét a III. mellékletben meghatározott
sorrendben;
(4) ha a végfelhasználók választhatnak az 
új gépjárműre felszerelendő különböző 
típusú gumiabroncsok közül, akkor a 
gépjármű-forgalmazók az értékesítés előtt 
közlik e gumiabroncs-típusok üzemanyag-
hatékonysági és nedvestapadási 
osztályára, valamint a külső gördülési 
zajának mért értékére vonatkozó 
információkat.

Or. en
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Módosítás 105
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gépjármű-beszállítók és a gépjármű-
forgalmazók eleget tegyenek a következő 
rendelkezéseknek:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gépjármű-beszállítók és a gépjármű-
forgalmazók eleget tegyenek a következő 
rendelkezéseknek:

(1) a gépjármű-beszállítók és a gépjármű-
forgalmazók gondoskodnak arról, hogy a 
műszaki promóciós szakirodalom 
tartalmazzon információkat az új 
gépjárművekre felszerelt 
gumiabroncsokról; ezeknek az 
információknak tartalmazniuk kell az I. 
melléklet A. részének rendelkezései 
szerinti üzemanyag-hatékonysági osztályt, 
az I. melléklet C. részének rendelkezései 
szerinti külső gördülési zaj mért értékét, a 
C1 típusú gumiabroncsok esetében pedig 
az I. melléklet B részének rendelkezései 
szerinti nedvestapadási osztályt;

(1) a gépjármű-beszállítók és a gépjármű-
forgalmazók tájékoztatást nyújtanak az új 
gépjárművekre felszerelt 
gumiabroncsokról; ezeknek az 
információknak a III. mellékletben 
meghatározott sorrendben tartalmazniuk 
kell az I. melléklet A. részének 
rendelkezései szerinti üzemanyag-
hatékonysági osztályt, az I. melléklet C. 
részének rendelkezései szerinti külső 
gördülési zaj mért értékét, a C1 típusú 
gumiabroncsok esetében pedig az I. 
melléklet B részének rendelkezései szerinti 
nedvestapadási osztályt. Ezt az információt 
legalább az elektronikus műszaki 
promóciós szakirodalomban fel kell 
tüntetni, és még a jármű eladása előtt a 
végfelhasználó rendelkezésére kell 
bocsátani;

(2) ha új gépjárműre többféle típusú 
gumiabroncs szerelhető fel, és a 
végfelhasználóknak nem kínálják fel az 
ezek közötti választás lehetőségét, akkor a 
műszaki promóciós szakirodalomban e 
gumiabroncs-típusok legalacsonyabb 
üzemanyag-hatékonysági és 
nedvestapadási osztályát, valamint a külső 
gördülési zaj legmagasabb mért értékét kell 
feltüntetni a III. mellékletben 
meghatározott sorrendben;

(2) ha új gépjárműre többféle típusú 
gumiabroncs szerelhető fel, és a 
végfelhasználóknak nem kínálják fel az 
ezek közötti választás lehetőségét, akkor az 
1. pontban említett tájékoztatásban fel kell 
tüntetni e gumiabroncs-típusok 
legalacsonyabb üzemanyag-hatékonysági 
és nedvestapadási osztályát, valamint a 
külső gördülési zaj legmagasabb mért 
értékét;

(3) ha a végfelhasználók választhatnak az 
új gépjárműre felszerelendő különböző 
típusú gumiabroncsok közül, a gépjármű-
beszállítók a műszaki promóciós 
szakirodalomban közlik mindezen 

(3) ha a végfelhasználók választhatnak az 
új gépjárműre felszerelendő különböző 
típusú gumiabroncsok közül, az 1. pontban 
említett tájékoztatásban fel kell tüntetni
mindezen gumiabroncs típusok 
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gumiabroncs típusok üzemanyag-
hatékonysági és nedvestapadási osztályát, 
valamint a külső gördülési zaj mért értékét 
a III. mellékletben meghatározott 
sorrendben;

üzemanyag-hatékonysági és 
nedvestapadási osztályát, valamint a külső 
gördülési zaj mért értékét a III. 
mellékletben meghatározott sorrendben;

(4) ha a végfelhasználók választhatnak az 
új gépjárműre felszerelendő különböző 
típusú gumiabroncsok közül, akkor a 
gépjármű-forgalmazók az értékesítés előtt 
közlik e gumiabroncs-típusok üzemanyag-
hatékonysági és nedvestapadási 
osztályára, valamint a külső gördülési 
zajának mért értékére vonatkozó 
információkat.

Or. en

Indokolás

A gépjárműiparban el kell kerülni a felesleges adminisztratív terheket és költségeket.

Módosítás 106
Werner Langen, Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gépjármű-beszállítók és a gépjármű-
forgalmazók eleget tegyenek a következő 
rendelkezéseknek:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gépjármű-beszállítók és a gépjármű-
forgalmazók eleget tegyenek a következő 
rendelkezéseknek:

(1) a gépjármű-beszállítók és a gépjármű-
forgalmazók gondoskodnak arról, hogy a 
műszaki promóciós szakirodalom 
tartalmazzon információkat az új 
gépjárművekre felszerelt 
gumiabroncsokról; ezeknek az 
információknak tartalmazniuk kell az I. 
melléklet A. részének rendelkezései 
szerinti üzemanyag-hatékonysági osztályt, 
az I. melléklet C. részének rendelkezései 
szerinti külső gördülési zaj mért értékét, a 
C1 típusú gumiabroncsok esetében pedig 

