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Predlog spremembe 19
Matthias Groote

Predlog Direktive
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 
o označevanju pnevmatik glede na 
izkoristek goriva in druge bistvene 
parametre

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o 
označevanju pnevmatik glede na izkoristek 
goriva in druge bistvene parametre

(Sprememba velja v celotnem 
zakonodajnem besedilu; S sprejetjem 
predloga spremembe bo treba tehnično 
prilagoditi celotno besedilo)

Or. de

Obrazložitev

Logično bi izbrani instrument morala biti uredba. Glede na obrazložitev Komisije je treba 
homologacijo motornih vozil z vidika varnosti, ki je z minimalnimi zahtevami usmerjena na 
stran ponudbe, s tem predlogom usmeriti na stran povpraševanja. S tem bi zagotovili 
standardno raven kakovosti pnevmatik.  Z uredbo bi določbe o obveznem označevanju veljale 
neposredno, saj jih ne bi bilo treba prenesti v nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe 20
Amalia Sartori, Stefano Zappalà, Aldo Patriciello

Predlog Direktive
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o 
označevanju pnevmatik glede na izkoristek 

Predlog UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o 
označevanju pnevmatik glede na izkoristek 
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goriva in druge bistvene parametre goriva in druge bistvene parametre
(Ta predlog spremembe se uporabi za 
celotno besedilo. Z njegovim sprejetjem 
bodo potrebne ustrezne spremembe po 
vsem besedilu.)

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog Komisije sledi uredbi o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih 
vozil (KOM(2008)0316). Glede na povezave med obema besediloma je treba predlog 
Komisije pretvoriti v uredbo, da bi zagotovili enotno uporabo po vsej Skupnosti.

Predlog spremembe 21
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog Direktive
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o 
označevanju pnevmatik glede na izkoristek 
goriva in druge bistvene parametre

Predlog UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o 
označevanju pnevmatik glede na izkoristek 
goriva in druge bistvene parametre
(Sprememba velja za obravnavano 
besedilo v celoti; če bo sprememba 
sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. en

Obrazložitev

Uredba je najprimernejši instrument. Uredbo o homologaciji za varnost motornih vozil 
(KOM(2008)0316), ki obravnava stran ponudbe z minimalnimi zahtevami, je treba v skladu z 
razmišljanjem Komisije dopolniti s tem predlogom, ki je namenjen strani povpraševanja. To 
bi moralo zagotoviti standardno raven kakovosti pnevmatik. Z uredbo se neposredno 
zagotovijo določbe, ki se nanašajo na zahteve o označevanju, saj ni potreben prenos v 
nacionalno pravo.
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Predlog spremembe 22
Neena Gill

Predlog Direktive
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o 
označevanju pnevmatik glede na izkoristek 
goriva in druge bistvene parametre

Predlog UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o 
označevanju pnevmatik glede na izkoristek 
goriva in druge bistvene parametre

(Sprememba velja za obravnavano 
besedilo v celoti; če bo sprememba 
sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. en

Obrazložitev

Uredba bi bolje kot direktiva zagotovila enake konkurenčne pogoje za proizvajalce pnevmatik 
in bolj pregleden sistem ureditve za potrošnike.

Predlog spremembe 23
Herbert Reul

Predlog Direktive
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 
o označevanju pnevmatik glede na 
izkoristek goriva in druge bistvene 
parametre

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 
o označevanju pnevmatik glede na oprijem 
na mokri podlagi, izkoristek goriva in 
vrednost kotalnega hrupa

Or. de

Obrazložitev

Direktiva ureja označevanje treh natančno opredeljenih parametrov. V ospredju mora biti 
varnost, zato je treba oprijem na mokri podlagi navesti pred izkoristkom goriva in vrednostjo 
kotalnega hrupa. Izraz "drugi bistveni parametri" je premalo jasen, tako da ni primeren kot 
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naslov direktive.

Predlog spremembe 24
Matthias Groote

Predlog Direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za pnevmatike je značilna vrsta 
medsebojno odvisnih parametrov. 
Izboljšanje enega parametra, npr. kotalnega 
upora, ima lahko neželene učinke na druge 
parametre, npr. na oprijem na mokri 
podlagi, medtem ko ima lahko optimizacija 
oprijema na mokri podlagi neželene učinke 
na zunanji kotalni hrup. Proizvajalce 
pnevmatik je treba spodbuditi, da 
optimizirajo vse parametre.

