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Poprawka 19
Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
oznakowania opon pod kątem 
efektywności paliwowej i innych 
zasadniczych parametrów

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie oznakowania opon pod kątem 
efektywności paliwowej i innych 
zasadniczych parametrów
(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu. 
Przyjęcie jej będzie wymagało 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym tekście.)

Or. de

Uzasadnienie

Logicznie rzecz ujmując wybranym instrumentem powinno być rozporządzenie. Zgodnie z 
uzasadnieniem Komisji, niniejszym wnioskiem zorientowanym na podaż należy uzupełnić 
homologację typu pojazdów silnikowych w zakresie bezpieczeństwa, regulującą podaż za 
pomocą minimalnych wymogów. Powinno to zapewnić standardowy poziom jakości opon. 
Rozporządzenie gwarantuje, że postanowienia odnoszące się do obowiązku oznakowania 
będą miały bezpośrednie zastosowanie, ponieważ nie jest konieczna transpozycja do prawa 
krajowego.

Poprawka 20
Amalia Sartori, Stefano Zappalà, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
oznakowania opon pod kątem 
efektywności paliwowej i innych 
zasadniczych parametrów

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie oznakowania opon pod kątem 
efektywności paliwowej i innych 
zasadniczych parametrów

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu. 
Przyjęcie jej będzie wymagało 
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wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym tekście.)

Or. it

Uzasadnienie

Wniosek Komisji poprzedziło rozporządzenie w sprawie wymogów technicznych w zakresie 
homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego 
(COM(2008)0316). Z uwagi na powiązania między obydwoma tekstami wniosek Komisji 
należy przekształcić w rozporządzenie w celu zapewnienia jednakowego stosowania w całej 
Wspólnocie.

Poprawka 21
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
oznakowania opon pod kątem 
efektywności paliwowej i innych 
zasadniczych parametrów

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie oznakowania opon pod kątem 
efektywności paliwowej i innych 
zasadniczych parametrów
(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu. 
Przyjęcie jej będzie wymagało 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym tekście.)

Or. en

Uzasadnienie

Wybranym instrumentem logicznie rzecz ujmując powinno być rozporządzenie. Zgodnie z 
rozumowaniem Komisji należy uzupełnić homologację typu pojazdów silnikowych w zakresie 
bezpieczeństwa, COM(2008)0316, regulującą podaż za pomocą minimalnych wymogów, 
niniejszym wnioskiem zorientowanym na podaż. Powinno to zapewnić standardowy poziom 
jakości opon. Rozporządzenie gwarantuje bezpośrednie zastosowanie postanowień 
odnoszących się do obowiązku oznakowania, ponieważ nie jest konieczna transpozycja do 
prawa krajowego.
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Poprawka 22
Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
oznakowania opon pod kątem 
efektywności paliwowej i innych 
zasadniczych parametrów

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie oznakowania opon pod kątem 
efektywności paliwowej i innych 
zasadniczych parametrów
(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu. 
Przyjęcie jej będzie wymagało 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym tekście.)

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie skuteczniej niż dyrektywa zapewni równe warunki dla producentów opon i 
bardziej przejrzysty system regulacji dla konsumentów.

Poprawka 23
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
oznakowania opon pod kątem 
efektywności paliwowej i innych 
zasadniczych parametrów

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
oznakowania opon pod kątem 
przyczepności na mokrej powierzchni, 
efektywności paliwowej i poziomu hałasu 
toczenia

Or. de
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Uzasadnienie

Dyrektywa reguluje oznakowanie trzech precyzyjnie określonych parametrów. 
Bezpieczeństwo powinno tu stanowić najważniejszy element, a o przyczepności na mokrej 
nawierzchni powinno się wspomnieć odpowiednio przed efektywnością paliwową i poziomami 
hałasu toczenia. Pojęcie „innych zasadniczych parametrów” jest zbyt mało precyzyjne, by 
nadawać się na tytuł dyrektywy.

Poprawka 24
Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Opony charakteryzują się szeregiem 
wzajemnie powiązanych ze sobą 
parametrów. Ulepszenie jednego 
parametru, na przykład oporu toczenia, 
może mieć negatywny wpływ na pozostałe 
parametry, takie jak przyczepność na 
mokrej powierzchni, natomiast 
optymalizacja przyczepności na mokrej 
powierzchni może negatywnie wpłynąć na 
zewnętrzny hałas toczenia. Producenci 
opon powinni być zachęcani do 
optymalizacji wszystkich parametrów.

(4) Opony charakteryzują się szeregiem 
wzajemnie powiązanych ze sobą 
parametrów. Ulepszenie jednego 
parametru, na przykład oporu toczenia, 
może mieć negatywny wpływ na pozostałe 
parametry, takie jak przyczepność na 
mokrej powierzchni, natomiast 
optymalizacja przyczepności na mokrej 
powierzchni może negatywnie wpłynąć na 
zewnętrzny hałas toczenia. Producenci 
opon powinni być zachęcani do 
optymalizacji wszystkich parametrów. 
Podobnie w przypadku zmiany 
parametrów może dojść do znacznego 
zanieczyszczenia drobnym pyłem 
zawieszonym ze względu na większe 
ścieranie. Producenci opon powinni być 
zachęcani do optymalizacji wszystkich 
parametrów.

Or. de

Uzasadnienie

Transport drogowy stanowi jedną z głównych przyczyn emisji CO2. Roczne emisje pyłów 
zawieszonych spowodowane ścieraniem opon wynoszą ok. 6,5 kt. Do 2010 r. w życie wejdą 
kolejne przepisy dotyczące tego typu zanieczyszczeń. Przy zmianie takich parametrów, jak 
opór toczenia należy mieć zawsze na uwadze, jaki wpływ będzie to miało na ścieranie opon, a 
tym samym na zanieczyszczenie pyłem zawieszonym.
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Poprawka 25
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Opony charakteryzują się szeregiem 
wzajemnie powiązanych ze sobą 
parametrów. Ulepszenie jednego 
parametru, na przykład oporu toczenia, 
może mieć negatywny wpływ na pozostałe 
parametry, takie jak przyczepność na 
mokrej powierzchni, natomiast 
optymalizacja przyczepności na mokrej 
powierzchni może negatywnie wpłynąć na 
zewnętrzny hałas toczenia. Producenci 
opon powinni być zachęcani do 
optymalizacji wszystkich parametrów. 

(4) Opony charakteryzują się szeregiem 
wzajemnie powiązanych ze sobą 
parametrów. Ulepszenie jednego 
parametru, na przykład oporu toczenia, 
może mieć negatywny wpływ na pozostałe 
parametry, takie jak przyczepność na 
mokrej powierzchni, natomiast 
optymalizacja przyczepności na mokrej 
powierzchni może negatywnie wpłynąć na 
zewnętrzny hałas toczenia. Producenci 
opon powinni być zachęcani do 
optymalizacji wszystkich parametrów, nie 
kwestionując już przyjętych norm 
bezpieczeństwa..

Or. de

Uzasadnienie

Należy jasno stwierdzić, że bezpieczeństwo ma największy priorytet. 

Poprawka 26
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Opony charakteryzują się szeregiem 
wzajemnie powiązanych ze sobą 
parametrów. Ulepszenie jednego 
parametru, na przykład oporu toczenia, 
może mieć negatywny wpływ na pozostałe 
parametry, takie jak przyczepność na 
mokrej powierzchni, natomiast 

(4) Opony charakteryzują się szeregiem 
wzajemnie powiązanych ze sobą 
parametrów. Ulepszenie jednego 
parametru, na przykład oporu toczenia, 
może mieć negatywny wpływ na pozostałe 
parametry, takie jak przyczepność na 
mokrej powierzchni, natomiast 
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optymalizacja przyczepności na mokrej 
powierzchni może negatywnie wpłynąć na 
zewnętrzny hałas toczenia. Producenci 
opon powinni być zachęcani do 
optymalizacji wszystkich parametrów. 

optymalizacja przyczepności na mokrej 
powierzchni może negatywnie wpłynąć na 
zewnętrzny hałas toczenia. Producenci 
opon powinni być zachęcani do 
optymalizacji wszystkich parametrów. W 
ramach wykorzystywanych metod badań 
należy priorytetowo potraktować 
bezpieczeństwo drogowe.

Or. ro

Uzasadnienie

Ważne jest nadanie priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa drogowego w ramach 
wykorzystywanych metod badań.

Poprawka 27
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Dla zwiększenia zrozumienia i wiedzy 
na temat oporu toczenia, kalkulator 
oszczędności paliwowych, taki jak ten, 
który już istnieje w odniesieniu do opon 
C3, posłużyłby za konkretne narzędzie dla 
wykazania ewentualnych oszczędności 
paliwa, pieniędzy i CO2.

Or. en

Uzasadnienie

System oznakowania opon na poziomie UE ma stanowić odpowiedź na nieoptymalne 
rozpowszechnianie się opon paliwooszczędnych na rynku, wynikające z braku informacji. 
Kalkulator oszczędności paliwowych przyczyniłby się do umożliwienia konsumentom 
dokonania bardziej świadomego wyboru.
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Poprawka 28
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Wpływ na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego mają również inne parametry 
opon, takie jak poślizg wodny lub 
zachowanie podczas pokonywania 
zakrętów. Na tym etapie jednak brak jest 
zharmonizowanych metod badania tych 
parametrów. Właściwe jest zatem 
zapewnienie możliwości określenia 
przepisów dotyczących 
zharmonizowanych informacji dla 
użytkowników końcowych na temat tych 
parametrów opon na późniejszym etapie, 
jeśli zajdzie taka potrzeba.

(10) Wpływ na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego mają również inne parametry 
opon, takie jak poślizg wodny lub 
zachowanie podczas pokonywania 
zakrętów. Na tym etapie jednak brak jest 
zharmonizowanych metod badania tych 
parametrów. Obecnie zatem nie powinno 
się uchwalać żadnych przepisów 
dotyczących tych parametrów.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli nie istnieją jeszcze nawet żadne zharmonizowane metody badania, od państw 
członkowskich nie należy wymagać działania na tym etapie. Wynikiem tego będzie jedynie 
niepotrzebna biurokracja.

Poprawka 29
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Należy zachęcać producentów, 
dostawców i dystrybutorów opon do 
dostosowania się do przepisów niniejszej 
dyrektywy przed 2012 r. w celu 
przyspieszenia uznania systemu 
i dostrzeżenia płynących z niego korzyści.
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Or. en

Uzasadnienie

Jak najszybsze wprowadzenie systemu oznakowania, początkowo poprzez dobrowolne 
dostosowanie się do przepisów, będzie wspierać uznanie systemu przez konsumentów oraz 
wcześniejsze zmniejszenie zużycia paliwa, emisji CO2 i hałasu wytwarzanego przez ruch 
drogowy.

Poprawka 30
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Należy umieścić w oznakowaniu 
wartość pomiarową współczynnika oporu 
toczenia (RCC wyrażony w kg/t) w celu 
zapewnienia przejrzystości i zrozumienia 
systemu, w szczególności dla nabywców 
profesjonalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Umieszczenie współczynnika oporu toczenia (RCC w kg/t) zwiększa przejrzystość systemu 
oraz jest szczególnie ważne dla nabywców profesjonalnych i użytkowników końcowych, w tym 
nabywców flotowych, przedsiębiorstw transportu drogowego i urzędników ds. zamówień 
publicznych, którzy podkreślają, że etykiety nie należy nadmiernie upraszczać poprzez 
pomijanie przydatnych informacji.

Poprawka 31
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Należy zastosować prosty system 
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kolorów „świateł drogowych” w części 
etykiety dotyczącej hałasu, aby umieścić 
decybelową wartość pomiarową 
w kontekście skali emisji hałasu celem 
poinformowania konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumentów wyraźnie interesują emisje hałasu, lecz generalnie nie są oni zaznajomieni ze 
skalą decybelową w odniesieniu do hałasu powodowanego przez opony i wymagają 
dodatkowych informacji. Prosty wskaźnik kolorów (czerwony/żółty/zielony) pokaże jakość 
poszczególnych modeli w kontekście skali emisji hałasu w porównaniu z innymi modelami 
z tej samej kategorii.

Poprawka 32
Werner Langen, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Obecność etykiety na oponach w 
punkcie ich sprzedaży, jak również w 
technicznej literaturze promocyjnej,
powinna zagwarantować dystrybutorom 
oraz potencjalnym użytkownikom 
końcowym uzyskanie zharmonizowanych 
informacji na temat efektywności 
paliwowej opon, ich przyczepności na 
mokrej powierzchni i zewnętrznego hałasu 
toczenia.

(16) Obecność etykiety na oponach w 
punkcie ich sprzedaży powinna 
zagwarantować dystrybutorom oraz 
potencjalnym użytkownikom końcowym 
uzyskanie zharmonizowanych informacji 
na temat efektywności paliwowej opon, ich 
przyczepności na mokrej powierzchni i 
zewnętrznego hałasu toczenia.

Or. de

Uzasadnienie

Wynika z poprawki do art. 6 wniosku w sprawie dyrektywy.
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Poprawka 33
Fiona Hall, Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Potencjalnym nabywcom należy 
dostarczyć dodatkowych 
ustandaryzowanych informacji, 
wyjaśniających poszczególne elementy 
oznakowania: efektywność paliwową, 
przyczepność na mokrej powierzchni 
i emisje hałasu, a także ich znaczenie, 
oraz zawierających kalkulator 
oszczędności paliwowych pokazujący 
średnie oszczędności paliwa, CO2 i 
kosztów. Informacje te powinny być 
podawane na stronie internetowej UE 
poświęconej oznakowaniu opon oraz w 
ulotkach i na plakatach informacyjnych 
we wszystkich punktach sprzedaży. Adres 
strony internetowej powinien być 
wyraźnie wskazany na oznakowaniu i we 
wszelkiej technicznej literaturze 
promocyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Centralne, niezależne i wiarygodne źródło informacji jest zasadnicze dla przejrzystości i 
akceptacji społecznej dla systemu oznakowania. Strona internetowa dostarczy prostych, 
krótkich wyjaśnień w odniesieniu do każdego piktogramu. Strona ta powinna wyjaśniać 
przesłanki systemu i korzyści dla kierowców i przewoźników, jak również ogólny wkład na 
rzecz zmniejszania emisji CO2 i hałasu wytwarzanego przez ruch drogowy. Strona powinna 
być utworzona i utrzymywana przez Komisję Europejską, jako organ odpowiedzialny za 
system oznakowania, w celu zagwarantowania, że te same informacje są dostarczane 
wszystkim konsumentom w całej UE.
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Poprawka 34
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Potencjalnym nabywcom należy 
dostarczyć dodatkowych 
ustandaryzowanych informacji, 
wyjaśniających poszczególne elementy 
oznakowania: efektywność paliwową, 
przyczepność na mokrej powierzchni 
i emisje hałasu, a także ich znaczenie, 
oraz zawierających kalkulator 
oszczędności paliwowych pokazujący 
średnie oszczędności paliwa, CO2 i
kosztów. Informacje te powinny być 
przekazywane przy pomocy ulotek i 
plakatów informacyjnych we wszystkich 
punktach sprzedaży i na stronie 
internetowej UE poświęconej 
etykietowaniu opon. Adres strony 
internetowej powinien być wyraźnie 
wskazany na etykiecie i we wszelkiej 
technicznej literaturze promocyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Stworzenie centralnego źródła informacji w celu wyraźnego wyjaśnienia przyczyn systemu 
etykietowania, korzyści dla konsumentów w postaci oszczędności paliwa i kosztów oraz 
wkładu na rzecz zmniejszenia emisji CO2 i hałasu wytwarzanego przez ruch drogowy.

Poprawka 35
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Zgodność z przepisami dotyczącymi 
oznakowania przez producentów, 

(20) Zgodność z przepisami dotyczącymi 
oznakowania przez producentów, 
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dostawców i dystrybutorów jest kwestią 
zasadniczą dla osiągnięcia celów, jakie 
przyświecają tym przepisom. W związku z 
tym państwa członkowskie powinny 
kontrolować taką zgodność poprzez 
stosowanie nadzoru rynkowego i
regularnych kontroli ex post. 

dostawców i dystrybutorów jest kwestią 
zasadniczą dla osiągnięcia celów, jakie 
przyświecają tym przepisom, a także dla 
zapewnienia jednakowych warunków 
konkurencji na rynku wewnętrznym. W 
związku z tym państwa członkowskie 
powinny kontrolować taką zgodność 
poprzez stosowanie skutecznych środków 
w zakresie nadzoru rynkowego,
regularnych kontroli ex post i systemu 
sankcji.