(1) a gépjármű-beszállítók és a gépjármű-
forgalmazók gondoskodnak arról, hogy a 
végfelhasználók tájékoztatást kapjanak az 
új gépjárművekre felszerelt 
gumiabroncsokról; ezeknek az 
információknak tartalmazniuk kell az I. 
melléklet A. részének rendelkezései 
szerinti üzemanyag-hatékonysági osztályt, 
az I. melléklet C. részének rendelkezései 
szerinti külső gördülési zaj mért értékét, a 
C1 típusú gumiabroncsok esetében pedig 
az I. melléklet B részének rendelkezései 
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az I. melléklet B részének rendelkezései 
szerinti nedvestapadási osztályt;

szerinti nedvestapadási osztályt;

(2) ha új gépjárműre többféle típusú 
gumiabroncs szerelhető fel, és a 
végfelhasználóknak nem kínálják fel az 
ezek közötti választás lehetőségét, akkor a 
műszaki promóciós szakirodalomban e 
gumiabroncs-típusok legalacsonyabb 
üzemanyag-hatékonysági és 
nedvestapadási osztályát, valamint a külső 
gördülési zaj legmagasabb mért értékét kell 
feltüntetni a III. mellékletben 
meghatározott sorrendben;

(2) ha új gépjárműre többféle típusú 
gumiabroncs szerelhető fel, és a
végfelhasználóknak nem kínálják fel az 
ezek közötti választás lehetőségét, akkor e 
gumiabroncs-típusok legalacsonyabb 
üzemanyag-hatékonysági és 
nedvestapadási osztályára, valamint a 
külső gördülési zaj legmagasabb mért 
értékére vonatkozó tájékoztatást kell 
feltüntetni a III. mellékletben 
meghatározott sorrendben;

(3) ha a végfelhasználók választhatnak az 
új gépjárműre felszerelendő különböző 
típusú gumiabroncsok közül, a gépjármű-
beszállítók a műszaki promóciós 
szakirodalomban közlik mindezen 
gumiabroncs típusok üzemanyag-
hatékonysági és nedvestapadási osztályát, 
valamint a külső gördülési zaj mért értékét
a III. mellékletben meghatározott 
sorrendben;

(3) ha a végfelhasználók választhatnak az 
új gépjárműre felszerelendő különböző 
típusú gumiabroncsok közül, a gépjármű-
beszállítók a műszaki promóciós 
szakirodalomban tájékoztatják a 
végfelhasználót mindezen gumiabroncs 
típusok üzemanyag-hatékonysági és 
nedvestapadási osztályáról, valamint a 
külső gördülési zaj mért értékéről a III. 
mellékletben meghatározott sorrendben;

(4) ha a végfelhasználók választhatnak az 
új gépjárműre felszerelendő különböző 
típusú gumiabroncsok közül, akkor a 
gépjármű-forgalmazók az értékesítés előtt 
közlik e gumiabroncs-típusok üzemanyag-
hatékonysági és nedvestapadási osztályára, 
valamint a külső gördülési zajának mért 
értékére vonatkozó információkat.

(4) ha a végfelhasználók választhatnak az 
új gépjárműre felszerelendő különböző 
típusú gumiabroncsok közül, akkor a 
gépjármű-forgalmazók az értékesítés előtt 
közlik e gumiabroncs-típusok üzemanyag-
hatékonysági és nedvestapadási osztályára, 
valamint a külső gördülési zajának mért 
értékére vonatkozó információkat.

Or. de

Indokolás

A vásárló a jármű megvételekor mindenre kiterjedő tájékoztatást kap az egész jármű CO2-
kibocsátásáról, ideértve a gumiabroncsot is. Az az előírás, hogy a promóciós 
szakirodalomban tájékoztatást kell adni a gumiabroncsokról, csupán a költségeket és a 
bürokráciát növeli, de nem válik a vásárló előnyére.
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Módosítás 107
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4., 5. és 6. cikk alapján rendelkezésre 
bocsátandó, a gumiabroncsok üzemanyag-
hatékonysági és nedvestapadási osztályára, 
valamint a külső gördülési zajának mért 
értékére vonatkozó információkat az 1. 
mellékletben foglalt, harmonizált vizsgálati 
módszerek alkalmazásával kell 
megállapítani.

A 4., 5. és 6. cikk alapján rendelkezésre 
bocsátandó, a gumiabroncsok üzemanyag-
hatékonysági és nedvestapadási osztályára, 
valamint a külső gördülési zajának mért 
értékére vonatkozó információkat az 1. 
mellékletben foglalt, harmonizált vizsgálati 
módszerek alkalmazásával kell 
megállapítani. A harmonizált vizsgálatok 
eredményeképpen a végfelhasználó 
megbízható és teljes mértékben 
reprezentatív képet kap a vizsgált 
jellemzők rangsorolásáról.

Or. fr

Indokolás

A közúti közlekedésbiztonság és a fogyasztóvédelem érdekében a harmonizált tesztelési 
módszereket a tényleges használatra vonatkozóan előírtakkal azonos feltételekkel kell 
alkalmazni. A pontatlan vagy rossz szimuláción alapuló vizsgálat további zavart kelthet a 
fogyasztók körében.