Or. de

Uzasadnienie

Dla zapewnienia jednakowych warunków konkurencji na europejskim rynku wewnętrznym 
oraz dla stworzenia równych warunków dla producentów europejskich i spoza Europy, 
państwa członkowskie muszą dopilnować spójnego egzekwowania postanowień niniejszej 
dyrektywy.

Poprawka 36
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Przy wdrażaniu odpowiednich 
przepisów niniejszej dyrektywy państwa 
członkowskie powinny wstrzymać się od 
przyjmowania środków nakładających 
nieuzasadnione, biurokratyczne i 
nadmierne obowiązki na MŚP i jeżeli jest 
to wykonalne, uwzględniać szczególne 
potrzeby MŚP oraz dotyczące ich 
ograniczenia finansowe i administracyjne.

Or. en

Uzasadnienie

MŚP nie mają takich samych zasobów finansowych i administracyjnych, jak większe 
przedsiębiorstwa. Ponadto, MŚP są szczególnie wrażliwe wobec biurokratycznych i 
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niewydolnych systemów. Dlatego należy podkreślić, że przy wdrażaniu przepisów niniejszej 
dyrektywy państwa członkowskie powinny uwzględnić szczególną sytuację MŚP.

Poprawka 37
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Przed wejściem w życie niniejszej 
dyrektywy Komisja powinna dokonać 
oceny wpływu w celu ustalenia, czy 
konsumenci rozumieją zaproponowane w 
dyrektywie oznakowanie opon i czy 
odpowiednio zmienią swoje zachowanie, a 
także powinna w razie potrzeby wystąpić 
ze stosownymi wnioskami z myślą o 
zmianie niniejszej dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Obecnie proponowane przez Komisję oznakowanie opon może prowadzić do niewłaściwego 
zrozumienia, lub zupełnego braku zrozumienia ze strony konsumentów. Aby temu zapobiec 
należy przeprowadzić ocenę wpływu na konsumentów.

Poprawka 38
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20b) Przed wejściem w życie niniejszej 
dyrektywy Komisja powinna dokonać 
oceny wpływu oznakowania opon pod 
kątem hałasu i w razie potrzeby wystąpić 
ze stosownymi wnioskami z myślą o 
zmianie niniejszej dyrektywy. 
Oznakowanie opon pod kątem hałasu 
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wprowadza konsumentów w błąd, 
ponieważ podawany hałas zewnętrzny nie 
ma związku z subiektywnym hałasem 
wewnętrznym postrzeganym podczas jazdy 
i ponieważ nie uwzględniono w 
wystarczającym stopniu nawierzchni, 
która stanowi główne źródło hałasu.

Or. de

Uzasadnienie

Proponowane obecnie przez Komisję oznakowanie opon pod kątem hałasu wprowadza 
konsumenta w błąd lub jest dla niego mylące, ponieważ podawany tu hałas zewnętrzny nie ma 
związku z subiektywnym hałasem wewnętrznym postrzeganym podczas jazdy. Poza tym 
główną przyczyną hałasu podczas jazdy nie są opony tylko nawierzchnia drogowa. Ponadto 
opona cicha na nawierzchni A nie koniecznie jest cicha na nawierzchni B. Aby uniknąć 
nieporozumień należy przeprowadzić ocenę wpływu w tej kwestii.

Poprawka 39
Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W szczególności Komisja powinna 
otrzymać uprawnienia do wprowadzenia 
wymogów dotyczących klasyfikacji 
przyczepności na mokrej powierzchni dla 
opon klasy C2 i C3, wymogów 
dotyczących zasadniczych parametrów 
opon innych niż efektywność paliwowa, 
przyczepność na mokrej powierzchni i 
zewnętrzny hałas toczenia, oraz do 
przyjęcia załączników dotyczących 
postępu technicznego. Ponieważ środki te 
mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne elementy 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, muszą one zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

(22) W szczególności Komisja powinna 
otrzymać uprawnienia do wprowadzenia 
wymogów dotyczących klasyfikacji 
przyczepności na mokrej powierzchni dla 
opon klasy C2 i C3, wymogów 
dotyczących zasadniczych parametrów 
opon innych niż efektywność paliwowa i 
zewnętrzny hałas toczenia, oraz do 
przyjęcia załączników dotyczących 
postępu technicznego, biorąc również pod 
uwagę zanieczyszczenie pyłem 
zawieszonym przy ścieraniu opon. 
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i 
mają na celu zmianę elementów innych niż 
istotne elementy niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, muszą one zostać 
przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a 
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decyzji 1999/468/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Wcześniej we wniosku Komisji wspomniano już o parametrze „przyczepności na mokrej 
powierzchni”. Transport drogowy stanowi jedną z głównych przyczyn emisji CO2. Roczne 
emisje pyłów zawieszonych spowodowane ścieraniem opon wynoszą ok. 6,5 kt. Do 2010 r. 
w życie wejdą kolejne przepisy dotyczące tego typu zanieczyszczeń. Przy zmianie takich 
parametrów, jak opór toczenia, należy mieć zawsze na uwadze, jaki wpływ będzie to miało na 
ścieranie opon, a tym samym na zanieczyszczenie pyłem zawieszonym.

Poprawka 40
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W szczególności Komisja powinna 
otrzymać uprawnienia do wprowadzenia 
wymogów dotyczących klasyfikacji 
przyczepności na mokrej powierzchni dla 
opon klasy C2 i C3, wymogów dotyczących 
zasadniczych parametrów opon innych niż 
efektywność paliwowa, przyczepność na 
mokrej powierzchni i zewnętrzny hałas
toczenia, oraz do przyjęcia załączników 
dotyczących postępu technicznego. 
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i 
mają na celu zmianę elementów innych niż 
istotne elementy niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, muszą one zostać 
przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a 
decyzji 1999/468/WE.

(22) W szczególności Komisja powinna 
otrzymać uprawnienia do wprowadzenia 
wymogów dotyczących klasyfikacji dla 
opon klasy C2 i C3 w odniesieniu do 
efektywności paliwowej, przyczepności na 
mokrej powierzchni i zewnętrznego hałasu
toczenia, oraz do przyjęcia załączników 
dotyczących postępu technicznego. 
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i 
mają na celu zmianę elementów innych niż 
istotne elementy niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, muszą one zostać 
przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a 
decyzji 1999/468/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa reguluje trzy konkretne parametry, a nie jakieś dotychczas nieokreślone „inne 
parametry”. Wszystko inne jest prawnie zbyt mało precyzyjne i w związku z tym 
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niedopuszczalne.

Poprawka 41
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zwiększenie efektywności paliwowej 
transportu drogowego poprzez 
promowanie opon paliwooszczędnych.

Niniejsza dyrektywa określa ramy dla 
dostarczania informacji na temat 
właściwości użytkowych opon poprzez ich 
oznakowanie.

Niniejsza dyrektywa ma na celu stworzenie 
ram dla dostarczania informacji o 
parametrach opon za pomocą systemu 
oznakowania umożliwiającego 
konsumentom dokonanie wyboru opon w 
przejrzysty sposób.

Or. de

Uzasadnienie

Głównym celem dyrektywy jest dostarczenie konsumentom informacji o trzech zasadniczych 
parametrach. Czy konsument następnie, jak sugeruje Komisja, wybierze opony o 
najmniejszym oporze toczenia czy zdecyduje się na opony o najlepszej przyczepności na 
mokrej powierzchni, musi pozostać wolnym wyborem konsumenta.

Poprawka 42
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zwiększenie efektywności paliwowej
transportu drogowego poprzez promowanie 
opon paliwooszczędnych.

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zwiększenie efektywności ekonomicznej i 
ekologicznej, a także poziomu 
bezpieczeństwa transportu drogowego 
poprzez promowanie opon 
paliwooszczędnych.
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Or. pl

Uzasadnienie

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.

Poprawka 43
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zwiększenie efektywności paliwowej 
transportu drogowego poprzez promowanie 
opon paliwooszczędnych.

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zwiększenie efektywności paliwowej i 
bezpieczeństwa transportu drogowego 
poprzez promowanie opon 
paliwooszczędnych o optymalnej 
przyczepności na mokrej powierzchni.

Or. de

Uzasadnienie

Należy położyć nacisk nie (tylko) na kwestie środowiskowe, ale również na parametry 
bezpieczeństwa. Kluczowe czynniki dla konsumenta to: cena, ścieranie, bezpieczeństwo i 
osiągi w zakresie ochrony środowiska.
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Poprawka 44
Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa określa ramy dla 
dostarczania informacji na temat 
właściwości użytkowych opon poprzez ich 
oznakowanie.

Niniejsza dyrektywa określa ramy dla 
dostarczania zharmonizowanych
informacji na temat właściwości 
użytkowych opon poprzez ich 
oznakowanie.

Or. en

Poprawka 45
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) „profesjonalna opona terenowa” 
oznacza oponę przeznaczoną do użytku 
mieszanego, zarówno na drogach, jak 
i w terenie, bądź do innego użytku 
specjalnego, posiadającą wszystkie 
z poniższych cech:
(a) dla opon C1 i C2:
i) głębokość bieżnika równą co najmniej 
11 mm,
ii) współczynnik porowatości równy co 
najmniej 35%,
iii) maksymalny współczynnik prędkości 
równy 100 km/h (symbol J),
iv) oznaczenie informujące o użytkowaniu 
na błocie i śniegu.
(b) Dla opon C3:
i) głębokość bieżnika równą co najmniej 
16 mm,
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ii) współczynnik porowatości równy co 
najmniej 35%,
iii) maksymalny współczynnik prędkości 
równy 110 km/h (symbol K),
iv) oznaczenie informujące o przydatności 
na błocie i śniegu.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana definicja objęłaby opony zaprojektowane do użytku na nieutwardzonych 
drogach lub nierównym terenie, na przykład w terenowych pojazdach służb działających 
w sytuacjach wyjątkowych, pojazdach wykorzystywanych przy wyrębie lasów, konserwacji 
linii energetycznych itp. Opony wykorzystywane w pojazdach SUV stanowią rosnący segment 
rynku w ostatnich latach. Generalnie opony dla takich pojazdów są mniej efektywne paliwowo 
i głośniejsze w porównaniu z innymi modelami. Modele te powinny zatem podlegać wymogom 
dotyczącym etykietowania, aby zapewnić konsumentom skuteczne informacje.

Poprawka 46
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) „opona zimowa” oznacza oponę, 
której wzór bieżnika, jego mieszanka lub 
struktura zostały zaprojektowane przede 
wszystkim w celu uzyskania podczas jazdy 
po śniegu osiągów lepszych niż osiągi 
zwykłej opony w odniesieniu do jej 
zdolności wprawiania pojazdu w ruch lub 
utrzymywania jego ruchu;

Or. en

Uzasadnienie

Definicje w tym wniosku powinny być dostosowane do niedawno uzgodnionego tekstu w 
sprawie proponowanego rozporządzenia dotyczącego homologacji typu w zakresie 
bezpieczeństwa ogólnego pojazdów.
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Poprawka 47
Werner Langen, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „techniczna literatura promocyjna” 
oznacza wszystkie materiały drukowane i 
w formie elektronicznej, wykorzystywane 
w marketingu opon lub pojazdów 
skierowanym do użytkowników 
końcowych lub dystrybutorów oraz 
opisujące szczególne parametry opony, w 
tym instrukcje techniczne, broszury, 
marketing internetowy, ulotki i katalogi;

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wynika z poprawek do art. 6 wniosku w sprawie dyrektywy.

Poprawka 48
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „techniczna literatura promocyjna” 
oznacza wszystkie materiały drukowane i 
w formie elektronicznej, wykorzystywane 
w marketingu opon lub pojazdów 
skierowanym do użytkowników 
końcowych lub dystrybutorów oraz
opisujące szczególne parametry opony, w 
tym instrukcje techniczne, broszury, 
marketing internetowy, ulotki i katalogi;

(4) „techniczna literatura promocyjna” 
oznacza instrukcje techniczne, broszury, 
marketing internetowy, ulotki i katalogi, 
drukowane lub w formie elektronicznej, 
wykorzystywane w marketingu opon lub 
pojazdów skierowanym do użytkowników 
końcowych lub dystrybutorów, które 
opisują szczególne parametry opony;

Or. de
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Uzasadnienie

Poprawka ta wyjaśnia charakter literatury technicznej drukowanej lub w formie 
elektronicznej (np. zamieszczonej w Internecie) (jako odrębną od reklamy w mediach, np. w 
prasie, w Internecie, w telewizji itp.). [Drugie zdanie uzasadnienia nie dotyczy polskiej wersji 
językowej].

Poprawka 49
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „techniczna literatura promocyjna” 
oznacza wszystkie materiały drukowane i 
w formie elektronicznej, wykorzystywane 
w marketingu opon lub pojazdów 
skierowanym do użytkowników 
końcowych lub dystrybutorów oraz 
opisujące szczególne parametry opony, w 
tym instrukcje techniczne, broszury, 
marketing internetowy, ulotki i katalogi;

(4) „techniczna literatura promocyjna” 
oznacza wszystkie materiały drukowane i 
w formie elektronicznej, wykorzystywane 
w marketingu opon lub pojazdów 
skierowanym do użytkowników 
końcowych lub dystrybutorów oraz 
opisujące szczególne parametry opony lub 
podające cenę sprzedaży, w tym instrukcje 
techniczne, broszury, spisy towarów, 
marketing internetowy, ulotki i katalogi;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić informacje potencjalnym nabywcom, którzy nie widzą opon przed założeniem 
(na przykład kupującym przez Internet lub na podstawie umów zawieranych przez zarządców 
flot), należy umieścić informacje zawarte na etykiecie w innych źródłach materiałów 
promocyjnych. Informacje zawarte na etykiecie muszą być przekazywane zawsze, gdy 
prezentowana jest cena sprzedaży.
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Poprawka 50
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) „dokumentacja techniczna” oznacza 
informacje dotyczące opon, obejmujące 
między innymi: nazwę producenta i markę 
opony; opis typu opony lub grupy opon 
wyznaczonej do celów zgłoszenia klasy 
efektywności paliwowej, przyczepności na 
mokrej powierzchni i zewnętrznego hałasu 
toczenia; sprawozdania z badań oraz dok 
ładność badań;

(5) „dokumentacja techniczna” oznacza 
ogół dokumentów zawierających
informacje dotyczące opon, obejmujące 
między innymi: nazwę producenta i markę 
opony; opis typu opony lub grupy opon 
wyznaczonej do celów zgłoszenia klasy 
efektywności paliwowej, przyczepności na 
mokrej powierzchni i zewnętrznego hałasu 
toczenia; sprawozdania z badań oraz dok 
ładność badań;

Or. pl

Uzasadnienie

Proponowane zmiany dążą do jednoznaczności zapisów zawartych w Dyrektywie. Zatem 
dokumentacja to dokumenty, a nie informacje.

Poprawka 51
Fiona Hall, Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) „strona UE poświęcona oznakowaniu 
opon” oznacza centralne źródło online 
zawierające wyjaśnienia i dodatkowe 
informacje na temat każdego z elementów 
etykiety opon i zawierające kalkulator 
oszczędności paliwowych, administrowane 
przez Komisję;

Or. en
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Uzasadnienie

Centralne, niezależne i wiarygodne źródło informacji jest zasadnicze dla przejrzystości i 
akceptacji społecznej dla systemu oznakowania. Strona internetowa dostarczy prostych, 
krótkich wyjaśnień w odniesieniu do każdego piktogramu. Strona ta powinna wyjaśniać 
przesłanki systemu i korzyści dla kierowców i przewoźników, jak również ogólny wkład na 
rzecz zmniejszania emisji CO2 i hałasu wytwarzanego przez ruch drogowy. Strona powinna 
być utworzona i utrzymywana przez Komisję Europejską, jako organ odpowiedzialny za 
system oznakowania, w celu zagwarantowania, że te same informacje są dostarczane 
konsumentom w całej UE.

Poprawka 52
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) „strona UE poświęcona oznakowaniu 
opon” oznacza centralne źródło online 
zawierające wyjaśnienia i dodatkowe 
informacje na temat każdego z elementów 
etykiety opon i zawierające kalkulator 
oszczędności paliwowych, administrowane 
przez Komisję;

Or. en

Uzasadnienie

Przy braku dostępnych informacji jasno wyjaśniejących przesłanki i korzyści systemu 
konsumentom, mało prawdopodobne jest osiągnięcie celów w zakresie większego 
bezpieczeństwa drogowego, oszczędności paliwa, zmniejszenia emisji CO2 i ograniczenia 
hałasu. Szczebel wspólnotowy jest właściwy dla założenia strony internetowej, która wyjaśnia 
i wspiera system, w celu zagwarantowania, że dostarczane informacje są zharmonizowane i 
nie zawierają sprzecznych lub myslących treści, a w szczególności nie stosują różnych metod 
obliczania oszczędności paliwa w zależności od państw członkowskich.
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Poprawka 53
Fiona Hall, Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) „kalkulator oszczędności 
paliwowych” oznacza narzędzie 
udostępniane na stronie internetowej UE 
poświęconej oznakowaniu opon oraz za 
pośrednictwem ulotek i plakatów 
informacyjnych w celu zademonstrowania 
potencjalnych średnich oszczędności 
paliwa (w procentach, litrach i euro) 
i zmniejszenia emisji CO2 dla opon C1, 
C2 i C3;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zwiększenie świadomości i zainteresowania oznakowaniem oraz 
przedstawienie kierowcom, przewoźnikom, kierownikom flot pojazdów i innym kupującym 
bezpośrednich korzyści w zakresie zużycia paliwa i ponoszonych kosztów, jak również 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Poprawka 54
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) „kalkulator oszczędności 
paliwowych” oznacza narzędzie 
udostępniane na stronie internetowej UE 
poświęconej oznakowaniu opon oraz za 
pośrednictwem ulotek i plakatów 
informacyjnych w celu zademonstrowania 
potencjalnych średnich oszczędności 
paliwa (w procentach, litrach i euro) 
i zmniejszenia emisji CO2 dla opon C1, 
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C2 i C3;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zwiększenie świadomości i zainteresowania oznakowaniem oraz 
przedstawienie konsumentowi bezpośrednich korzyści w zakresie zużycia paliwa 
i ponoszonych kosztów, jak również w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Poprawka 55
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) „zasadniczy parametr” oznacza 
parametr opony, taki jak opór toczenia, 
przyczepność na mokrej powierzchni lub 
zewnętrzny hałas toczenia, który ma 
znaczny wpływ na środowisko, 
bezpieczeństwo ruchu drogowego lub 
zdrowie w trakcie użytkowania.

(12) „zasadniczy parametr” oznacza 
określoną liczbowo właściwość opony, 
taką jak opór toczenia, przyczepność na 
mokrej powierzchni lub zewnętrzny hałas 
toczenia, która ma znaczny wpływ na 
środowisko, ekonomikę eksploatacji,
bezpieczeństwo ruchu drogowego lub 
zdrowie w trakcie użytkowania.

Or. pl

Uzasadnienie

1. Opór toczenia, przyczepność czy hałas nie są parametrami. Słowo parameter 
przetłumaczone bezpośrednio z języka angielskiego jako parametr ma w języku polskim inne 
znaczenie techniczne. 

2. Dodano słowa ekonomika eksploatacji ponieważ jest to również istotny efekt promowania 
opon o lepszej efektywności paliwowej.
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Poprawka 56
Fiona Hall, Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Obowiązki Komisji

1. Nie później niż do września 2010 r. 
Komisja tworzy stronę internetową 
poświęconą oznakowaniu opon i 
administruje nią jako centralnym źródłem 
informacji objaśniających na temat 
każdego składnika oznakowania.
Ulotki informacyjne i plakaty o tej samej 
zasadniczej treści co strona internetowa 
przekazywane są punktom sprzedaży opon 
i pojazdów.
Ulotki informacyjne i plakaty są 
udostępniane w odpowiednich językach w 
punkcie sprzedaży.
Strona internetowa, ulotki i plakaty 
zawierają:
(i) objaśnienie piktogramów 
umieszczonych na oznakowaniu;
(ii) kalkulator oszczędności paliwowych, 
który pokazuje potencjalne oszczędności 
paliwa, pieniędzy i CO2 płynące 
z zastosowania opon o niskich oporach 
toczenia dla klas opon C1, C2 i C3;
(iii) informację podkreślającą fakt, że 
faktyczne oszczędności paliwa oraz 
bezpieczeństwo ruchu drogowego w 
znacznym stopniu zależą od zachowania 
kierowców, a zwłaszcza od następujących 
czynników: 
– ekologicznego prowadzenia pojazdu, 
które może znacznie przyczynić się do 
zmniejszenia zużycia paliwa;
– ciśnienia w oponach, które powinno być 
regularnie sprawdzane w celu 
zapewnienia lepszej przyczepności na 
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mokrej powierzchni i lepszych właściwości 
pod względem efektywności paliwowej;
– ścisłego przestrzegania bezpiecznej 
odległości między pojazdami.
2. W celu przedstawienia konsumentowi 
konsekwencji wyboru opon dla przyszłych 
rachunków za paliwo Komisja ustala dla 
każdej klasy opon (C1, C2, C3) wzór 
umożliwiający obliczenie zużycia paliwa 
lub oszczędności paliwa w okresie 
eksploatacji pełnego zestawu tych opon w 
porównaniu z oponami klasy C tej samej 
kategorii. Wzór ten powinien stosować 
następujące dane:
– szacunkowy średni okres eksploatacji w 
UE, w km, danej klasy opon;
– szacunkowe średnie rzeczywiste zużycie 
paliwa w UE w przeliczeniu na km 
przejechany przez pojazd wyposażony w 
opony danej klasy;
– szacunkowe procentowe oszczędności 
paliwa na kg/tonę zmniejszonego oporu 
toczenia dla pojazdu wyposażonego w 
opony danej klasy.
Wzór i wyniki w postaci zużycia paliwa, 
kosztów pieniężnych i emisji CO2 są 
udostępniane opinii publicznej za pomocą 
strony internetowej dotyczącej 
oznakowania i mogą być przytaczane na 
stronach internetowych producentów 
opon, dystrybutorów i sprzedawców 
detalicznych.
3. Komisja dostarcza producentom, 
dostawcom i dystrybutorom wytyczne 
wskazujące jak odpowiednie informacje z 
oznakowania mają być przedstawiane w 
dokumentacji technicznej i promocyjnej, 
w razie potrzeby włącznie z zaleceniami 
dotyczącymi szaty graficznej.

Or. en
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Uzasadnienie

Ten nowy artykuł kładzie nacisk na obowiązki Komisji w odniesieniu do strony internetowej, 
obliczeń i przekazywania informacji w sprawie kalkulatora oszczędności, a także wytycznych 
dotyczących informacji zawartych w oznakowaniu.
Wspólne wzory, zgodnie z którymi należy obliczać i przedstawiać przyszłe oszczędności 
paliwa lub dodatkowe wydatki na paliwo muszą być określane na szczeblu UE.
Informacje przedstawiane w różnych materiałach technicznych i promocyjnych muszą 
posiadać łatwo rozpoznawalną oprawę graficzną określoną na szczeblu europejskim i są 
przedstawiane potencjalnym nabywcom w widocznym miejscu.

Poprawka 57
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Obowiązki Komisji

Nie później niż do września 2010 r. 
Komisja tworzy stronę internetową 
poświęconą oznakowaniu opon i 
administruje nią jako centralnym źródłem 
informacji na temat każdego składnika 
oznakowania.
Ulotki informacyjne i plakaty o tej samej 
zasadniczej treści co strona internetowa 
przekazywane są dystrybutorom opon 
i pojazdów.
Strona internetowa i ulotki udostępniane 
są we wszystkich językach Wspólnoty.
Strona internetowa, ulotki i plakaty 
zawierają:
(i) objaśnienie piktogramów 
umieszczonych na etykiecie;
(ii) kalkulator oszczędności paliwowych, 
który pokazuje potencjalne oszczędności 
paliwa, pieniędzy i CO2 płynące 
z zastosowania opon o niskich oporach 
toczenia dla klas opon C1, C2 i C3;
(iii) informację podkreślającą fakt, że 
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faktyczne oszczędności paliwa oraz 
bezpieczeństwo ruchu drogowego w 
znacznym stopniu zależą od zachowania 
kierowców, a zwłaszcza od następujących 
czynników: 
– ekologicznego prowadzenia pojazdu, 
które może znacznie przyczynić się do 
zmniejszenia zużycia paliwa; 
– ciśnienia w oponach, które powinno być 
regularnie sprawdzane w celu 
zapewnienia lepszej przyczepności na 
mokrej powierzchni i lepszych właściwości 
pod względem efektywności paliwowej;
– ścisłego przestrzegania bezpiecznej 
odległości między pojazdami.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa i zrozumienia informacji 
zawartych na etykiecie oraz stymulowanie zainteresowania poprzez zademonstrowanie 
konsumentowi bezpośrednich korzyści w zakresie zużycia paliwa i ponoszonych kosztów, jak 
również w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Poprawka 58
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3b
Obowiązki producentów opon

Producenci opon przedstawiają wartości 
pomiarowe z testu homologacji typu 
wytłoczone po obydwu stronach każdego 
typu opon oraz dotyczące współczynnika 
oporu toczenia (wyrażonego w kg/t), 
wskaźnika przyczepności na mokrej 
powierzchni (wyrażonego wskaźnikiem G 
w porównaniu ze standardową oponą 
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odniesienia) i emisji hałasu (wyrażonych 
w dB(A)) oraz przedstawiają wartości 
pomiarowe w ogólnodostępnej bazie 
danych.

Or. en

Uzasadnienie

Obecny brak informacji na temat cech jakościowych opon uważany jest za wadę rynku. 
Przejrzystość danych dotyczących homologacji typu jest szczególnie istotna tam, gdzie 
przewiduje się autotestowanie i autodeklaracje, celem zapewnienia możliwości weryfikacji 
wartości pomiarowych i właściwego stosowania systemu etykietowania. Tłoczenie informacji 
na bokach opon jest właściwym środkiem ułatwiającym monitorowanie poprawnego 
umieszczenia etykiet i właściwej oceny, korzystnym z punktu widzenia niezależnej weryfikacji 
wartości pomiarowych i pociągającym za sobą niskie, nieznaczne koszty w produkcji jednego 
elementu.

Poprawka 59
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie się dostawców opon do 
następujących przepisów:

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie się dostawców opon, które 
wyprodukowano po dacie wdrożenia 
niniejszej dyrektywy, do następujących 
przepisów:

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy te mają zastosowanie tylko do opon od „daty ich produkcji” i od momentu wejścia w 
życie tych przepisów. Dodanie oznakowania do opon, które trafiły już do łańcucha dostaw nie 
będzie możliwe z logistycznego punktu widzenia.
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Poprawka 60
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie się dostawców opon do 
następujących przepisów:

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie się dostawców opon, które 
wyprodukowano po dacie wdrożenia 
niniejszej dyrektywy, do następujących 
przepisów:

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy te mają zastosowanie tylko do opon od „daty ich produkcji” i od momentu wejścia w 
życie tych przepisów.  Dodanie oznakowania do opon, które trafiły już do łańcucha dostaw 
nie będzie możliwe z logistycznego punktu widzenia.

Poprawka 61
Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie się dostawców opon do 
następujących przepisów:

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie się dostawców opon, które 
wyprodukowano po dacie wdrożenia 
niniejszej dyrektywy, do następujących 
przepisów:

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy te mają zastosowanie tylko do opon od „daty ich produkcji” i od momentu wejścia w 
życie przedmiotowej dyrektywy. Dodanie oznakowania do opon, które trafiły już do łańcucha 
dostaw nie będzie możliwe z logicznego punktu widzenia.
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Poprawka 62
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie się dostawców opon do 
następujących przepisów:

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie się dostawców opon, które 
wyprodukowano po dacie wdrożenia 
niniejszej dyrektywy, do następujących 
przepisów:

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy te mają zastosowanie tylko do opon od „daty ich produkcji” i od momentu wejścia w 
życie tych przepisów.  Dodanie oznakowania do opon, które trafiły już do łańcucha dostaw 
nie będzie możliwe z logistycznego punktu widzenia.

Poprawka 63
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie się dostawców opon do 
następujących przepisów:

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie się dostawców opon, które 
wyprodukowano po dacie wdrożenia 
niniejszej dyrektywy, do następujących 
przepisów:

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy te mają zastosowanie tylko do opon od „daty ich produkcji” i od momentu wejścia w 
życie tych przepisów. Dodanie oznakowania do opon, które trafiły już do łańcucha dostaw nie 
będzie możliwe z logistycznego punktu widzenia.
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Poprawka 64
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie się dostawców opon do 
następujących przepisów:

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie się dostawców opon, które 
wyprodukowano po dacie wdrożenia 
niniejszej dyrektywy, do następujących 
przepisów:

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy te mają zastosowanie tylko do opon od „daty ich produkcji” i od momentu wejścia w 
życie tych przepisów. Dodanie oznakowania do opon, które trafiły już do łańcucha dostaw nie 
będzie możliwe z logistycznego punktu widzenia.

Poprawka 65
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) dostawcy zagwarantują, że opony C1 i 
C2 dostarczane do dystrybutorów lub 
użytkowników końcowych posiadają na 
bieżniku opony nalepkę z etykietą 
wskazującą klasę efektywności paliwowej
określoną w części A załącznika I oraz 
wartość pomiarową zewnętrznego hałasu 
toczenia określoną w części C załącznika I;
w przypadku opon C1 etykiety wskazują 
również klasę przyczepności na mokrej 
powierzchni określoną w części B 
załącznika I;

(1) dostawcy zagwarantują, że opony C1 i 
C2 dostarczane do punktów sprzedaży 
posiadają etykietę, umieszczoną w 
jakikolwiek sposób lub za pomocą nalepki 
na bieżniku opony, wskazującą 
efektywność paliwową i przyczepność na 
mokrej powierzchni oraz wartość 
pomiarową zewnętrznego hałasu toczenia 
określoną odpowiednio w części A, B i C 
załącznika I;

Or. en
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Uzasadnienie

Proponowane nowe sformułowanie wyjaśnia, jakie informacje muszą otrzymać punkty 
sprzedaży i gwarantuje wykorzystanie najodpowiedniejszych i najskuteczniejszych środków w 
celu poinformowania konsumentów; odniesienie do „punktu sprzedaży” jest zgodne z 
przeformułowanym art. 3 ust. 3.

Poprawka 66
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) dostawcy zagwarantują, że opony C1 i 
C2 dostarczane do dystrybutorów lub 
użytkowników końcowych posiadają na 
bieżniku opony nalepkę z etykietą 
wskazującą klasę efektywności paliwowej 
określoną w części A załącznika I oraz 
wartość pomiarową zewnętrznego hałasu 
toczenia określoną w części C załącznika I;
w przypadku opon C1 etykiety wskazują 
również klasę przyczepności na mokrej 
powierzchni określoną w części B 
załącznika I;

(1) dostawcy zagwarantują, że opony C1 i 
C2 dostarczane do punktów sprzedaży 
posiadają etykietę, umieszczoną w 
jakikolwiek sposób lub za pomocą nalepki 
na bieżniku opony, wskazującą 
efektywność paliwową i przyczepność na 
mokrej powierzchni oraz wartość 
pomiarową zewnętrznego hałasu toczenia 
określoną odpowiednio w części A, B i C 
załącznika I.

Or. en

Poprawka 67
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) dostawcy zagwarantują, że opony C1 i 
C2 dostarczane do dystrybutorów lub 
użytkowników końcowych posiadają na 
bieżniku opony nalepkę z etykietą 
wskazującą klasę efektywności paliwowej 
określoną w części A załącznika I oraz 

(1) dostawcy zagwarantują, że opony C1 i 
C2 dostarczane do punktów sprzedaży 
posiadają etykietę, umieszczoną w 
jakikolwiek sposób lub za pomocą nalepki 
na bieżniku opony, wskazującą 
efektywność paliwową i przyczepność na 
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wartość pomiarową zewnętrznego hałasu 
toczenia określoną w części C załącznika I;
w przypadku opon C1 etykiety wskazują 
również klasę przyczepności na mokrej 
powierzchni określoną w części B 
załącznika I;

mokrej powierzchni oraz wartość 
pomiarową zewnętrznego hałasu toczenia 
określoną odpowiednio w części A, B i C 
załącznika I;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane nowe sformułowanie wyjaśnia, jakie informacje muszą otrzymać punkty 
sprzedaży i gwarantuje wykorzystanie najodpowiedniejszych i najskuteczniejszych środków w 
celu poinformowania konsumentów; odniesienie do „punktu sprzedaży” jest zgodne z 
przeformułowanym art. 3 ust. 3.