Módosítás 108
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4., 5. és 6. cikk alapján rendelkezésre 
bocsátandó, a gumiabroncsok üzemanyag-
hatékonysági és nedvestapadási osztályára, 
valamint a külső gördülési zajának mért 
értékére vonatkozó információkat az 1. 
mellékletben foglalt, harmonizált vizsgálati 
módszerek alkalmazásával kell 

A 4., 5. és 6. cikk alapján rendelkezésre 
bocsátandó, a gumiabroncsok üzemanyag-
hatékonysági és nedvestapadási osztályára, 
valamint a külső gördülési zajának mért 
értékére vonatkozó információkat az I. 
mellékletben foglalt, harmonizált vizsgálati 
módszerek alkalmazásával kell 
megállapítani, annak megfelelően, hogy 
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megállapítani. miként tudják biztosítani a 
végfelhasználók számára a 
gumiabroncsok jellemzőit teljes 
mértékben reprezentáló megbízható 
osztályozást.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy olyan harmonizált vizsgálati módszerek kerüljenek alkalmazásra, amelyek a 
tényleges használati feltételeket reprezentálják.

Módosítás 109
Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4., 5. és 6. cikk alapján rendelkezésre 
bocsátandó, a gumiabroncsok üzemanyag-
hatékonysági és nedvestapadási osztályára, 
valamint a külső gördülési zajának mért 
értékére vonatkozó információkat az 1. 
mellékletben foglalt, harmonizált vizsgálati 
módszerek alkalmazásával kell 
megállapítani.

A 4., 5. és 6. cikk alapján rendelkezésre 
bocsátandó, a gumiabroncsok üzemanyag-
hatékonysági és nedvestapadási osztályára, 
valamint a külső gördülési zajának mért 
értékére vonatkozó információkat az 1. 
mellékletben foglalt, harmonizált vizsgálati 
módszerek alkalmazásával kell 
megállapítani, annak megfelelően, hogy 
miként tudják biztosítani a 
végfelhasználók számára a 
gumiabroncsok jellemzőit teljes 
mértékben reprezentáló megbízható 
osztályozást.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy olyan harmonizált vizsgálati módszerek kerüljenek alkalmazásra, amelyek a 
tényleges használati feltételeket reprezentálják.
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Módosítás 110
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4., 5. és 6. cikk alapján rendelkezésre 
bocsátandó, a gumiabroncsok üzemanyag-
hatékonysági és nedvestapadási osztályára, 
valamint a külső gördülési zajának mért 
értékére vonatkozó információkat az 1. 
mellékletben foglalt, harmonizált vizsgálati 
módszerek alkalmazásával kell 
megállapítani.

A 4., 5. és 6. cikk alapján rendelkezésre 
bocsátandó, a gumiabroncsok üzemanyag-
hatékonysági és nedvestapadási osztályára, 
valamint a külső gördülési zajának mért 
értékére vonatkozó információkat az 1. 
mellékletben foglalt, harmonizált vizsgálati 
módszerek alkalmazásával kell 
megállapítani. Az alkalmazott tesztelési 
módszerek tekintetében elsőbbséget kell 
biztosítani az útbiztonságnak.

Or. ro

Indokolás

Fontos prioritást biztosítani a közúti biztonságnak az alkalmazott tesztelési módszerek 
tekintetében.

Módosítás 111
Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az I. melléklet A. és B. része 
szerinti, bejelentett üzemanyag-
hatékonysági és nedvestapadási osztályok 
megfelelőségét, valamint az I. melléklet C. 
része szerinti külső gördülési ellenállás 
bejelentett mért értékének megfelelőségét 
a IV. mellékletben megállapított 
eljárásnak megfelelően értékelik.

törölve

Or. en
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Indokolás

Ez megkettőzné azt a vizsgálatot, amit a gyártók már így is kötelesek elvégezni a gyártás 
megfelelőségének biztosítására a típusjóváhagyási rendszer keretében, és kétségtelenül a 
tesztelés ellenőrzésének megduplázásához vezetne az egyes tagállamokban.  A gyártók 
gyártásvizsgálati adatai megfelelőségének felülvizsgálatán alapuló hitelesítés valószínűleg 
sokkal megfelelőbb megközelítése az ellenőrzésnek.

Módosítás 112
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az I. melléklet A. és B. része 
szerinti, bejelentett üzemanyag-
hatékonysági és nedvestapadási osztályok 
megfelelőségét, valamint az I. melléklet C. 
része szerinti külső gördülési ellenállás 
bejelentett mért értékének megfelelőségét 
a IV. mellékletben megállapított 
eljárásnak megfelelően értékelik.

A vizsgálati eljárásra a gumiabroncsok 
vizsgálatára vonatkozó meglévő 
előírásoknak megfelelően kerül sor, 
beleértve az ECE-R117 szerinti alkatrész-
típusbizonyítványt is.

Or. de

Indokolás

A gumiabroncsok lényeges paramétereinek megállapítására már létezik uniós 
típusjóváhagyási eljárás, amely alapján az ECE-R117 szerinti bizonyítványt kiadják. A 
Bizottság azon javaslata, amely szerint valamennyi tagállam belátása szerint vizsgálhatná a 
gumiabroncsokat, nem áll összhangban az arányosság elvével, és szükségtelen bürokráciához 
vezetne.

Módosítás 113
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az I. melléklet A. és B. része A tagállamok az I. melléklet A. és B. része 
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szerinti, bejelentett üzemanyag-
hatékonysági és nedvestapadási osztályok 
megfelelőségét, valamint az I. melléklet C. 
része szerinti külső gördülési ellenállás 
bejelentett mért értékének megfelelőségét a 
IV. mellékletben megállapított eljárásnak 
megfelelően értékelik.

szerinti, bejelentett üzemanyag-
hatékonysági és nedvestapadási osztályok 
megfelelőségét, valamint az utólagosan 
gyártott gumiabroncsok esetében az I. 
melléklet C. része szerinti külső gördülési 
ellenállás bejelentett mért értékének 
megfelelőségét a IV. mellékletben 
megállapított eljárásnak megfelelően 
értékelik.

Or. en

Indokolás

Az érvényben lévő rendeletek már előírják a tagállamok számára, hogyan határozzák meg az 
új gépjárművek esetében az üzemanyag-fogyasztást, a nedvestapadási osztályt és a külső 
gördülési ellenállásra vonatkozó értékeket a típus-jóváhagyási vizsgálat során. A további 
felesleges tesztelés és bürokrácia elkerülése érdekében az uniós szinten rögzített eljárásokat 
alkalmazni kell, nem pedig kétségbe vonni.

Módosítás 114
Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen ellenőrzések nem érintik a 
gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az 
ilyen járművek rendszereinek, 
alkatrészeinek és önálló műszaki 
egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. 
szeptember 5-i 2007/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel vagy a 
gépjárművek általános biztonságára 
vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról 
szóló .../.../EK rendelettel összhangban 
járművekre vagy gumiabroncsokra 
vonatkozóan kiadott uniós 
típusjóváhagyást.
____________
1 HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

Or. en
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Indokolás

Az autó- és gumiabroncs-gyártók jogbiztonsága érdekében világossá kell tenni, hogy az 
ellenőrzések nem vezethetnek oda, hogy a tagállamok megakadályozzák típusjóváhagyáson 
keresztülment személygépkocsik és gumiabroncsok szabad forgalomba bocsátását az európai 
Unióban.

Módosítás 115
Pia Elda Locatelli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megfelelőség értékelése érdekében a 
tagállamok adott esetben hivatkoznak a 
gumiabroncs típusjóváhagyási 
dokumentációjára és a gyártó által 
biztosított igazoló dokumentumokra is.

Or. en

Indokolás

A gumiabroncs-vizsgálatok minimalizálása és összehangolása, és ezáltal a gyártókra 
nehezedő adminisztrációs terhek és a vizsgálati költségek csökkentése érdekében a 
gumiabroncsok típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályokban meghatározott vizsgálati 
módszereket kell alkalmazni.

Módosítás 116
Romana Jordan Cizelj

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megfelelőség értékelése érdekében a 
tagállamok adott esetben hivatkoznak a 
gumiabroncs típusjóváhagyási 
dokumentációjára és a gyártó által 
biztosított igazoló dokumentumokra is.
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Or. en

Indokolás

A gumiabroncs-vizsgálatok minimalizálása és összehangolása, és ezáltal a gyártókra 
nehezedő adminisztrációs terhek és a vizsgálati költségek csökkentése érdekében a 
gumiabroncsok típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályokban meghatározott vizsgálati 
módszereket kell alkalmazni.

Módosítás 117
Fiona Hall, Lena Ek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A címkézési rendszer uniószerte történő hatékony és harmonizált végrehajtásának biztosítása 
érdekében. Más energiacímkézési rendszerek tekintetében fogyasztói szervezetek a termékek 
rendszeres félrecímkézéséről és a kért tájékoztatás hiányáról számoltak be. A tagállamoknak 
helyszíni ellenőrzéseket kell végezniük a helyes címkézésnek és az információk promóciós 
anyagokban – köztük készletlistákban, katalógusokban, brosúrákban, weboldalokon – történő 
megfelelő közzétételének vizsgálata céljából.

Módosítás 118
Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 119
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben nem rendelkeznek 
ellenkező értelmű bizonyítékokkal, a 
tagállamok úgy tekintik, hogy a címkék és 
a termékinformációk megfelelnek ezen 
irányelv rendelkezéseinek. A tagállamok –
a bejelentett értékek pontosságának 
értékelése érdekében – műszaki 
dokumentációk benyújtását írhatják elő.

(2) Amennyiben nem rendelkeznek 
ellenkező értelmű bizonyítékokkal, a 
tagállamok úgy tekintik, hogy a címkék és 
a termékinformációk megfelelnek ezen 
irányelv rendelkezéseinek. A tagállamok –
a bejelentett értékek pontosságának
értékelése érdekében – műszaki 
dokumentációk benyújtását írhatják elő a 
gumiabroncs-beszállítók számára.

Or. en

Indokolás

Csak a gumiabroncs-beszállítók tudnak részletes műszaki dokumentációval szolgálni a 
gumiabroncsokra vonatkozóan.
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Módosítás 120
Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
Ösztönzők

A tagállamok az I. melléklet A. része 
szerinti C üzemanyag-hatékonysági 
osztály alatti gumiabroncsok tekintetében 
nem biztosítanak ösztönzőket.

Or. en

Indokolás

A javaslat a nemzeti adójellegű ösztönzők korlátozására tett kísérletnek tekinthető, így sérti a 
tagállamok adózási szuverenitását. Előfordulhat, hogy a tagállamok ösztönzőket szeretnének 
biztosítani az alacsonyabb gördülési ellenállású gumiabroncsokra, és ezt az Európai Uniót 
létrehozó szerződés értelmében már most meg is tehetik, az adópolitika e területe azonban az 
egyes tagállamok hatáskörébe tartozik.

Módosítás 121
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az I. melléklet A. része 
szerinti C üzemanyag-hatékonysági osztály 
alatti gumiabroncsok tekintetében nem 
biztosítanak ösztönzőket.

A tagállamok az I. melléklet A. része 
szerinti C üzemanyag-hatékonysági osztály 
alatti, valamint (C1 típusú gumiabroncsok 
esetében) az I. melléklet B. része szerinti C 
nedvestapadási osztály alatti 
gumiabroncsok tekintetében nem 
biztosítanak ösztönzőket.