Poprawka 68
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) dostawcy zagwarantują, że opony C1 i 
C2 dostarczane do dystrybutorów lub 
użytkowników końcowych posiadają na 
bieżniku opony nalepkę z etykietą 
wskazującą klasę efektywności paliwowej 
określoną w części A załącznika I oraz 
wartość pomiarową zewnętrznego hałasu 
toczenia określoną w części C załącznika I;
w przypadku opon C1 etykiety wskazują 
również klasę przyczepności na mokrej 
powierzchni określoną w części B 
załącznika I;

(1) dostawcy zagwarantują, że opony C1 i 
C2 dostarczane do punktów sprzedaży 
posiadają etykietę, umieszczoną w 
jakikolwiek sposób lub za pomocą nalepki 
na bieżniku opony, wskazującą 
efektywność paliwową i przyczepność na 
mokrej powierzchni oraz wartość 
pomiarową zewnętrznego hałasu toczenia 
określoną odpowiednio w części A, B i C 
załącznika I;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane nowe sformułowanie wyjaśnia, jakie informacje muszą otrzymać punkty 
sprzedaży i gwarantuje wykorzystanie najodpowiedniejszych i najskuteczniejszych środków w 
celu poinformowania konsumentów; odniesienie do „punktu sprzedaży” jest zgodne z 
przeformułowanym art. 3 ust. 3.
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Poprawka 69
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) dostawcy zagwarantują, że opony C1 i 
C2 dostarczane do dystrybutorów lub 
użytkowników końcowych posiadają na 
bieżniku opony nalepkę z etykietą 
wskazującą klasę efektywności paliwowej 
określoną w części A załącznika I oraz 
wartość pomiarową zewnętrznego hałasu 
toczenia określoną w części C załącznika I;
w przypadku opon C1 etykiety wskazują 
również klasę przyczepności na mokrej 
powierzchni określoną w części B 
załącznika I; 

(1) dostawcy zagwarantują, że opony C1 i 
C2 dostarczane do punktów sprzedaży 
posiadają etykietę, umieszczoną w 
jakikolwiek sposób lub za pomocą nalepki 
na bieżniku opony, wskazującą 
efektywność paliwową i przyczepność na 
mokrej powierzchni oraz wartość 
pomiarową zewnętrznego hałasu toczenia 
określoną odpowiednio w części A, B i C 
załącznika I;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane nowe sformułowanie wyjaśnia, jakie informacje muszą otrzymać punkty 
sprzedaży i gwarantuje wykorzystanie najodpowiedniejszych i najskuteczniejszych środków w 
celu poinformowania konsumentów; odniesienie do „punktu sprzedaży” jest zgodne z 
przeformułowanym art. 3 ust. 3.

Poprawka 70
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) dostawcy zagwarantują, że opony C1 i 
C2 dostarczane do dystrybutorów lub 
użytkowników końcowych posiadają na 
bieżniku opony nalepkę z etykietą
wskazującą klasę efektywności paliwowej 
określoną w części A załącznika I oraz 

1) dostawcy gwarantują, że opony C1 i C2 
dostarczane do dystrybutorów lub 
użytkowników końcowych są dostarczane 
z etykietą umieszczoną w jakikolwiek 
sposób lub za pomocą nalepki na bieżniku 
opony, wskazującą klasę efektywności 
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wartość pomiarową zewnętrznego hałasu 
toczenia określoną w części C załącznika I; 
w przypadku opon C1 etykiety wskazują 
również klasę przyczepności na mokrej 
powierzchni określoną w części B 
załącznika I;

paliwowej określoną w części A załącznika 
I oraz wartość pomiarową zewnętrznego 
hałasu toczenia określoną w części C 
załącznika I; w przypadku opon C1 
etykiety wskazują również klasę 
przyczepności na mokrej powierzchni 
określoną w części B załącznika I;

Or. fr

Uzasadnienie

 Projekt nowego sformułowania precyzuje w jakiej formie informacje mogą być przekazane 
dystrybutorom lub użytkownikom końcowym. Niektóre formy są bardziej odpowiednie i 
skuteczne w sposobie informowania konsumenta. Najczęściej podczas zakupu opony 
konsument nie widzi opony więc nie zobaczy również nalepki. System oznakowania umożliwia 
lepsze informowanie konsumenta (możliwość wykorzystania nalepki może być jednym z 
rozwiązań w niektórych przypadkach).

Poprawka 71
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) dostawcy zagwarantują, że opony C1 i 
C2 dostarczane do dystrybutorów lub 
użytkowników końcowych posiadają na 
bieżniku opony nalepkę z etykietą 
wskazującą klasę efektywności paliwowej 
określoną w części A załącznika I oraz 
wartość pomiarową zewnętrznego hałasu 
toczenia określoną w części C załącznika 
I; w przypadku opon C1 etykiety wskazują 
również klasę przyczepności na mokrej 
powierzchni określoną w części B 
załącznika I; 

(1) dostawcy gwarantują, że opony C1 
i C2 dostarczane do dystrybutorów lub 
użytkowników końcowych posiadają na 
bieżniku opony nalepkę z etykietą 
wskazującą klasę efektywności paliwowej 
i współczynnik oporu toczenia określone
w części A załącznika I oraz wartość 
pomiarową zewnętrznego hałasu toczenia 
i wskaźnik koloru określone w części C 
załącznika I; w przypadku opon C1 
etykiety wskazują również klasę 
przyczepności na mokrej powierzchni 
określoną w części B załącznika I;
(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu. 
Przyjęcie jej będzie wymagało 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym tekście.)



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

PL

Or. en

Uzasadnienie

Umieszczenie współczynnika oporu toczenia (RCC w kg/t) jest szczególnie ważne dla 
nabywców profesjonalnych i użytkowników końcowych, w tym nabywców flotowych, 
przedsiębiorstw transportu drogowego i urzędników ds. zamówień publicznych. Konsumenci 
nie są zaznajomieni ze skalą decybelową w odniesieniu do hałasu powodowanego przez 
opony, więc dodanie prostego wskaźnika kolorów (czerwony/żółty/zielony) miałoby większą 
wartość informacyjną.

Poprawka 72
Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) dostawcy zagwarantują, że opony C1 i
C2 dostarczane do dystrybutorów lub 
użytkowników końcowych posiadają na 
bieżniku opony nalepkę z etykietą
wskazującą klasę efektywności paliwowej 
określoną w części A załącznika I oraz 
wartość pomiarową zewnętrznego hałasu 
toczenia określoną w części C załącznika I; 
w przypadku opon C1 etykiety wskazują 
również klasę przyczepności na mokrej 
powierzchni określoną w części B 
załącznika I; 

(1) dostawcy gwarantują, że opony C1, C2 
i C3 dostarczane do dystrybutorów lub 
użytkowników końcowych posiadają na 
bieżniku opony naklejaną etykietę 
informacyjną wskazującą klasę 
efektywności paliwowej określoną w 
części A załącznika I oraz wartość 
pomiarową zewnętrznego hałasu toczenia 
określoną w części C załącznika I; w 
przypadku opon C1 etykiety wskazują 
również klasę przyczepności na mokrej 
powierzchni określoną w części B 
załącznika I; 

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 2 tekstu Komisji obejmuje opony klasy C3, podczas gdy art. 4 ich nie obejmuje. 
Niniejsza poprawka ma na celu zniesienie tej niespójności. Słowo „nalepka” jest zbyt 
niejasne wobec oczekiwanej formy etykiety. Wyrażenie „naklejana etykieta informacyjna” jest 
bardziej opisowe.
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Poprawka 73
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) dostawcy zagwarantują, że opony C1 i 
C2 dostarczane do dystrybutorów lub u 
żytkowników końcowych posiadają na 
bieżniku opony nalepkę z etykietą 
wskazującą klasę efektywności paliwowej 
określoną w części A załącznika I oraz 
wartość pomiarową zewnętrznego hałasu 
toczenia określoną w części C załącznika I; 
w przypadku opon C1 etykiety wskazują 
również klasę przyczepności na mokrej 
powierzchni określoną w części B 
załącznika I;

(1) dostawcy zagwarantują, że opony C1 i 
C2 dostarczane do dystrybutorów lub u 
żytkowników końcowych posiadają w 
czołowej części bieżnika opony nalepkę z 
etykietą wskazującą klasę efektywności 
paliwowej określoną w części A załącznika 
I oraz wartość pomiarową zewnętrznego 
hałasu toczenia określoną w części C 
załącznika I; w przypadku opon C1 
etykiety wskazują również klasę 
przyczepności na mokrej powierzchni 
określoną w części B załącznika I;

Or. pl

Uzasadnienie

Propozycja zmiany uściśla miejsce umieszczenia nalepki. W dotychczasowej postaci według 
podręcznikowego stanu wiedzy nalepka mogłyby być również mieszczona na boku opony, 
gdzie też znajduje się warstwa gumy bieżnika. Jeżeli więc intencją regulacji jest umieszczanie 
nalepki w czołowej części opony, to warto zaproponowaną zmianę uwzględnić.

Poprawka 74
Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) format nalepki, o której mowa w ust. 1, 
jest zgodny z formatem zaleconym w 
załączniku II;

(2) format naklejanej etykiety 
informacyjnej, o której mowa w ust. 1, jest 
zgodny z formatem zaleconym w 
załączniku II;

Or. en
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Uzasadnienie

Artykuł 2 tekstu Komisji obejmuje opony klasy C3, podczas gdy art. 4 ich nie obejmuje. 
Niniejsza poprawka ma na celu zniesienie tej niespójności. Słowo „nalepka” jest zbyt 
niejasne wobec oczekiwanej formy etykiety. Wyrażenie „naklejana etykieta informacyjna” jest 
bardziej opisowe.

Poprawka 75
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) format nalepki, o której mowa w ust. 1, 
jest zgodny z formatem zaleconym w 
załączniku II;

(2) format etykiety i nalepki, o których
mowa w pkt 1, jest zgodny z formatem 
zaleconym w załączniku II; 

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma na celu zwiększenie stosowania etykiety w spójny sposób.

Poprawka 76
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) format nalepki, o której mowa w ust. 1, 
jest zgodny z formatem zaleconym w 
załączniku II;

(2) format etykiety i nalepki, o których
mowa w pkt 1, jest zgodny z formatem 
zaleconym w załączniku II;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma na celu zwiększenie stosowania etykiety w spójny sposób.
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Poprawka 77
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) format nalepki, o której mowa w ust. 1, 
jest zgodny z formatem zaleconym w 
załączniku II;

(2) format etykiety i nalepki, o których
mowa w pkt 1, jest zgodny z formatem 
zaleconym w załączniku II;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma na celu zwiększenie stosowania etykiety w spójny sposób.

Poprawka 78
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) format nalepki, o której mowa w ust. 1, 
jest zgodny z formatem zaleconym w 
załączniku II;

2) format oznakowania, o którym mowa w 
pkt 1, jest zgodny z formatem zaleconym w 
załączniku II;

Or. fr

Uzasadnienie

Projekt nowego sformułowania precyzuje w jakiej formie informacje mogą być przekazane 
dystrybutorom lub użytkownikom końcowym. Niektóre formy są bardziej odpowiednie i 
skuteczne w sposobie informowania konsumenta. Najczęściej podczas zakupu opony 
konsument nie widzi opony więc nie zobaczy również nalepki. System oznakowania umożliwia 
lepsze informowanie konsumenta (możliwość wykorzystania nalepki może być jednym z 
rozwiązań w niektórych przypadkach).
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Poprawka 79
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) dostawcy podają klasę efektywności 
paliwowej, klasę przyczepności na mokrej 
powierzchni oraz wartość pomiarową 
zewnętrznego hałasu toczenia w 
technicznej literaturze promocyjnej 
zgodnie z załącznikiem I, w kolejności 
podanej w załączniku III; 

(3) dostawcy podają klasę efektywności 
paliwowej, klasę przyczepności na mokrej 
powierzchni oraz wartość pomiarową 
zewnętrznego hałasu toczenia w całej
technicznej literaturze promocyjnej 
zgodnie z załącznikiem I, w kolejności 
podanej w załączniku III; 

Or. en

Uzasadnienie

Dookreślenie w celu zagwarantowania, że informacje zawarte na etykiecie przekazywane są 
we wszystkich technicznych materiałach promocyjnych.

Poprawka 80
Fiona Hall, Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Producenci opon przedstawiają 
wartości pomiarowe z testu homologacji 
typu dotyczące współczynnika oporu 
toczenia (wyrażonego w kg/t), wskaźnika 
przyczepności na mokrej powierzchni 
(wyrażonego wskaźnikiem G w 
porównaniu ze standardową oponą 
odniesienia) i emisji hałasu (wyrażonych 
w dB(A)) w ogólnodostępnej bazie 
danych.

Or. en
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Uzasadnienie

Dla wiarygodności i sukcesu systemu oznakowania opon zasadnicze znaczenie będzie miało 
jego odpowiednie egzekwowanie przez właściwe organy krajowe. Dla ułatwienia skutecznej i 
sharmonizaowanej procedury weryfikacji oraz właściwego stosowania systemu oznakowania 
ważne jest publiczne udostępnienie wartości pomiarowych dotyczących oporu toczenia, 
przyczepności na mokrej powierzchni oraz hałasu. Informacje te muszą być dostępne dla 
opinii publicznej, ale w szczególności powinny być użyteczne dla władz krajowych do celów 
monitorowania i egzekwowania. Powinny one być dostępne na stronach internetowych 
producentów.

Poprawka 81
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Wszelka techniczna literatura 
promocyjna zawiera wyraźne odniesienie 
do strony internetowej UE poświęconej 
oznakowaniu opon.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zwiększyć świadomość i zrozumienie systemu, należy kierować konsumentów na stronę 
UE pełniącą rolę centralnego źródła wyjaśnień i informacji dodatkowych.

Poprawka 82
Fiona Hall, Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Producenci opon przedstawiają 
wartości zmierzone dla każdego modelu 
podczas testu homologacji typu, 
wytłoczone na każdej ścianie bocznej 
opony w sposób wklęsły lub wypukły, 
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dotyczące współczynnika oporu toczenia 
(wyrażonego w kg/t), indeksu 
przyczepności na mokrej nawierzchni 
(wyrażonego jako indeks osiągów, G, w 
porównaniu ze standardową oponą 
odniesienia) i emisji hałasu (wyrażonej w 
dB(A)).

Or. en

Uzasadnienie

Umieszczenie wartości zmierzonych podczas testów homologacji typu opon na bokach opony 
ułatwi właściwe egzekwowanie systemu oznakowania opon. Tłoczenie informacji na bokach 
opon będzie użyteczne dla władz, dystrybutorów i sprzedawców detalicznych w celu 
monitorowania poprawnego umieszczania oznakowania i dokumentacji, sprawdzania 
deklarowanej klasyfikacji i podczas ponownego testowania opony w celu weryfikacji 
deklarowanych zmierzonych wartości.
Koszt tłoczenia na boku opony dla jednej opony jest nieznaczny (dodatkowe 13€ za formę 
według oceny wpływu, które jest rozłożone na serię produkcyjną wykorzystującą formę).

Poprawka 83
Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie się dystrybutorów opon do 
następujących przepisów:

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie się dystrybutorów opon, które 
wyprodukowano po dacie wdrożenia 
niniejszej dyrektywy, do następujących 
przepisów:

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie etykiet do opon, które trafiły już do łańcucha dostaw, nie będzie osiągalne. Słowo 
„nalepka” jest zbyt niejasne wobec oczekiwanej formy etykiety. Wyrażenie „naklejana 
etykieta informacyjna” jest bardziej opisowe. Artykuł 2 tekstu Komisji obejmuje opony klasy 
C2, podczas gdy art. 4 ich nie obejmuje. Niniejsza poprawka ma na celu zniesienie tej 
niespójności. Współczynnik oporu toczenia (RRC w kg/t) powinien być uwzględniony na 
etykiecie w celu wykazania związku między pomiarem współczynnika oporu toczenia a 
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klasyfikacją.

Poprawka 84
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) dystrybutorzy gwarantują, że opony w 
punktach sprzedaży posiadają nalepkę 
umieszczoną przez dostawcę zgodnie z art. 
4 ust. 1 w wyraźnie widocznym miejscu; 

1) dystrybutorzy gwarantują, że etykieta 
informacyjna umieszczona przez dostawcę 
zgodnie z art. 4 pkt 1 jest dostępna i
wyraźnie wyeksponowana w punkcie 
sprzedaży;

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zwiększenie widoczności informacji zawartych w 
oznakowaniu.

Poprawka 85
Fiona Hall, Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) dystrybutorzy gwarantują, że opony w 
punktach sprzedaży posiadają nalepkę 
umieszczoną przez dostawcę zgodnie z art. 
4 ust. 1 w wyraźnie widocznym miejscu; 

(1) dystrybutorzy gwarantują, że opony 
w punktach sprzedaży posiadają nalepkę 
umieszczoną przez dostawcę zgodnie 
z art. 4 pkt 1 lub bardziej szczegółową 
wyjaśniającą wersję etykiety, określoną w 
części 2a załącznika II w bezpośrednim 
sąsiedztwie w wyraźnie widocznym 
miejscu;

Or. en
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Uzasadnienie

Jeżeli sprzedawcy detaliczni decydują się na podawanie dodatkowych informacji w sklepie, 
na przykład obok stojaków z towarem, powinni podawać informacje uzupełniające 
powtarzające informacje umieszczone na oznakowaniu, a ponadto podać zwięzłe wyjaśnienia 
każdej z właściwości uzytkowych w odpowiednich językach (zob. poprawka do części 2a 
załącznika II (nowej)).