Or. en
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Indokolás

Mivel a gumiabroncs-gyártókat ösztönözni kell valamennyi paraméter optimalizálására, a 
lehetséges ösztönzők meghatározásánál a nedvestapadási teljesítményt is figyelembe kell 
venni.

Módosítás 122
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az I. melléklet A. része
szerinti C üzemanyag-hatékonysági osztály 
alatti gumiabroncsok tekintetében nem 
biztosítanak ösztönzőket.

A tagállamok az I. melléklet A. és B. része
szerinti C üzemanyag-hatékonysági osztály 
alatti és C nedvestapadási osztály alatti 
gumiabroncsok tekintetében nem 
biztosítanak ösztönzőket.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat (4) preambulumbekezdésében kifejtett megfontolások értelmében –
különös tekintettel a következőkre: „a gördülési ellenállás csökkentése kedvezőtlenül 
befolyásolhat más paramétereket, például a nedvestapadást (...). Ezért a 
gumiabroncsgyártókat ösztönözni kell valamennyi paraméter egyidejű optimalizálására” – a 
lehetséges ösztönzők meghatározásánál a nedvestapadási teljesítményt is figyelembe kell 
venni. Nem szolgálja a fogyasztók érdekeit az, ha valamely tagállam ösztönzőket biztosít 
például az A üzemanyag-hatékonysági és E nedvestapadási osztályba tartozó gumiabroncsra.

Módosítás 123
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) a hógumiabroncsokra és 
téligumiabroncsokra vonatkozó 
követelmények bevezetése;
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Or. ro

Indokolás

Fontos, hogy külön követelmények kerüljenek bevezetésre a hógumiabroncsok és a 
téligumiabroncsok tekintetében, mivel az ezekre vonatkozó előírások nem hasonlíthatóak 
össze a normál gumiabroncsokra vonatkozóakkal.

Módosítás 124
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv következetes végrehajtása 
érdekében állandó információcserén 
keresztül szoros együttműködésre van 
szükség a piacfelügyelet terén. A 
tagállamoknak megfelelő intézkedéseket 
kell hozniuk a rendszeres utólagos 
ellenőrzések biztosítására annak 
érdekében, hogy a nem megfelelően 
címkézett gumiabroncsokat hozzák 
összhangba az előírásokkal, vagy vonják 
ki a forgalomból. 

Or. de

Indokolás

Az Európai belső piaci verseny egységes feltételei biztosítása és az európai és Európán kívüli 
gyártók egyenlő feltételeinek megteremtése érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
rendelet rendelkezéseit következetesen betartják.
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Módosítás 125
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az irányelv alkalmazásának 
kezdetétől számított három éven belül 
fogyasztói hatásvizsgálatot végez a 
címkézés hatékonyságára vonatkozóan a 
fogyasztói tudatosság és az intézkedés 
megfelelősége szempontjából, tekintetbe 
véve a gépjárművek általános biztonságát 
és környezeti teljesítményét.

Or. en

Indokolás

Mivel az irányelvben javasolt intézkedések most először kerülnek bevezetésre e terméktípusra 
vonatkozóan és több kritériumot alapul véve, meg kell vizsgálni ezen eszköz megfelelőségét és 
hatékonyságát az irányelv esetleges megfelelő felülvizsgálata érdekében.

Módosítás 126
Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2010. október 29-ig 
hatásvizsgálattal és – szükség esetén – az 
irányelv és más vonatkozó rendelkezések 
további felülvizsgálatára vonatkozó 
javaslatokkal ellátott jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé a 
címkézési rendszernek az újrafutózott 
gumiabroncsokra való kiterjesztése 
tekintetében.

Or. en
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Indokolás

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.

Módosítás 127
Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a rendelkezéseket 2012. november 
1-jétől kell alkalmazni. 

Ezeket a rendelkezéseket 2012. november 
1-jétől kell alkalmazni, fokozatosan, 
legkésőbb 2014. november 1-jéig elérve 
azok teljes körű alkalmazását a belső 
piacon. Az irányelv hatálya alá tartozó 
gumiabroncs-beszállítók biztosítják a 4. 
cikkben rögzített előírások alábbi 
ütemterv szerinti alkalmazását:
a) 2012. november 1-jétől: valamennyi 
EK-típusjóváhagyáshoz kötött új 
gumiabroncs-típus;
b) 2013. november 1-jétől: valamennyi új 
típusú gépjárműre felszerelendő új 
gumiabroncs;
c) 2014. november 1-jétől: az e napot 
követően gyártott valamennyi új 
gumiabroncs.

Or. en

Indokolás

A 15. cikkben rögzített ütemezés célja, hogy összhangot teremtsen a gépjárművek általános 
biztonságáról szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatban (COM (2008) 316) a gördülési 
ellenállásra és a gumiabroncsok nedvestapadására vonatkozóan meghatározott határértékek 
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bevezetésével.  A folyamatos alkalmazási rendszer elfogadása lehetővé teszi, hogy szélesebb 
körben felhasználhatóak legyenek a típusjóváhagyás során keletkező vizsgálati adatok, ami 
előnyökkel jár a tagállamok számára a végrehajtási eszközök, az ipar számára pedig a 
tesztelési tevékenységek optimalizálása tekintetében.

Módosítás 128
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A  rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy gumiabroncstípust egynél több 
gumiabroncs-osztályra (pl. C1 és C2) is 
jóváhagynak, akkor a szóban forgó 
gumiabroncstípus üzemanyag-
hatékonysági osztályának 
meghatározásához a legmagasabb 
gumiabroncs-osztályra (pl. C2, nem C1) 
vonatkozó besorolási osztályt kell 
használni. 

törölve

Or. en

Indokolás

Nem lehet egy gumiabroncstípust egynél több gumiabroncs-osztályra (C1 vagy C2 vagy C3) 
jóváhagyni; A C1 osztályú gumiabroncstípusok az ENSZ/EGB 30. számú előírása alá 
tartoznak, és nem kerülhetnek átfedésbe az ENSZ/EGB 54. számú előírása alá tartozó C2 és 
C3 osztályú gumiabroncsokkal. 

Módosítás 129
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – táblázat – C1 típusú gumiabroncsok

A Bizottság által javasolt szöveg
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Módosítás

Or. en

Indokolás

A rendszer érthetőségének javítása és az üzemanyag-takarékossággal való kapcsolat 
egyértelművé tétele érdekében helyénvaló az 1 kg/t értékű lineáris sávszélesség alkalmazása, 
ami sávonként 1,5%-os üzemanyag-megtakarítást jelent, azaz 7.5%-os üzemanyag-
megtakarítást az „F” sávba tartozó modell „A” sávba tartozó modellre történő cseréje 
esetén.

Az üresen hagyott „D” sáv zavaró a fogyasztók számára. A rendszernek folyamatosnak kell 
lennie, nem oszthatja a sávokat két „alrendszerre”, ami veszélyeztetné a hatékonyságot.

A csökkenő sávszélesség nem nyújtana következetes ösztönzőket a teljesítmény egész piacon 
történő javítása érdekében.

C1 típusú gumiabroncsok
RRC kg/t-ban Energiahaték

onysági 
osztály

RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.7 B
7.8≤RRC≤9.0 C
Nincs D
9.1≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤12.
0

F

RRC≥12.1 G

C1 típusú gumiabroncsok
RRC kg/t-ban Energiahaték

onysági 
osztály

RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.5 B
7.6≤RRC≤8.5 C
8.6≤RRC≤9.5 D
9.6≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤11.
5

F

RRC≥11.6 G
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Módosítás 130
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – táblázat – C2 típusú gumiabroncsok

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Or. en

Indokolás

A rendszer érthetőségének javítása és az üzemanyag-takarékossággal való kapcsolat 
egyértelművé tétele érdekében helyénvaló az 1 kg/t értékű lineáris sávszélesség alkalmazása, 
mivel ez egyértelműen a sáv javulásával elért üzemanyag-megtakarításhoz köthető.

Az üresen hagyott „D” sáv zavaró a fogyasztók számára. A rendszernek folyamatosnak kell 
lennie, nem oszthatja a sávokat két „alrendszerre”, ami veszélyeztetné a hatékonyságot.

C2 típusú gumiabroncsok
RRC kg/t-ban Energiahaté

konysági 
osztály

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

C2 típusú gumiabroncsok
RRC kg/t-ban Energiahaté

konysági 
osztály

RRC≤5.5 A
5.6≤RRC≤6.5 B
6.6≤RRC≤7.5 C
7.6≤RRC≤8.5 D
8.6≤RRC≤9.5 E
9.6≤RRC≤10.5 F
RRC≥10.6 G
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Módosítás 131
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – B  rész – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

G Nedvestapadási 
osztályok

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

Módosítás

G Nedvestapadási 
osztályok

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

Indokolás

Nehezebbé kell tenni az „A” osztály elérését annak biztosítására, hogy a nedvestapadás mint 
biztonsági kritérium megfelelő rangot kapjon. A sávszélességet 10 százalékpontra kell 
szűkíteni. Az alacsonyabb sávok nem maradhatnak üresen, hogy ne lehessen eltakarni a rossz 
biztonsági tulajdonságokat.

Az ENSZ/EGB 54. számú előírása értelmében a Közép-Európában általánosan használt 
téligumiabroncsok esetében a nedvestapadás minimális küszöbértéke G ≥ 100, nyári gumik 
esetében pedig G ≥ 110. A legalacsonyabb (G) osztályra vonatkozó küszöbértéket ezért 110-
nél lényegesen magasabb szinten kell megállapítani.
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Módosítás 132
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – B  rész – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

G Nedvestapadási 
osztályok

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

Módosítás

G Nedvestapadási 
osztályok

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

Or. en

Indokolás

A javaslat szerinti üresen hagyott „D” sáv zavaró a fogyasztók számára. Alapvető, hogy a 
rendszer átlátható és érthető legyen. A rendszernek folyamatosnak kell lennie, nem oszthatja a 
sávokat két „alrendszerre”, ami veszélyeztetné a hatékonyságot.
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Módosítás 133
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – C rész – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Jelzőlámpa” jellegű színjelzés a külső 
gördülési zajra vonatkozóan
A gépjárművek általános biztonságát 
szolgáló típusjóváhagyási 
követelményekről szóló xxx/xxxx/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
minimumkövetelményeket állapít meg a 
gumiabroncsok külső gördülési zajára 
vonatkozóan. A címke zajjal foglalkozó 
szakaszában feltüntetett „jelzőlámpa” 
jellegű színjelzés a fenti rendeleten alapul 
és a következőket jelzi:
i. piros színnel: a gördülési zajára 
vonatkozó típusjóváhagyási 
követelményeket nem teljesítő modellek;
ii. sárga színnel: a típusjóváhagyási 
követelményeknek megfelelő és legfeljebb 
3 dB-lel csendesebb modellek;
iii. zöld színnel: a típusjóváhagyási 
követelményeknek megfelelő és több mint 
3 dB-lel csendesebb modellek.