Poprawka 86
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) dystrybutorzy gwarantują, że opony w 
punktach sprzedaży posiadają nalepkę 
umieszczoną przez dostawcę zgodnie z art. 
4 ust. 1 w wyraźnie widocznym miejscu; 

(1) dystrybutorzy gwarantują, że opony 
w punktach sprzedaży posiadają nalepkę 
umieszczoną przez dostawcę zgodnie 
z art. 4 pkt 1 lub bardziej szczegółową 
wersję etykiety, zawierającą informacje o 
oszczędności paliwa w bezpośrednim 
sąsiedztwie w wyraźnie widocznym 
miejscu; 

Or. en

Uzasadnienie

Nalepka i plakat obok opony to uzupełniające źródła informacji dla konsumenta i powinny 
być stosowane w optymalnym połączeniu. Jeżeli sprzedawcy detaliczni decydują się na plakat 
w punkcie sprzedaży (sam lub oprócz nalepki), zawarte w nim informacje powinny być 
bardziej szczegółowe niż na nalepce. Podawanie informacji w punkcie sprzedaży powinno być 
wykorzystane jako szansa na przedstawienie uzupełniających i wyjaśniających informacji 
dotyczących oznakowania, oraz zawierać szacunek oszczędności paliwa płynących z używania 
opon o małym oporze toczenia w stosunku do modelu klasy C.
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Poprawka 87
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) dystrybutorzy gwarantują, że opony w 
punktach sprzedaży posiadają nalepkę 
umieszczoną przez dostawcę zgodnie z art. 
4 ust. 1 w wyraźnie widocznym miejscu; 

(1) dystrybutorzy gwarantują, że zawarte 
na etykiecie informacje umieszczone przez 
dostawcę zgodnie z art. 4 pkt 1 w wyraźnie 
widocznym miejscu są dostępne w punkcie 
sprzedaży;

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest lepsze sformułowanie poprzez poprawę wykorzystania 
informacji zawartych na etykiecie w konsekwentny sposób.

Poprawka 88
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) dystrybutorzy gwarantują, że opony w 
punktach sprzedaży posiadają nalepkę 
umieszczoną przez dostawcę zgodnie z art. 
4 ust. 1 w wyraźnie widocznym miejscu;

(1) dystrybutorzy gwarantują, że zawarte 
na etykiecie informacje umieszczone przez 
dostawcę zgodnie z art. 4 pkt 1 w wyraźnie 
widocznym miejscu są dostępne w punkcie 
sprzedaży;

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest lepsze sformułowanie poprzez poprawę wykorzystania 
informacji zawartych na etykiecie w konsekwentny sposób.
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Poprawka 89
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) dystrybutorzy gwarantują, że opony w 
punktach sprzedaży posiadają nalepkę 
umieszczoną przez dostawcę zgodnie z art. 
4 ust. 1 w wyraźnie widocznym miejscu; 

(1) dystrybutorzy gwarantują, że zawarte 
na etykiecie informacje umieszczone przez 
dostawcę zgodnie z art. 4 pkt 1 w wyraźnie 
widocznym miejscu są dostępne w punkcie 
sprzedaży;

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest lepsze sformułowanie poprzez poprawę wykorzystania 
informacji zawartych na etykiecie w konsekwentny sposób.

Poprawka 90
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) dystrybutorzy gwarantują, że opony w 
punktach sprzedaży posiadają nalepkę 
umieszczoną przez dostawcę zgodnie z art. 
4 ust. 1 w wyraźnie widocznym miejscu; 

(1) dystrybutorzy gwarantują, że zawarte 
na etykiecie informacje umieszczone przez 
dostawcę zgodnie z art. 4 pkt 1 w wyraźnie 
widocznym miejscu są dostępne w punkcie 
sprzedaży;

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest lepsze sformułowanie poprzez poprawę wykorzystania 
informacji zawartych na etykiecie w konsekwentny sposób.
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Poprawka 91
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) dystrybutorzy gwarantują, że opony w 
punktach sprzedaży posiadają nalepkę 
umieszczoną przez dostawcę zgodnie z art. 
4 ust. 1 w wyraźnie widocznym miejscu; 

(1) dystrybutorzy gwarantują, że zawarte 
na etykiecie informacje umieszczone przez 
dostawcę zgodnie z art. 4 pkt 1 w wyraźnie 
widocznym miejscu są dostępne w punkcie
sprzedaży;

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest poprawa sformułowania w zakresie zwiększenia wykorzystania 
informacji zawartych na etykiecie w konsekwentny sposób.

Poprawka 92
Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) dystrybutorzy gwarantują, że opony w 
punktach sprzedaży posiadają nalepkę
umieszczoną przez dostawcę zgodnie z art. 
4 ust. 1 w wyraźnie widocznym miejscu; 

(1) dystrybutorzy gwarantują, że opony w 
punktach sprzedaży posiadają naklejaną 
etykietę informacyjną umieszczoną przez 
dostawcę zgodnie z art. 4 pkt 1 w wyraźnie 
widocznym miejscu; 

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie etykiet do opon, które trafiły już do łańcucha dostaw, nie będzie osiągalne. Słowo 
„nalepka” jest zbyt niejasne w stosunku do oczekiwanej formy etykiety. Wyrażenie „naklejana 
etykieta informacyjna” jest bardziej opisowe. Artykuł 2 tekstu Komisji obejmuje opony klasy 
C2, podczas gdy art. 4 ich nie obejmuje. Niniejsza poprawka ma na celu zniesienie tej 
niespójności. Współczynnik oporu toczenia (RRC w kg/t) powinien być uwzględniony na 
etykiecie w celu wykazania związku między pomiarem współczynnika oporu toczenia a 
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klasyfikacją.

Poprawka 93
Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) w przypadku gdy opony przeznaczone 
na sprzedaż nie są widoczne dla 
użytkowników końcowych, dystrybutorzy 
dostarczają użytkownikom końcowym 
informacji na temat klasy efektywności 
paliwowej, klasy przyczepności na mokrej 
powierzchni oraz wartości pomiarowej 
zewnętrznego hałasu toczenia tych opon;

(2) w przypadku gdy opony przeznaczone 
na sprzedaż nie są widoczne dla 
użytkowników końcowych, dystrybutorzy 
dostarczają użytkownikom końcowym 
informacji na temat klasy efektywności 
paliwowej, wartości pomiarowej 
współczynnika oporu toczenia, klasy 
przyczepności na mokrej powierzchni oraz 
wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu 
toczenia tych opon;

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie etykiet do opon, które trafiły już do łańcucha dostaw, nie będzie osiągalne. Słowo 
„nalepka” jest zbyt niejasne w stosunku do oczekiwanej formy etykiety. Wyrażenie „naklejana 
etykieta informacyjna” jest bardziej opisowe. Artykuł 2 tekstu Komisji obejmuje opony klasy 
C2, podczas gdy art. 4 ich nie obejmuje. Niniejsza poprawka ma na celu zniesienie tej 
niespójności. Współczynnik oporu toczenia (RRC w kg/t) powinien być uwzględniony na 
etykiecie w celu wykazania związku między pomiarem współczynnika oporu toczenia a 
klasyfikacją.

Poprawka 94
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) w przypadku opon C1 i C2 
dystrybutorzy udzielają informacji na 
temat klasy efektywności paliwowej oraz 

skreślony
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wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu 
toczenia wraz z rachunkami 
wystawianymi użytkownikowi końcowemu 
przy zakupie opon; W przypadku opon C1 
przekazywane są również informacje na 
temat przyczepności na mokrej 
powierzchni. 

Or. de

Uzasadnienie

Fakt, iż parametry te figurują na rachunku otrzymywanym przez konsumenta nie ma wpływu 
na podejmowaną przez niego decyzję dotyczącą zakupu, powinny one zatem być pominięte w 
celu zredukowania nakładu pracy i kosztów.

Poprawka 95
Fiona Hall, Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) w przypadku opon C1 i C2 
dystrybutorzy udzielają informacji na 
temat klasy efektywności paliwowej oraz 
wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu 
toczenia wraz z rachunkami 
wystawianymi użytkownikowi końcowemu 
przy zakupie opon; W przypadku opon C1 
przekazywane są również informacje na 
temat przyczepności na mokrej 
powierzchni. 

(3) w przypadku opon C1, C2 i C3 
dystrybutorzy udostępniają objaśniającą 
wersję etykiety, jak określono w części 2a 
lub 2b załącznika II na rachunkach 
wystawianych użytkownikowi końcowemu 
przy zakupie opon lub wraz z tymi 
rachunkami; w przypadku opon C1 
przekazywane są również informacje na 
temat przyczepności na mokrej 
powierzchni.

Or. en

Uzasadnienie

Nalepka wymaga dodatkowych wyjaśnień w formie tekstu objaśniającego każdy piktogram. 
Należy na to zwrócić uwagę w innych informacjach przedstawianych kupującym – co 
najmniej na rachunku lub wraz z nim, ponieważ będzie on z pewnością czytany uważnie i 
zostanie przechowany jako dokument do wglądu w przyszłości. Wraz z przedstawianiem 
bardziej szczegółowych informacji na rachunku pojawia się prawdopodobieństwo, że 
konsument będzie kierował w przyszłości zapytania dotyczące systemu etykietowania (patrz 
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poprawka - załącznik II część 2a / 2b (nowa)).

Poprawka 96
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) w przypadku opon C1 i C2 
dystrybutorzy udzielają informacji na 
temat klasy efektywności paliwowej oraz 
wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu 
toczenia wraz z rachunkami wystawianymi 
użytkownikowi końcowemu przy zakupie 
opon; W przypadku opon C1 
przekazywane są również informacje na 
temat przyczepności na mokrej 
powierzchni.

(3) w przypadku opon C1 i C2 
dystrybutorzy udzielają informacji na 
temat klasy efektywności paliwowej oraz
przyczepności na mokrej powierzchni, a 
także wartości pomiarowej zewnętrznego 
hałasu toczenia wraz z rachunkami 
wystawianymi użytkownikowi końcowemu 
przy zakupie opon;

Or. en

Uzasadnienie

Informacje powinny obejmować również klasę przyczepności opon na mokrej powierzchni.

Poprawka 97
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) w przypadku opon C1 i C2 
dystrybutorzy udzielają informacji na 
temat klasy efektywności paliwowej oraz 
wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu 
toczenia wraz z rachunkami wystawianymi 
użytkownikowi końcowemu przy zakupie 
opon; W przypadku opon C1 
przekazywane są również informacje na 
temat przyczepności na mokrej 

(3) w przypadku opon C1 i C2 
dystrybutorzy udzielają informacji na 
temat klasy efektywności paliwowej oraz
przyczepności na mokrej powierzchni, a 
także wartości pomiarowej zewnętrznego 
hałasu toczenia wraz z rachunkami 
wystawianymi użytkownikowi końcowemu 
przy zakupie opon;
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powierzchni.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje powinny obejmować również klasę przyczepności opon na mokrej powierzchni.

Poprawka 98
Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) w przypadku opon C1 i C2 
dystrybutorzy udzielają informacji na 
temat klasy efektywności paliwowej oraz 
wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu 
toczenia wraz z rachunkami wystawianymi 
użytkownikowi końcowemu przy zakupie 
opon; W przypadku opon C1 
przekazywane są również informacje na 
temat przyczepności na mokrej 
powierzchni.

(3) w przypadku opon C1 i C2 
dystrybutorzy udzielają informacji na 
temat klasy efektywności paliwowej oraz
przyczepności na mokrej powierzchni, a 
także wartości pomiarowej zewnętrznego 
hałasu toczenia wraz z rachunkami 
wystawianymi użytkownikowi końcowemu 
przy zakupie opon; 

Or. en

Uzasadnienie

Informacje powinny obejmować również klasę przyczepności opon na mokrej powierzchni.

Poprawka 99
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) w przypadku opon C1 i C2 
dystrybutorzy udzielają informacji na 

(3) w przypadku opon C1 i C2 
dystrybutorzy udzielają informacji na 
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temat klasy efektywności paliwowej oraz 
wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu 
toczenia wraz z rachunkami wystawianymi 
użytkownikowi końcowemu przy zakupie 
opon; W przypadku opon C1 
przekazywane są również informacje na 
temat przyczepności na mokrej 
powierzchni.

temat klasy efektywności paliwowej oraz
przyczepności na mokrej powierzchni, a 
także wartości pomiarowej zewnętrznego 
hałasu toczenia wraz z rachunkami 
wystawianymi użytkownikowi końcowemu 
przy zakupie opon;

Or. en

Uzasadnienie

Informacje powinny obejmować również klasę przyczepności opon na mokrej powierzchni.

Poprawka 100
Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) w przypadku opon C1 i C2 
dystrybutorzy udzielają informacji na 
temat klasy efektywności paliwowej oraz 
wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu 
toczenia wraz z rachunkami wystawianymi 
użytkownikowi końcowemu przy zakupie 
opon; W przypadku opon C1 
przekazywane są również informacje na 
temat przyczepności na mokrej 
powierzchni. 

(3) w przypadku opon C1, C2 i C3
dystrybutorzy udzielają informacji na 
temat klasy efektywności paliwowej oraz 
wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu 
toczenia wraz z rachunkami wystawianymi 
użytkownikowi końcowemu przy zakupie 
opon; W przypadku opon C1 
przekazywane są również informacje na 
temat przyczepności na mokrej 
powierzchni. 

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie etykiet do opon, które trafiły już do łańcucha dostaw, nie będzie osiągalne. Słowo 
„nalepka” jest zbyt niejasne w stosunku do oczekiwanej formy etykiety. Wyrażenie „naklejana 
etykieta informacyjna” jest bardziej opisowe. Artykuł 2 tekstu Komisji obejmuje opony klasy 
C2, podczas gdy art. 4 ich nie obejmuje. Niniejsza poprawka ma na celu zniesienie tej 
niespójności. Współczynnik oporu toczenia (RRC w kg/t) powinien być uwzględniony na 
etykiecie w celu wykazania związku między pomiarem współczynnika oporu toczenia a 
klasyfikacją.
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Poprawka 101
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreślony
Obowiązki dostawców i dystrybutorów 

samochodów
Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie się dostawców i dystrybutorów 
samochodów do następujących przepisów:
(1) zawiera informacje na temat opon 
montowanych w nowych pojazdach; 
informacje te obejmują klasę efektywności 
paliwowej określoną w części A załącznika 
I oraz wartość pomiarową zewnętrznego 
hałasu toczenia określoną w części C 
załącznika I, a także, w przypadku opon 
C1, klasę przyczepności na mokrej 
powierzchni określoną w części B 
załącznika I;
(2) w przypadku gdy w nowym pojeździe 
można montować opony różnego typu, a 
użytkownik końcowy nie ma możliwości 
ich wyboru, techniczna literatura 
promocyjna podaje najniższą klasę 
efektywności paliwowej, najniższą klasę 
przyczepności na mokrej powierzchni oraz 
najwyższą wartość pomiarową 
zewnętrznego hałasu toczenia tych typów 
opon w kolejności określonej w załączniku 
III;
(3) w przypadku gdy użytkownik końcowy 
ma do wyboru różne typy opon, jakie 
mogą zostać zamontowane w nowym 
pojeździe, dostawcy samochodów podają 
klasę efektywności paliwowej, klasę 
przyczepności na mokrej powierzchni i 
wartość pomiarową zewnętrznego hałasu 
toczenia tych typów opon w technicznej 
literaturze promocyjnej w kolejności 
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określonej w załączniku III;
(4) w przypadku gdy użytkownik końcowy 
ma wybór spośród różnych typów opon, 
jakie mogą zostać zamontowane w nowym 
pojeździe, dystrybutorzy samochodów 
podają informacje na temat klasy 
efektywności paliwowej, klasy 
przyczepności na mokrej powierzchni oraz 
wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu 
toczenia tych typów opon przed sprzedażą.

Or. de

Uzasadnienie

Od dostawców pojazdów silnikowych i sprzedawców wymaga się już podawania emisji CO2 i 
zużycia paliwa przez pojazdy. Zatem oferowanie opon, które spełniają te kryteria, a także 
opon o niskich oporach toczenia oraz wysokim poziomie komfortu jazdy i bezpieczeństwa leży 
już w ich interesie. Ponadto istniejąca homologacja typu odnosi się do pojazdu jako całości i 
w związku z tym opór toczenia, przyczepność na mokrej powierzchni zostały już dokładnie 
zbadane, przez co dostarczono gwarancji, że wymogi prawne zostały spełnione.