Or. en

Indokolás

A „jelzőlámpa” jellegű színrendszer megfelelő és könnyen érthető magyarázatául szolgál a 
címkén feltüntetett, decibelben mért értékeknek. Noha a típusjóváhagyásról szóló rendelet 
2012-től megkezdi a legzajosabb gumiabroncsok piacról való eltávolítását, fennáll annak a 
lehetősége, hogy a típusjóváhagyási határértékeknek nem megfelelő egyes modellek készleten 
maradnak, és 2012-nél jóval később kerülnek használatba.
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Módosítás 134
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – C a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ca. rész: Külső zaj szerinti osztályozás
A külső gördülési zaj szerinti osztályok 
decibelérték (dB(A)) alapján kerülnek 
meghatározásra az alábbi szinteknek 
megfelelően:

Külső gördülési zaj szerinti osztályok (dB(A))

Színkód C1 C2 C3

Zöld ≤68 ≤69 ≤70

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

Piros ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Indokolás

A fogyasztók külső zajszinttel kapcsolatos egyértelmű tájékoztatása érdekében a 
decibelértéket fel kell tüntetni a címkén. A „jelzőlámpa” jellegű rendszer jelzi az egyes 
gumiabroncs-osztályokra meghatározott értékeken belüli legjobb és legrosszabb 
teljesményeket – az alacsony zajszintű modellek esetében a határérték alatti 3 dB megfelelő, 
mivel feleakkora hangnyomásszintet jelent, ami alapvető és jelentős csökkenés az egész flottát 
tekintve egy forgalmas úton. A C1 osztályba tartozó gumiabroncsok osztályozásának alapja a 
típusjóváhagyásról szóló rendeletből származó C1c sávkategória, hogy ezáltal biztosított 
legyen, hogy zajkibocsását tekintve valamennyi C1 osztályú gumiabroncs azonos feltételek 
alapján kerüljön összehasonlításra.
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Módosítás 135
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – C a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ca. rész: Külső zaj szerinti osztályozás

A külső gördülési zaj szerinti osztályok 
decibelérték (dB(A)) alapján kerülnek 
meghatározásra az alábbi szinteknek 
megfelelően:

Külső gördülési zaj szerinti osztályok (dB(A))

Színkód C1 C2 C3

Zöld ≤68 ≤69 ≤70

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

Piros ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Indokolás

Érthető és egyértelmű tájékoztatást kell adni a fogyasztóknak a külső zajszinttel kapcsolatban, 
ösztönözve őket ezzel az alacsony zajszintű gumiabroncsok vásárlására. Ez segíthet tovább 
csökkenteni a forgalom általános zaját, különösen a sűrű forgalmú közterületeken. A 3 
decibellel a határérték alatti alacsony zajszintű modellek zöld színnel való jelzése helyénvaló, 
mivel ez alapvető és jelentős (a forgalom megfeleződésével egyenértékű) zajszint-csökkenést 
eredményez az egész flottát tekintve egy forgalmas úton.

Módosítás 136
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1.1 pont – címke

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üzemanyag-hatékonyság a bal oldalon, Az üzemanyag-hatékonyság a jobb 
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teljesítmény nedves úton a jobb oldalon, a 
zajszint jelzése decibelben (dB(A))

oldalon, teljesítmény nedves úton a bal 
oldalon, a zajszint jelzése skála 
segítségével (csak betűk, nagyméretű, 
vastagon szedett nagybetűk), zárójelben a 
decibel feltüntetésével (XY dB).

Or. de

Indokolás

1. A biztonságot mindig első helyre kell helyezni, és az európaiak balról jobbra olvasnak.

2. Kevés az olyan fogyasztó, aki a decibelben kifejezett zajszint látván tudná,  mekkora 
zajszintről van szó, mivel a fogyasztóknak nincs összehasonlítási alapjuk. Helyénvalóbb lenne 
ezért itt is a skála bevezetése, és először az elért osztály megjelölése, majd zárójelben a 
harmonizált vizsgálati eljárás során meghatározott tényleges szint feltüntetése.

Módosítás 137
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1.1 pont – címke

A Bizottság által javasolt szöveg
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Módosítás
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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

Indokolás

Érdemes a gumiabroncsok esetében alkalmazott címkéket az elektromos készülékek esetében 
használatos címkék alapján kialakítani, mert ez jelentősen segíti a felismerést a fogyasztók 
számára.  Nincs értelme az általános biztonságra (nedvestapadásra) vonatkozó információt a 
környezetvédelmi adatok (CO2-kibocsátás és zajszint) mellett szerepeltetni.

Módosítás 138
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 1.1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A javasolt kialakítás a következő 
elemekkel egészül ki:
i. a gördülési ellenállási együttható (kg/t) 
mért értéke az osztályozó nyíl bal oldala 
mellett,
ii. az EU gumiabroncs-címkézéssel 
foglalkozó weboldalának címe, nagy 
betűmérettel a címke alján,
iii. „jelzőlámpa” jellegű színrendszer 
(piros/sárga/zöld) a zajjal foglalkozó 
szakaszban feltüntetve (a dB érték színes 
háttereként és/vagy a piktogram 
színjelzéseként).
Az „(A)” jelölést el kell távolítani a zajjal 
foglalkozó szakaszban lévő decibel-
mértékegységből.