Poprawka 102
Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreślony
Obowiązki dostawców i dystrybutorów 

samochodów
Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie się dostawców i dystrybutorów 
samochodów do następujących przepisów:
(1) dostawcy i dystrybutorzy samochodów 
gwarantują, że techniczna literatura 
promocyjna zawiera informacje na temat 
opon montowanych w nowych pojazdach; 
informacje te obejmują klasę efektywności 
paliwowej określoną w części A załącznika 
I oraz wartość pomiarową zewnętrznego 
hałasu toczenia określoną w części C 
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załącznika I, a także, w przypadku opon 
C1, klasę przyczepności na mokrej 
powierzchni określoną w części B 
załącznika I;
(2) w przypadku gdy w nowym pojeździe 
można montować opony różnego typu, a 
użytkownik końcowy nie ma możliwości 
ich wyboru, techniczna literatura 
promocyjna podaje najniższą klasę 
efektywności paliwowej, najniższą klasę 
przyczepności na mokrej powierzchni oraz 
najwyższą wartość pomiarową 
zewnętrznego hałasu toczenia tych typów 
opon w kolejności określonej w załączniku 
III;
(3) w przypadku gdy użytkownik końcowy 
ma do wyboru różne typy opon, jakie 
mogą zostać zamontowane w nowym 
pojeździe, dostawcy samochodów podają 
klasę efektywności paliwowej, klasę 
przyczepności na mokrej powierzchni i 
wartość pomiarową zewnętrznego hałasu 
toczenia tych typów opon w technicznej 
literaturze promocyjnej w kolejności 
określonej w załączniku III;
(4) w przypadku gdy użytkownik końcowy 
ma wybór spośród różnych typów opon, 
jakie mogą zostać zamontowane w nowym 
pojeździe, dystrybutorzy samochodów 
podają informacje na temat klasy 
efektywności paliwowej, klasy 
przyczepności na mokrej powierzchni oraz 
wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu 
toczenia tych typów opon przed sprzedażą.

Or. en

Uzasadnienie

Skutkiem tej propozycji byłoby powielanie badań, które producenci zobowiązani są już 
przeprowadzać w celu wykazania, że produkcja spełnia wymogi systemu homologacji, jak 
również z pewnością powielanie testów kontrolnych w różnych państwach członkowskich. 
Weryfikacja w oparciu o audyt danych testów zgodności produkcji producentów opon jest 
prawdopodobnie o wiele lepszym, opierającym się na jakości podejściem do monitoringu.
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Poprawka 103
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki dostawców i dystrybutorów 
samochodów

Obowiązki dostawców i dystrybutorów 
pojazdów
Poprawka horyzontalna, która po przyjęciu 
będzie miała zastosowanie do całego 
artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy powinny mieć zastosowanie do dystrybutorów wszystkich pojazdów wyposażonych 
w opony wchodzące w zakres przedmiotowej dyrektywy, w tym furgonetek, ciężarówek 
i autobusów, celem zagwarantowania, że nabywcy prowadzący działalność gospodarczą, 
którzy mają rosnący udział na rynku opon, również będą świadomi systemu etykietowania.

Poprawka 104
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie się dostawców i dystrybutorów 
samochodów do następujących przepisów:

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie się dostawców i dystrybutorów 
samochodów do następujących przepisów:

(1) dostawcy i dystrybutorzy samochodów 
gwarantują, że techniczna literatura 
promocyjna zawiera informacje na temat 
opon montowanych w nowych pojazdach; 
informacje te obejmują klasę efektywności 
paliwowej określoną w części A załącznika 
I oraz wartość pomiarową zewnętrznego 
hałasu toczenia określoną w części C 
załącznika I, a także, w przypadku opon 
C1, klasę przyczepności na mokrej 
powierzchni określoną w części B 

(1) dostawcy i dystrybutorzy samochodów 
zapewniają informacje na temat opon 
montowanych w nowych pojazdach; 
informacje te obejmują klasę efektywności 
paliwowej określoną w części A załącznika 
I oraz wartość pomiarową zewnętrznego 
hałasu toczenia określoną w części C 
załącznika I, a także, w przypadku opon 
C1, klasę przyczepności na mokrej 
powierzchni określoną w części B 
załącznika I; informacja ta dostarczana 



AM\771285PL.doc 61/95 PE421.196v01-00

PL

załącznika I; jest użytkownikom końcowym przed 
sprzedażą pojazdu;

(2) w przypadku gdy w nowym pojeździe 
można montować opony różnego typu, a 
użytkownik końcowy nie ma możliwości 
ich wyboru, techniczna literatura 
promocyjna podaje najniższą klasę 
efektywności paliwowej, najniższą klasę 
przyczepności na mokrej powierzchni oraz 
najwyższą wartość pomiarową 
zewnętrznego hałasu toczenia tych typów 
opon w kolejności określonej w załączniku 
III;

(2) w przypadku gdy w nowym pojeździe 
można montować opony różnego typu, a 
użytkownik końcowy nie ma możliwości 
ich wyboru, podaje się najniższą klasę 
efektywności paliwowej, najniższą klasę 
przyczepności na mokrej powierzchni oraz 
najwyższą wartość pomiarową 
zewnętrznego hałasu toczenia tych typów 
opon w kolejności określonej w załączniku 
III;

(3) w przypadku gdy użytkownik końcowy 
ma do wyboru różne typy opon, jakie 
mogą zostać zamontowane w nowym 
pojeździe, dostawcy samochodów podają 
klasę efektywności paliwowej, klasę 
przyczepności na mokrej powierzchni i 
wartość pomiarową zewnętrznego hałasu 
toczenia tych typów opon w technicznej 
literaturze promocyjnej w kolejności 
określonej w załączniku III;
(4) w przypadku gdy użytkownik końcowy 
ma wybór spośród różnych typów opon, 
jakie mogą zostać zamontowane w nowym 
pojeździe, dystrybutorzy samochodów 
podają informacje na temat klasy 
efektywności paliwowej, klasy 
przyczepności na mokrej powierzchni oraz 
wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu 
toczenia tych typów opon przed sprzedażą.

Or. en

Poprawka 105
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie się dostawców i dystrybutorów 

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie się dostawców i dystrybutorów 
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samochodów do następujących przepisów: samochodów do następujących przepisów:
(1) dostawcy i dystrybutorzy samochodów 
gwarantują, że techniczna literatura 
promocyjna zawiera informacje na temat 
opon montowanych w nowych pojazdach; 
informacje te obejmują klasę efektywności 
paliwowej określoną w części A załącznika 
I oraz wartość pomiarową zewnętrznego 
hałasu toczenia określoną w części C 
załącznika I, a także, w przypadku opon 
C1, klasę przyczepności na mokrej 
powierzchni określoną w części B 
załącznika I;

(1) dostawcy i dystrybutorzy samochodów 
zapewniają informacje na temat opon 
montowanych w nowych pojazdach; 
informacje te obejmują klasę efektywności 
paliwowej określoną w części A załącznika 
I oraz wartość pomiarową zewnętrznego 
hałasu toczenia określoną w części C 
załącznika I, a także, w przypadku opon 
C1, klasę przyczepności na mokrej 
powierzchni określoną w części B 
załącznika I w kolejności określonej w 
załączniku III; Informacje ta powinny być 
dołączone przynajmniej do technicznej 
literatury promocyjnej w formie 
elektronicznej oraz powinny być 
dostarczone użytkownikom końcowym 
przed sprzedażą pojazdu.

(2) w przypadku gdy w nowym pojeździe 
można montować opony różnego typu, a 
użytkownik końcowy nie ma możliwości 
ich wyboru, techniczna literatura 
promocyjna podaje najniższą klasę 
efektywności paliwowej, najniższą klasę 
przyczepności na mokrej powierzchni oraz 
najwyższą wartość pomiarową 
zewnętrznego hałasu toczenia tych typów 
opon w kolejności określonej w załączniku 
III;

(2) w przypadku gdy w nowym pojeździe 
można montować opony różnego typu, a 
użytkownik końcowy nie ma możliwości 
ich wyboru, informacje, o których mowa
w ust. 1, wskazują najniższą klasę 
efektywności paliwowej, najniższą klasę 
przyczepności na mokrej powierzchni oraz 
najwyższą wartość pomiarową 
zewnętrznego hałasu toczenia tych typów 
opon;

(3) w przypadku gdy użytkownik końcowy 
ma do wyboru różne typy opon, jakie mogą 
zostać zamontowane w nowym pojeździe, 
dostawcy samochodów podają klasę 
efektywności paliwowej, klasę 
przyczepności na mokrej powierzchni i 
wartość pomiarową zewnętrznego hałasu 
toczenia tych typów opon w technicznej 
literaturze promocyjnej w kolejności 
określonej w załączniku III;

(3) w przypadku gdy użytkownik końcowy 
ma do wyboru różne typy opon, jakie mogą 
zostać zamontowane w nowym pojeździe, 
informacje, o których mowa w ust. 1, 
wskazują klasę efektywności paliwowej, 
klasę przyczepności na mokrej 
powierzchni i wartość pomiarową 
zewnętrznego hałasu toczenia wszystkich 
tych typów opon.

(4) w przypadku gdy użytkownik końcowy 
ma wybór spośród różnych typów opon, 
jakie mogą zostać zamontowane w nowym 
pojeździe, dystrybutorzy samochodów 
podają informacje na temat klasy 
efektywności paliwowej, klasy 
przyczepności na mokrej powierzchni oraz 
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wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu 
toczenia tych typów opon przed sprzedażą.

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać niepotrzebnych administracyjnych obciążeń i kosztów w sektorze 
samochodowym.

Poprawka 106
Werner Langen, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie się dostawców i dystrybutorów 
samochodów do następujących przepisów:

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie się dostawców i dystrybutorów 
samochodów do następujących przepisów:

(1) dostawcy i dystrybutorzy samochodów 
gwarantują, że techniczna literatura 
promocyjna zawiera informacje na temat 
opon montowanych w nowych pojazdach; 
informacje te obejmują klasę efektywności 
paliwowej określoną w części A załącznika 
I oraz wartość pomiarową zewnętrznego 
hałasu toczenia określoną w części C 
załącznika I, a także, w przypadku opon 
C1, klasę przyczepności na mokrej 
powierzchni określoną w części B 
załącznika I;

(1) dostawcy i dystrybutorzy samochodów 
gwarantują, że użytkownikom końcowym 
dostarczane są informacje na temat opon 
montowanych w nowych pojazdach; 
informacje te obejmują klasę efektywności 
paliwowej określoną w części A załącznika 
I oraz wartość pomiarową zewnętrznego 
hałasu toczenia określoną w części C 
załącznika I, a także, w przypadku opon 
C1, klasę przyczepności na mokrej 
powierzchni określoną w części B 
załącznika I;

(2) w przypadku gdy w nowym pojeździe 
można montować opony różnego typu, a 
użytkownik końcowy nie ma możliwości 
ich wyboru, techniczna literatura 
promocyjna podaje najniższą klasę
efektywności paliwowej, najniższą klasę
przyczepności na mokrej powierzchni oraz 
najwyższą wartość pomiarową
zewnętrznego hałasu toczenia tych typów 
opon w kolejności określonej w załączniku 
III;

(2) w przypadku gdy w nowym pojeździe 
można montować opony różnego typu, a 
użytkownik końcowy nie ma możliwości 
ich wyboru, informacje dotyczące 
najniższej klasy efektywności paliwowej, 
najniższej klasy przyczepności na mokrej 
powierzchni oraz najwyższej wartości
pomiarowej zewnętrznego hałasu toczenia 
tych typów opon podawane są w 
kolejności określonej w załączniku III;
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(3) w przypadku gdy użytkownik końcowy 
ma do wyboru różne typy opon, jakie mogą 
zostać zamontowane w nowym pojeździe, 
dostawcy samochodów podają klasę 
efektywności paliwowej, klasę 
przyczepności na mokrej powierzchni i 
wartość pomiarową zewnętrznego hałasu 
toczenia tych typów opon w technicznej 
literaturze promocyjnej w kolejności 
określonej w załączniku III;

(3) w przypadku gdy użytkownik końcowy 
ma do wyboru różne typy opon, jakie mogą 
zostać zamontowane w nowym pojeździe, 
dostawcy samochodów dostarczają 
użytkownikom końcowym informacje 
dotyczące klasy efektywności paliwowej, 
klasy przyczepności na mokrej 
powierzchni i wartości pomiarowej
zewnętrznego hałasu toczenia tych typów 
opon w technicznej literaturze promocyjnej 
w kolejności określonej w załączniku III;

(4) w przypadku gdy użytkownik końcowy 
ma wybór spośród różnych typów opon, 
jakie mogą zostać zamontowane w nowym 
pojeździe, dystrybutorzy samochodów 
podają informacje na temat klasy 
efektywności paliwowej, klasy 
przyczepności na mokrej powierzchni oraz 
wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu 
toczenia tych typów opon przed sprzedażą.

(4) w przypadku gdy użytkownik końcowy 
ma wybór spośród różnych typów opon, 
jakie mogą zostać zamontowane w nowym 
pojeździe, dystrybutorzy samochodów 
podają informacje na temat klasy 
efektywności paliwowej, klasy 
przyczepności na mokrej powierzchni oraz 
wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu 
toczenia tych typów opon przed sprzedażą.

Or. de

Uzasadnienie

Konsumentowi dostarcza się w momencie zakupu pełnych informacji dotyczących emisji CO2

powodowanych przez pojazd jako całość, w tym opony. Wymóg dostarczania w literaturze 
promocyjnej informacji dotyczącej opon jest źródłem dodatkowych kosztów i biurokracji, przy 
czym nie przynosi konsumentom wartości dodanej.

Poprawka 107
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje wymagane na mocy art. 4, 5 i 6, 
dotyczące klasy efektywności paliwowej, 
wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu 
toczenia i klasy przyczepności na mokrej 
powierzchni, są uzyskiwane w oparciu o 
zharmonizowane metody badań określone 
w załączniku 1.

Informacje wymagane na mocy art. 4, 5 i 6, 
dotyczące klasy efektywności paliwowej, 
wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu 
toczenia i klasy przyczepności na mokrej 
powierzchni, są uzyskiwane w oparciu o 
zharmonizowane metody badań określone 
w załączniku 1. Zharmonizowane metody 
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badań muszą móc dostarczyć 
użytkownikom końcowym wiarygodną i w 
pełni reprezentatywną klasyfikację 
badanych właściwości.

Or. fr

Uzasadnienie

Ze względów bezpieczeństwa drogowego i ochrony konsumenta zharmonizowane metody 
badań musza być praktykowane w tych samych warunkach, co rzeczywiste warunki 
użytkowania. Niedokładne lub niewłaściwie symulowane badania mogą stanowić dodatkowe 
źródło nieporozumień dla konsumenta końcowego.

Poprawka 108
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje wymagane na mocy art. 4, 5 i 6, 
dotyczące klasy efektywności paliwowej, 
wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu 
toczenia i klasy przyczepności na mokrej 
powierzchni, są uzyskiwane w oparciu o 
zharmonizowane metody badań określone 
w załączniku 1.

Informacje wymagane na mocy art. 4, 5 i 6, 
dotyczące klasy efektywności paliwowej, 
wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu 
toczenia i klasy przyczepności na mokrej 
powierzchni, są uzyskiwane w oparciu o 
zharmonizowane metody badań określone 
w załączniku I, zgodnie z właściwą im 
zdolnością zapewnienia użytkownikom 
końcowym rzetelnej klasyfikacji, która w 
pełni odzwierciedla cechy tych opon.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, by stosowane były zharmonizowane metody badań, które są reprezentatywne dla 
rzeczywistych warunków użytkowania.
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Poprawka 109
Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje wymagane na mocy art. 4, 5 i 6, 
dotyczące klasy efektywności paliwowej, 
wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu 
toczenia i klasy przyczepności na mokrej 
powierzchni, są uzyskiwane w oparciu o 
zharmonizowane metody badań określone 
w załączniku 1.

Informacje wymagane na mocy art. 4, 5 i 6, 
dotyczące klasy efektywności paliwowej, 
wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu 
toczenia i klasy przyczepności na mokrej 
powierzchni, są uzyskiwane w oparciu o 
zharmonizowane metody badań określone 
w załączniku 1, zgodnie z właściwą im 
zdolnością zapewnienia użytkownikom 
końcowym rzetelnej klasyfikacji, która w 
pełni odzwierciedla cechy tych opon.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, by stosowane były zharmonizowane metody badań, które są reprezentatywne dla 
rzeczywistych warunków użytkowania.

Poprawka 110
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje wymagane na mocy art. 4, 5 i 6, 
dotyczące klasy efektywności paliwowej, 
wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu 
toczenia i klasy przyczepności na mokrej 
powierzchni, są uzyskiwane w oparciu o 
zharmonizowane metody badań określone 
w załączniku 1.

Informacje wymagane na mocy art. 4, 5 i 6, 
dotyczące klasy efektywności paliwowej, 
wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu 
toczenia i klasy przyczepności na mokrej 
powierzchni, są uzyskiwane w oparciu o 
zharmonizowane metody badań określone 
w załączniku 1. W ramach 
wykorzystywanych metod badań należy 
priorytetowo potraktować bezpieczeństwo 
drogowe.
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Or. ro

Uzasadnienie

Ważne jest nadanie priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa drogowego w ramach 
wykorzystywanych metod badań.

Poprawka 111
Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie sprawdzają 
zgodność zadeklarowanych klas 
efektywności paliwowej i przyczepności na 
mokrej powierzchni w rozumieniu części 
A i B załącznika I, a także zadeklarowaną 
wartość pomiarową zewnętrznego hałasu 
toczenia w rozumieniu części C załącznika 
I, zgodnie z procedurą określoną w 
załączniku IV.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Efektem takiego programu byłoby powielanie badań, które producenci zobowiązani są już 
przeprowadzać w celu wykazania, że produkcja spełnia wymogi systemu homologacji, jak 
również z pewnością powielanie tekstów kontrolnych w różnych państwach członkowskich.  
Weryfikacja w oparciu o audyt zgodności danych z testów produkcji uzyskanych przez 
producentów opon jest prawdopodobnie o wiele lepszym, opierającym się na jakości 
podejściem do monitoringu.
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Poprawka 112
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie sprawdzają 
zgodność zadeklarowanych klas 
efektywności paliwowej i przyczepności na
mokrej powierzchni w rozumieniu części 
A i B załącznika I, a także zadeklarowaną 
wartość pomiarową zewnętrznego hałasu 
toczenia w rozumieniu części C załącznika 
I, zgodnie z procedurą określoną w 
załączniku IV.

Proces badania odbywa się zgodnie z 
istniejącymi przepisami dotyczącymi 
badania opon, w tym z procedurą 
dotyczącą certyfikatu homologacji części 
zgodnie z regulaminem nr 117 EKG ONZ.

Or. de

Uzasadnienie

Istnieje już procedura UE homologacji typu mająca na celu ustalenie podstawowych 
parametrów opon, w wyniku której wydawany jest certyfikat zgodnie z regulaminem nr 117 
EKG ONZ. Sugestia Komisji, zgodnie z którą państwa członkowskie miałyby możliwość 
badania opon w wybrany przez siebie sposób nie odpowiada zasadzie proporcjonalności i 
może doprowadzić do zbędnej biurokracji.

Poprawka 113
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie sprawdzają 
zgodność zadeklarowanych klas 
efektywności paliwowej i przyczepności na 
mokrej powierzchni w rozumieniu części A 
i B załącznika I, a także zadeklarowaną 
wartość pomiarową zewnętrznego hałasu 
toczenia w rozumieniu części C załącznika 
I, zgodnie z procedurą określoną w 
załączniku IV.

Państwa członkowskie sprawdzają 
zgodność zadeklarowanych klas 
efektywności paliwowej i przyczepności na 
mokrej powierzchni w rozumieniu części A 
i B załącznika I, a także zadeklarowaną 
wartość pomiarową zewnętrznego hałasu 
toczenia w rozumieniu części C załącznika 
I, dla opon na rynku wtórnym, zgodnie z 
procedurą określoną w załączniku IV.
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Uzasadnienie

Istniejące przepisy określają już, jak państwa członkowskie powinny ustalać zużycie paliwa, 
klasę przyczepności na mokrej powierzchni i wartości zewnętrznych oporów toczenia podczas 
testu homologacji typu dla nowych pojazdów. Procesy ustanowione dla całej UE powinny być 
stosowane, a nie podawane w wątpliwość, aby uniknąć wszelkich dodatkowych, 
niepotrzebnych testów i biurokracji.

Poprawka 114
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Takie kontrole nie przynoszą uszczerbku 
żadnej homologacji UE typu pojazdu lub 
opon otrzymanej zgodnie z dyrektywą 
2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 5 września 2007 r. 
ustanawiającą ramy dla homologacji 
pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz 
układów, części i oddzielnych zespołów 
technicznych przeznaczonych do tych 
pojazdów lub zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr .../... w sprawie wymogów 
technicznych w zakresie homologacji typu 
pojazdów silnikowych dotyczących ich 
bezpieczeństwa ogólnego.
____________

Dz.U. 263 z 09.10.07, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia pewności prawnej producentom samochodów i opon, należy wyraźnie 
zaznaczyć, że kontrole nie mogą prowadzić do blokowania przez państwa członkowskie 
swobodnego przepływu w UE pojazdów i opon posiadających homologację.
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Poprawka 115
Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach oceny zgodności państwa 
członkowskie odwołują się również, w 
stosownych przypadkach, do 
dokumentacji dotyczącej homologacji typu 
opon i do odnośnej dodatkowej 
dokumentacji dostarczanej przez 
dostawcę.

Or. en

Uzasadnienie

Z myślą o zminimalizowaniu i zharmonizowaniu testów opon w celu zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego producentów oraz ograniczenia kosztów badań, należy zastosować takie 
same metody badań jak te, które zostały określone w przepisach dotyczących homologacji 
typu opon.

Poprawka 116
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach oceny zgodności państwa 
członkowskie odwołują się również, w 
stosownych przypadkach, do 
dokumentacji dotyczącej homologacji typu 
opon i do odnośnej dodatkowej 
dokumentacji dostarczanej przez 
dostawcę.

Or. en
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Uzasadnienie

Z myślą o zminimalizowaniu i zharmonizowaniu testów opon w celu zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego producentów oraz ograniczenia kosztów badań, należy zastosować takie 
same metody badań jak te, które zostały określone w przepisach dotyczących homologacji 
typu opon.

Poprawka 117
Fiona Hall, Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują, że 
właściwe władze tworzą system 
rutynowych i nierutynowych kontroli 
punktów sprzedaży celem zapewnienia 
zgodności z wymogami niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest zapewnienie skutecznego i zharmonizowanego wdrażania systemu etykietowania w 
całej UE. W odniesieniu do systemu oznakowania energetycznego organizacje konsumentów 
wykazały utrzymujące się błędy w etykietowaniu produktów oraz braki w zakresie 
wymaganych informacji. Państwa członkowskie powinny przeprowadzać kontrole punktów 
sprzedaży w celu upewniania się, czy etykietowanie jest prawidłowe oraz czy informacje 
przedstawiane są we właściwy sposób w materiałach promocyjnych, w tym w inwentarzach, 
katalogach, broszurach i na stronach internetowych.

Poprawka 118
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują, że 
właściwe władze tworzą system 
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rutynowych i nierutynowych kontroli 
punktów sprzedaży celem zapewnienia 
zgodności z wymogami niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Badania przeprowadzone przez stowarzyszenia konsumentów wykazały utrzymujące się błędy 
w etykietowaniu produktów oraz braki w zakresie informacji. Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować za pośrednictwem kontroli punktów sprzedaży, że produkty są właściwie 
etykietowane i że właściwe informacje są dostępne we wszystkich rodzajach technicznej 
literatury promocyjnej, zgodnie z zaleceniami. Tłoczenie wartości pomiarowej na bokach 
opony ułatwi monitorowanie i egzekwowanie właściwego wdrożenia przepisów.

Poprawka 119
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie uznają etykiety i 
informacje o produkcie za zgodne z 
przepisami niniejszej dyrektywy, chyba że 
posiadają dowody na to, że tak nie jest. 
Państwa członkowskie mogą wymagać od 
dostawców dostarczenia dokumentacji 
technicznej w celu sprawdzenia rzetelności 
zadeklarowanych wartości.

2. Państwa członkowskie uznają etykiety i 
informacje o produkcie za zgodne z 
przepisami niniejszej dyrektywy, chyba że 
posiadają dowody na to, że tak nie jest.
Państwa członkowskie mogą wymagać od 
dostawców opon dostarczenia 
dokumentacji technicznej w celu 
sprawdzenia rzetelności zadeklarowanych 
wartości.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie dostawcy opon mogą dostarczyć szczegółowej dokumentacji technicznej dotyczącej 
opon.
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Poprawka 120
Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreślony
Środki zachęcające

Państwa członkowskie nie stosują 
środków zachęcających w przypadku opon 
o efektywności paliwowej poniżej poziomu 
klasy C w rozumieniu części A załącznika 
I.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to próba narzucenia ograniczeń w dziedzinie krajowych zachęt fiskalnych, która jako 
taka niesie ze sobą ryzyko naruszenia krajowej suwerenności podatkowej. Państwa 
członkowskie mogą chcieć zaoferować zachęty dla opon o niższych oporach toczenia i na 
mocy traktatu ustanawiającego Unię Europejską mogą tego dokonać, jednak ten obszar 
polityki podatkowej leży w gestii poszczególnych państw członkowskich.

Poprawka 121
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie stosują środków 
zachęcających w przypadku opon o 
efektywności paliwowej poniżej poziomu 
klasy C w rozumieniu części A załącznika 
I.

Państwa członkowskie nie stosują środków 
zachęcających w przypadku opon o 
efektywności paliwowej poniżej poziomu 
klasy C w rozumieniu części A załącznika 
I oraz poniżej klasy przyczepności na 
mokrej powierzchni C (C1 dla opon), w 
rozumieniu części B załącznika I.

Or. en
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Uzasadnienie

Zważywszy na to, że producenci powinni być zachęcani to zoptymalizowania wszystkich 
parametrów, ramy dla ewentualnych zachęt powinny uwzględniać również stopień 
przyczepności na mokrej powierzchni. 

Poprawka 122
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie stosują środków 
zachęcających w przypadku opon o 
efektywności paliwowej poniżej poziomu 
klasy C w rozumieniu części A załącznika 
I.

Państwa członkowskie nie stosują środków 
zachęcających w przypadku opon o 
efektywności paliwowej poniżej poziomu 
klasy C oraz poniżej klasy przyczepności 
na mokrej powierzchni C w rozumieniu 
części A i B załącznika I.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z uwagami zawartymi w punkcie 4 preambuły wniosku Komisji (w szczególności 
następującymi: „Ulepszenie jednego parametru, na przykład oporu toczenia, może mieć 
negatywny wpływ na pozostałe parametry, takie jak przyczepność na mokrej powierzchni... 
Producenci opon powinni być zachęcani do optymalizacji wszystkich parametrów”), ramy dla 
ewentualnych zachęt powinny uwzględniać również stopień przyczepności na mokrej 
powierzchni. Nie wydaje się, by stosowanie przez dane państwo członkowskie środków 
zachęcających w przypadku np. opon o efektywności paliwowej klasy A i klasy E 
przyczepności na mokrej powierzchni leżało w interesie konsumenta.

Poprawka 123
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – point 1 a (new)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) wprowadzenie wymogów do 
spełnienia przez opony zimowe;
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Uzasadnienie

Ważne jest wprowadzenie szczególnych wymogów z odniesieniu do opon zimowych, ponieważ 
specyfikacje mające do nich zastosowanie nie są porównywalne ze specyfikacjami 
stosowanymi w przypadku opon standardowych.

Poprawka 124
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp –1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla dobra spójnego wdrażania dyrektywy 
konieczna jest ściślejsza współpraca w 
ramach nadzoru rynkowego za 
pośrednictwem stałej wymiany informacji.  
Państwa członkowskie podejmują 
stosowne środki w ramach regularnych 
kontroli ex post w celu zapewnienia, że 
opony, które nie są należycie oznakowane, 
zostaną dostosowane do wymogów lub 
usunięte z rynku. 

Or. de

Uzasadnienie

Dla zapewnienia jednakowych warunków konkurencji na europejskim rynku wewnętrznym 
oraz dla stworzenia równych warunków dla producentów europejskich i spoza Europy 
państwa członkowskie muszą dopilnować spójnego egzekwowania postanowień niniejszej 
dyrektywy.
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Poprawka 125
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp -(-1) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej po upływie trzech lat od daty 
zastosowania niniejszej dyrektywy 
Komisja przeprowadzi ocenę wpływu na 
konsumentów w celu ustalenia, jaka jest 
skuteczność etykiet pod względem 
uświadomienia konsumentów i 
odpowiedniości środka, poprzez wzięcie 
pod uwagę bezpieczeństwa ogólnego 
pojazdów silnikowych i ich osiągów w 
zakresie ochrony środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że środki zaproponowane w niniejszej dyrektywie są wprowadzane po 
raz pierwszy w odniesieniu do tego typu produktów oraz że wprowadzane są w oparciu o 
wiele kryteriów, istotne wydaje się, by poddać ocenie odpowiedniość i skuteczność tego 
narzędzia z myślą o ewentualnym właściwym przeglądzie tej dyrektywy.

Poprawka 126
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia 29 października 
2010 r. Komisja Europejska przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie wraz z oceną oddziaływania 
oraz, w stosownych przypadkach, wraz 
z wnioskami dotyczącymi dalszego 
przeglądu niniejszej dyrektywy i innych 
właściwych przepisów, w odniesieniu do 
rozszerzenia systemu etykietowania na 
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opony bieżnikowane.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 127
Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stosują wymienione 
przepisy od dnia 1 listopada 2012 r. 

Państwa członkowskie stosują wymienione 
przepisy od dnia 1 listopada 2012 r. z 
myślą o stopniowym osiągnięciu pełnego 
stosowania na rynku wewnętrznym 
najpóźniej w dniu 1 listopada 2014 r.
Dostawcy opon objęci zakresem niniejszej 
dyrektywy zapewniają stosowanie 
postanowień art. 4 zgodnie z 
następującym harmonogramem:
(a) od dnia 1 listopada 2012 r.: wszystkie 
nowe typy opon podlegające wspólnotowej 
homologacji typu;
(b) od dnia 1 listopada 2013 r.: wszystkie 
nowe opony przeznaczone do montażu w 
nowych typach pojazdów;
(c) od dnia 1 listopada 2014 r.: wszystkie 
nowe opony wyprodukowane od tego dnia.

Or. en
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Uzasadnienie

Harmonogram w art. 15 w zamierzeniu ma być dostosowany do wprowadzania limitów oporu 
toczenia i przyczepności na mokrej powierzchni w ramach wniosku Komisji w sprawie 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa ogólnego pojazdów silnikowych (COM(2008)316).  
Przyjęcie systemu stopniowego stosowania umożliwi szersze wykorzystanie danych 
dotyczących badań uzyskanych w ramach homologacji typu, co przyniesie w konsekwencji 
korzyści w zakresie narzędzi egzekwowania w państwach członkowskich, a także 
optymalizacji działań w zakresie badań prowadzonych przez sektor przemysłowy.

Poprawka 128
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część A – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy typ opony jest 
zatwierdzany dla więcej niż jednej klasy 
opon (np. C1 i C2), przy określaniu klasy 
efektywności paliwowej danego typu 
opony powinna być stosowana skala 
klasyfikacji przyjęta dla najwyższej klasy 
opon (np. C2, a nie C1): 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest możliwe zatwierdzenie typu opon dla więcej niż jednej klasy opon (C1, C2 lub C3); 
opony C1 podlegają regulaminowi 30 EKG ONZ i nie mogą nakładać się na typy opon 
podlegające regulaminowi 54 EKG ONZ, który dotyczy opon C2 i C3.

Poprawka 129
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część A – tabela – opony C1

Tekst proponowany przez Komisję
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Poprawka

Or. en

Uzasadnienie

Aby zwiększyć zrozumienie systemu i jasno pokazać związek z oszczędnością paliwa, właściwe 
są klasy linearne o przedziale 1 kg/t, ponieważ oznaczają one oszczędność paliwa o 1,5% przy 
zmianie klasy o jedną wyżej, tj. oszczędność paliwa o 7,5% dzięki zastąpieniu modelu klasy F 
modelem klasy A.

Pusta klasa D jest niezrozumiała dla konsumentów. System powinien być ciągły, a nie dzielić 
klasy na dwa „podsystemy”, co obniża jego efektywność.

Zmniejszanie zakresów klas nie stanowiłoby spójnych zachęt do podnoszenia jakości na 
rynku.

Opony C1
RRC w kg/t Klasa 

efektywności 
energetyczne
j

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

F

RRC≥12.1 G

Opony C1
RRC w kg/t Klasa 

efektywności 
energetyczne
j

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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Poprawka 130
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część A – tabela – opony C2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Or. en

Uzasadnienie

Aby zwiększyć zrozumienie systemu i jasno pokazać związek z oszczędnością paliwa, właściwe 
są klasy linearne o przedziale 1 kg/t, ponieważ można wyraźnie powiązać je z oszczędnością 
paliwa poprzez zwiększenie klasy efektywności energetycznej.