Or. en

Indokolás

Az „(A)” az emberi hallástartományt kiemelő decibelskálát jelöli. Ennek azonban magától 
értetődőnek kell lennie, emellett a fogyasztók számára félrevezető lehet az „(A)” jelzés,
amelyet tévesen a zajszint-osztály jeleként értelmezhetnek.
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Módosítás 139
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 2.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1 A beszállítóknak a matricán a címkével 
együtt fel kell tüntetniük a nevüket, a 
gumiabroncs termékvonalának nevét és a 
gumiabroncs méreteit, terhelhetőségi 
indexét, sebességhatárát és egyéb részletes 
műszaki információkat, bármilyen színben, 
formátumban és kialakítással, azzal a 
kikötéssel, hogy a márkanévhely 
méretaránya a címke méretéhez képest nem 
haladhatja meg a 4:5 arányt, és a címkével 
együtt közölt üzenet nem mondhat ellent a 
címke üzenetének.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. pl

Indokolás

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás 140
Fiona Hall, Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A bővített magyarázó címke 
formátuma
Az 5. cikkben említett címke bővített 
változatát az alábbi ábrának megfelelően 
kell elkészíteni, az abban szereplő szöveget 
az értékesítési pont helye szerinti 
megfelelő nyelvre fordítva. A címke e 
változatát a számlán vagy a számlával 
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együtt kell a fogyasztó számára átadni, 
kivéve ha ez aránytalan terhet ró a 
kiskereskedőre; ez utóbbi esetben a 
tájékoztatást a II. melléklet 2b. pontjának 
megfelelően kell biztosítani.

Or. en

Indokolás

Míg a vásárlónak sok esetben lehetősége van arra, hogy lássa a matricát a gumiabroncs 
megvásárlása esetén, további kiegészítő információforrásokra van szükség különböző piaci 
szegmensek és értékesítési csatornák elérése érdekében. A matrica ugyanakkor további 
magyarázatot igényel az egyes piktogramokhoz mellékelt magyarázó szövegek formájában. 
Ezt a vásárlónak kiadott egyéb információval együtt kell átnyújtani, legkésőbb a számlán vagy 
a számlával együtt. A számlán feltüntetett részletesebb tájékoztatás következtében 
valószínűbb, hogy a vásárló a jövőben a címkézési rendszer alapján fog felvilágosítást kérni.



PE421.196v01-00 92/95 AM\771285HU.doc

HU

Módosítás 141
Fiona Hall, Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A számlán feltüntetett tájékoztatás 
formátuma
Ha a II. melléklet 2a. pontjában 
meghatározott magyarázó címke 
nyomtatási költségei aránytalan terhet 
rónak a kiskereskedőre, a címke 
információit az alábbi ábrának 
megfelelően kell feltüntetni:
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Or. en

Módosítás 142
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A gumiabroncsra vonatkozó 
információkat az alábbiakban 
meghatározott sorrendben kell feltüntetni: 

1. A gumiabroncsra vonatkozó 
információkat az alábbiakban 
meghatározott sorrendben kell feltüntetni: 

i. az üzemanyag-hatékonysági osztály (A 
és G közötti betű);

i. az üzemanyag-hatékonysági osztály (A 
és G közötti betű) a gördülési ellenállási 
együttható (kg/t) mért értékével együtt;

ii. a nedvestapadási osztály (A és G közötti 
betű);

ii. a nedvestapadási osztály (A és G közötti 
betű);

iii. a külső gördülési zaj mért értéke (dB). iii. a külső gördülési zaj mért értéke (dB) a 
színjelzéssel (piros/sárga/zöld).

Or. en

Indokolás

Lásd a gördülési ellenállási együtthatóról és a külső zaj szerinti osztályozásról szóló korábbi 
módosításokat.

Módosítás 143
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

–i. az gumiabroncs-címkézéssel foglalkozó 
weboldalára mutató hivatkozást;

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

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

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

– a környezettudatos vezetés jelentősen 
csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást; 

– a környezettudatos vezetés jelentősen 
csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást; 

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

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

– a féktávolságokat mindig szigorúan be 
kell tartani.

– a féktávolságokat mindig szigorúan be 
kell tartani.

Or. en

Indokolás

Lásd a 3. cikk 5a. (új) pontjára vonatkozó módosítás indokolását.

Módosítás 144
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bejelentett üzemanyag-hatékonysági és 
nedvestapadási osztályok, valamint a külső 
gördülési zaj bejelentett mért értékének 
megfelelőségét a beszállító által 
meghatározott minden egyes 
gumiabroncstípus, vagy gumiabroncs-
csoport esetében értékelni kell, a következő 
eljárásnak megfelelően:

A bejelentett üzemanyag-hatékonysági és 
nedvestapadási osztályok, valamint a külső 
gördülési zaj bejelentett mért értékének 
megfelelőségét a gumiabroncs-beszállító
által meghatározott minden egyes 
utólagosan gyártott gumiabroncstípus, 
vagy utólagosan gyártott gumiabroncs-
csoport esetében értékelni kell, a következő 
eljárásnak megfelelően:

Or. en
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Indokolás

Az érvényben lévő rendeletek már előírják a tagállamok számára, hogyan határozzák meg az 
új gépjárművek esetében az üzemanyag-fogyasztást, a nedvestapadási osztályt és a külső 
gördülési ellenállásra vonatkozó értékeket a típus-jóváhagyási vizsgálat során. A további 
felesleges tesztelés és bürokrácia elkerülése érdekében az uniós szinten rögzített eljárásokat 
alkalmazni kell, nem pedig kétségbe vonni.
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