Pusta klasa D jest niezrozumiała dla konsumentów. System powinien być ciągły, a nie dzielić 
klasy na dwa „podsystemy”, co obniża jego efektywność.

Opony C2
RRC w kg/t Klasa 

efektywnośc
i 
energetyczn
ej

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

Opony C2
RRC w kg/t Klasa 

efektywnośc
i 
energetyczn
ej

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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Poprawka 131
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część B – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

G Klasy 
przyczepności na 
mokrej 
powierzchni

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

Poprawka

G Klasy 
przyczepności na 
mokrej 
powierzchni

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

Uzasadnienie

Osiągnięcie klasy A musi być trudniejsze, tak aby zapewnić przyczepności na mokrej 
powierzchni niezbędny status kryterium bezpieczeństwa. Zakres klasy powinien zostać 
ograniczony do 10 punktów procentowych. Niższe klasy nie powinny być pozostawiane puste, 
aby nie ukrywać niezadowalających wskaźników bezpieczeństwa.
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Na mocy regulaminu nr 117 EKG ONZ wartość progowa przyczepności na mokrej 
powierzchni powszechnie stosowana w środkowej Europie dla opon zimowych wynosi G ≥ 
100, a dla opon letnich G ≥ 110. Próg dla najniższej klasy (G) powinien zatem zostać 
ustalony na poziomie znacznie wyższym niż 110.

Poprawka 132
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część B – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

G Klasy 
przyczepności na 
mokrej 
powierzchni

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

Poprawka

G Klasy 
przyczepności na 
mokrej 
powierzchni

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

Or. en
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Uzasadnienie

Pusta klasa D w proponowanej postaci jest niezrozumiała dla konsumentów. Sprawą 
najwyższej wagi jest przejrzystość i zrozumiałość systemu. System powinien być ciągły, a nie 
dzielić klasy na dwa „podsystemy”, co obniża jego efektywność.

Poprawka 133
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część C – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kolorowe wskaźniki „świateł drogowych” 
dla zewnętrznego hałasu toczenia
Rozporządzenie (WE) nr xxx/xxxx 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie wymogów technicznych 
w zakresie homologacji typu pojazdów 
silnikowych dotyczących ich 
bezpieczeństwa ogólnego ustanawia 
minimalne wymogi dotyczące 
zewnętrznego hałasu toczenia dla opon. 
Wskaźnik koloru „świateł drogowych” 
w sekcji etykiety dotyczącej hałasu opiera 
się na wspomnianym rozporządzeniu 
i wskazuje:
(i) kolorem czerwonym: modele, które nie 
spełniają wymogów homologacji typu w 
odniesieniu do hałasu toczenia;
(ii) kolorem żółtym: modele, które 
spełniają wymogi homologacji typu, a 
powodowany przez nie hałas jest cichszy 
do 3dB włącznie;
(iii) kolorem zielonym: modele, które 
spełniają wymogi homologacji typu, a 
powodowany przez nie hałas jest cichszy o 
ponad 3dB.

Or. en
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Uzasadnienie

System kolorów „świateł drogowych” powinien stworzyć właściwy i łatwo zrozumiały 
kontekst dla wartości pomiarowej wyrażonej w decybelach i umieszczonej na etykiecie. Choć 
po 2012 r. rozporządzenie w sprawie homologacji typu zacznie eliminować najbardziej 
hałaśliwe modele opon z rynku, istnieje możliwość, że niektóre modele przekraczające 
dopuszczalne wartości homologacji typu pozostaną w magazynach i wejdą do użytku znacznie 
później niż w 2012 r.

Poprawka 134
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część Ca (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część Ca: Klasyfikacja zewnętrznego 
hałasu toczenia

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia musi 
być określana w oparciu o decybele 
(dB(A)) zgodnie ze skalą określoną 
poniżej:

Zewnętrzny hałas toczenia (dB(A))

Barwny kod C1 C2 C3

Zielony ≤68 ≤69 ≤70

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

Czerwony ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Uzasadnienie

W celu udzielenia konsumentom jasnych informacji dotyczących poziomu zewnętrznego 
hałasu, decybelowa wartość musi znajdować się na etykiecie. System „świateł drogowych” 
będzie wskazywał najlepsze i najgorsze wyniki w ramach szeregu wartości dla każdej klasy 
opon dla modeli o niskim wskaźniku hałasu, niższym od wartości granicznej 3dB, jest 
odpowiedni, ponieważ odpowiada zredukowaniu o połowę ciśnienia akustycznego i w związku 
z tym znacznej i godnej uwagi redukcji w obrębie floty na ruchliwych drogach. Klasyfikacja 
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opon C1 opiera się na zakresie klasy C1C w ramach rozporządzenia w sprawie homologacji 
typu, w celu zapewnienia, że wszystkie opony C1 porównywane są w oparciu o tą samą 
podstawę emisji hałasu.

Poprawka 135
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część Ca (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część Ca: Klasyfikacja zewnętrznego 
hałasu toczenia

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia musi 
być określana w oparciu o decybele 
(dB(A)) zgodnie ze skalą określoną 
poniżej:

Zewnętrzny hałas toczenia (dB(A))

Barwny kod C1 C2 C3

Zielony ≤68 ≤69 ≤70

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

Czerwony ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, by udzielić konsumentom jasnej i zrozumiałej informacji na temat poziomu hałasu 
zewnętrznego, tak aby zachęcić do zakupu opon o niskim wskaźniku hałasu. Dzięki temu 
można będzie w większym stopniu zredukować ogólny hałas wytwarzany przez ruch drogowy, 
zwłaszcza w strefach o gęstej infrastrukturze publicznej. Zielony kolor dla modeli o niskim 
wskaźniku hałasu, o 3dB poniżej wartości granicznej, jest właściwy, ponieważ wynik taki 
odpowiada znacznemu zmniejszeniu hałasu w ramach floty na ruchliwych drogach (równemu 
zmniejszeniu natężenia ruchu drogowego o połowę).
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Poprawka 136
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1.1 – etykieta

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Efektywność paliwowa po lewej stronie, 
przyczepność na mokrej powierzchni po 
prawej stronie, wskaźnik hałasu w dB (A)

Efektywność paliwowa po prawej stronie, 
przyczepność na mokrej powierzchni po 
lewej stronie, wskaźnik hałasu w postaci 
skali (sama litera drukowana dużą, 
pogrubioną czcionką), a następnie (XY 
dB) w nawiasie.

Or. de

Uzasadnienie

1. Bezpieczeństwo powinno mieć zawsze pierwszoplanowe znaczenie na drodze, a 
Europejczycy czytają od lewej do prawej.

2. Bardzo niewielu konsumentów w sytuacji, w której mają do czynienia z hałasem 
wyrażonym w decybelach, ma pojęcie o tym, jakiemu hałasowi w rzeczywistości te parametry 
odpowiadają, ponieważ nie mają oni możliwości porównania. Bardziej stosowne byłoby 
zatem zastosowanie również w tym przypadku skali, określającej klasę i następnie w nawiasie 
rzeczywisty poziom hałasu ustalony w ramach zharmonizowanej procedury badania.

Poprawka 137
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1.1 – etykieta

Tekst proponowany przez Komisję
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Poprawka
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Marka
Model

Porównanie zużycia energii

Emisje CO2

Paliwo 
Koszt paliwa
Określono na podstawie standardowego testu EN xy oraz ceny paliwa

Wysokie zużycie 

Niskie zużycie

BB

Opór toczenia …kg/t

Wskaźnik przyczepności na mokrej 
powierzchni ( wskaźnik-G)

…

BB

FF
EE

CC

dobra średnia słaba

Potencjalna oszczędność dla 15 000 km 
przebiegu *

Energetyczne oznakowanie 
opon

2009

AA

DD

(*średni roczny przebieg)

Hałas …dB (A)

powyżej średniej średni poniżej średniej

Rzeczywiste zużycie paliwa podlega wahaniom w zależności od 
cech konkretnego pojazdu i jego eksploatacji
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Or. de

Uzasadnienie

Wzorowanie oznakowania opon na etykiecie energetycznej dużych urządzeń gospodarstwa 
domowego ma sens, ponieważ jest ona w wysokim stopniu uznawana przez konsumentów.  
Podawanie informacji o ogólnym bezpieczeństwie (przyczepność na mokrej powierzchni) 
obok danych dotyczących środowiska naturalnego (emisje CO2 i hałas) jest pozbawione 
sensu.

Poprawka 138
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1.1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do proponowanego projektu dodaje się 
następujące elementy:
(i) wartość pomiarowa współczynnika 
oporu toczenia (kg/t) umieszczona po 
lewej stronie skali,
(ii) adres strony internetowej UE 
poświęconej etykietowaniu opon napisany 
dużą czcionką na dole etykiety,
(iii) system kolorów „świateł drogowych” 
(czerwony/żółty/zielony) umieszczony 
w sekcji dotyczącej hałasu (jako kolorowe 
tło wartości dB i/lub kolorowy wskaźnik 
na piktogramie).
Wskaźnik „(A)” zostaje usunięty z miary 
decybelowej w sekcji dotyczącej hałasu.

Or. en

Uzasadnienie

„(A)” oznacza skalę decybelową mierzoną zakresem słyszalności u człowieka. Jednakże 
powinno być to oczywiste; włączenie „(A)” może być dla konsumentów mylące, gdyż mogą 
oni brać je mylnie za klasę emisji hałasu. 
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Poprawka 139
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 2.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2.1 Oprócz etykiety dostawcy muszą 
umieszczać na nalepce swoją nazwę, linię 
opon, rozmiar opon, indeks ładowności, 
indeks prędkości i inne dane techniczne 
oraz markę opony w dowolnym kolorze, 
formacie i wzorze, pod warunkiem że 
proporcje wymiarów miejsca na markę nie 
przekraczają 4:5 w stosunku do etykiety, a 
informacje podane poza etykietą nie są 
sprzeczne z informacjami na etykiecie.

2.1 Oprócz etykiety dostawcy muszą 
umieszczać na nalepce swoją nazwę, linię 
opon, rozmiar opon, indeks nośności, 
indeks prędkości i inne dane techniczne 
oraz markę opony w dowolnym kolorze, 
formacie i wzorze, pod warunkiem że 
proporcje wymiarów miejsca na markę nie 
przekraczają 4:5 w stosunku do etykiety, a 
informacje podane poza etykietą nie są 
sprzeczne z informacjami na etykiecie.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka dotyczy tłumaczenia w wersji polskiej. W polskiej terminologii funkcjonuje pojęcie 
"indeks nośności".

Poprawka 140
Fiona Hall, Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Format rozszerzonej etykiety 
objaśniającej
Objaśniająca wersja etykiety, o której 
mowa w art. 5, jest zgodna z poniższą 
ilustracją, a jej treść jest tłumaczona na 
język właściwy dla danego punktu 
sprzedaży. Ta wersja etykiety dostarczana 
jest konsumentowi na rachunku lub wraz 
z nim, chyba że stanowi to zbędne 
obciążenie dla sprzedawcy i w takim 
przypadku informacja zapewniana jest 
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zgodnie z pkt 2b załącznika II.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy w wielu przypadkach konsument będzie miał okazję zapoznać się z nalepką przed 
sprzedażą opony, dodatkowe uzupełniające źródła informacji są niezbędne w celu dotarcia do 
różnych segmentów rynku i kanałów sprzedaży. Niemniej jednak nalepka wymaga 
dodatkowych wyjaśnień w formie tekstu objaśniającego każdy piktogram. Należy to 
uwzględnić w innych informacjach przedstawianych kupującym – co najmniej na rachunku 
lub wraz z nim. Wraz z przedstawianiem bardziej szczegółowych informacji na rachunku 
pojawia się prawdopodobieństwo, że konsument będzie kierował w przyszłości zapytania 
dotyczące systemu etykietowania.
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Poprawka 141
Fiona Hall, Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Format informacji podawanych na 
rachunku
W przypadku gdy koszty druku etykiety 
objaśniającej, jak określono w pkt 2a 
załącznika II, stanowią zbędne obciążenie 
dla sprzedawcy, informację na etykiecie 
podaje się jak na poniższej ilustracji: 

Or. en



AM\771285PL.doc 93/95 PE421.196v01-00

PL

Poprawka 142
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Informacje dotyczące opon są podawane 
w określonej poniżej kolejności: 

1. Informacje dotyczące opon są podawane 
w określonej poniżej kolejności: 

(i) klasa efektywności paliwowej (litera od 
A do G);

(i) klasa efektywności paliwowej (litera od 
A do G), w tym wartość pomiarowa 
współczynnika oporu toczenia (kg/t);

(ii) klasa przyczepności na mokrej 
powierzchni (litera od A do G);

(ii) klasa przyczepności na mokrej 
powierzchni (litera od A do G);

(iii) wartość pomiarowa zewnętrznego 
hałasu toczenia (dB). 

(iii) wartość pomiarowa zewnętrznego 
hałasu toczenia (dB) ze wskaźnikiem 
koloru (czerwony/żółty/zielony).

Or. en

Uzasadnienie

Patrz poprzednie poprawki dotyczące współczynnika oporu toczenia i klasyfikacji 
zewnętrznego hałasu toczenia.

Poprawka 143
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dostawcy muszą również na swojej 
stronie internetowej udostępnić następujące 
dane:

3. Dostawcy muszą również na swojej 
stronie internetowej udostępnić następujące 
dane:

(–i) link do strony internetowej UE 
poświęconej etykietowaniu opon;

(i) objaśnienie piktogramów 
umieszczonych na etykiecie;

(i) objaśnienie piktogramów 
umieszczonych na etykiecie oraz 
kalkulator efektywności paliwowej zgodny 
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ze stroną UE poświęconą etykietowaniu 
opon;

(ii) informację podkreślającą fakt, że 
faktyczne oszczędności paliwa oraz 
bezpieczeństwo ruchu drogowego w 
znacznym stopniu zależą od zachowania 
kierowców, a zwłaszcza od następujących 
czynników:

(ii) informację podkreślającą fakt, że 
faktyczne oszczędności paliwa oraz 
bezpieczeństwo ruchu drogowego 
w znacznym stopniu zależą od zachowania 
kierowców, a zwłaszcza od następujących 
czynników:

– ekologicznego prowadzenia pojazdu, 
które może znacznie przyczynić się do 
zmniejszenia zużycia paliwa; 

– ekologicznego prowadzenia pojazdu, 
które może znacznie przyczynić się do 
zmniejszenia zużycia paliwa; 

– ciśnienia w oponach, które powinno być 
regularnie sprawdzane w celu zapewnienia 
lepszej przyczepności na mokrej 
powierzchni i lepszych właściwości pod 
względem efektywności paliwowej;

– ciśnienia w oponach, które powinno być 
regularnie sprawdzane w celu zapewnienia 
lepszej przyczepności na mokrej 
powierzchni i lepszych właściwości pod 
względem efektywności paliwowej;

– ścisłego przestrzegania bezpiecznej 
odległości między pojazdami.

– ścisłego przestrzegania bezpiecznej 
odległości między pojazdami.

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie poprawki art. 3 ust. 5a (nowy).

Poprawka 144
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV–punkt pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodność zadeklarowanych klas 
efektywności paliwowej i przyczepności na 
mokrej powierzchni, jak również 
zadeklarowanej wartości pomiarowej 
zewnętrznego hałasu toczenia, sprawdza 
się, w przypadku każdego typu opon lub 
każdej grupy opon ustalonej przez 
dostawcę, zgodnie z następującą 
procedurą:. Najpierw badaniom poddaje się 
jedną oponę.

Zgodność zadeklarowanych klas 
efektywności paliwowej i przyczepności na 
mokrej powierzchni, jak również 
zadeklarowanej wartości pomiarowej 
zewnętrznego hałasu toczenia, sprawdza 
się, w przypadku każdego typu opon na 
rynku wtórnym lub każdej grupy opon na 
rynku wtórnym ustalonej przez dostawcę 
opon, zgodnie z następującą procedurą: 
Najpierw badaniom poddaje się jedną 
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oponę.

Or. en

Uzasadnienie

Istniejące przepisy określają już, jak państwa członkowskie powinny ustalać zużycie paliwa, 
klasę przyczepności na mokrej powierzchni i wartości zewnętrznych oporów toczenia podczas 
testu homologacji typu dla nowych pojazdów. Procesy ustanowione dla całej UE powinny być 
stosowane, a nie podawane w wątpliwość, aby uniknąć wszelkich dodatkowych, 
niepotrzebnych testów i biurokracji.
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