(4) Za pnevmatike je značilna vrsta 
medsebojno odvisnih parametrov. 
Izboljšanje enega parametra, npr. kotalnega 
upora, ima lahko neželene učinke na druge 
parametre, npr. na oprijem na mokri 
podlagi, medtem ko ima lahko optimizacija 
oprijema na mokri podlagi neželene učinke 
na zunanji kotalni hrup. Ravno tako lahko 
pri spremembi parametrov pride do večjih 
emisij drobnih delcev zaradi večje obrabe. 
Proizvajalce pnevmatik je treba spodbuditi, 
da optimizirajo vse parametre.

Or. de

Obrazložitev

Cestni promet je eden glavnih povzročiteljev emisij CO2. Emisije drobnih delcev zaradi 
obrabe pnevmatik znašajo 6,5 kt na leto. Do leta 2010 bo začela veljati naslednja raven 
določb o drobnih delcih. Če se spremenijo parametri, kot je kotalni upor, je treba vedno 
pretehtati, kakšne so posledice na obrabo pnevmatik in s tem na emisije drobnih delcev.

Predlog spremembe 25
Herbert Reul

Predlog Direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za pnevmatike je značilna vrsta 
medsebojno odvisnih parametrov. 
Izboljšanje enega parametra, npr. kotalnega 
upora, ima lahko neželene učinke na druge 

(4) Za pnevmatike je značilna vrsta 
medsebojno odvisnih parametrov. 
Izboljšanje enega parametra, npr. kotalnega 
upora, ima lahko neželene učinke na druge 
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parametre, npr. na oprijem na mokri 
podlagi, medtem ko ima lahko optimizacija 
oprijema na mokri podlagi neželene učinke 
na zunanji kotalni hrup. Proizvajalce
pnevmatik je treba spodbuditi, da 
optimizirajo vse parametre. 

parametre, npr. na oprijem na mokri 
podlagi, medtem ko ima lahko optimizacija 
oprijema na mokri podlagi neželene učinke 
na zunanji kotalni hrup. Proizvajalce 
pnevmatik je treba spodbuditi, da 
optimizirajo vse parametre, ne da bi pri 
tem ogrozili že dosežene varnostne 
standarde.

Or. de

Obrazložitev

Biti mora povsem jasno, da je varnost prednostna naloga.

Predlog spremembe 26
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog Direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za pnevmatike je značilna vrsta 
medsebojno odvisnih parametrov. 
Izboljšanje enega parametra, npr. kotalnega 
upora, ima lahko neželene učinke na druge 
parametre, npr. na oprijem na mokri 
podlagi, medtem ko ima lahko optimizacija 
oprijema na mokri podlagi neželene učinke 
na zunanji kotalni hrup. Proizvajalce 
pnevmatik je treba spodbuditi, da 
optimizirajo vse parametre. 

(4) Za pnevmatike je značilna vrsta 
medsebojno odvisnih parametrov. 
Izboljšanje enega parametra, npr. kotalnega 
upora, ima lahko neželene učinke na druge 
parametre, npr. na oprijem na mokri 
podlagi, medtem ko ima lahko optimizacija 
oprijema na mokri podlagi neželene učinke 
na zunanji kotalni hrup. Proizvajalce 
pnevmatik je treba spodbuditi, da 
optimizirajo vse parametre. Kar zadeva 
uporabljene testne metode, je treba dati 
prednost varnosti v cestnem prometu.

Or. ro

Obrazložitev

Pomembno je, da se pri uporabi testnih metod da prednost varnosti v cestnem prometu.
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Predlog spremembe 27
Ivo Belet

Predlog Direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Da bi izboljšali razumevanje in 
ozaveščenost o kotalnem uporu, bi bil 
kalkulator za izračun prihranka goriva, 
kakršen je obstoječi kalkulator  za 
pnevmatike C3, pomembno orodje za 
prikaz možnega prihranka goriva, denarja 
in CO2.

Or. en

Obrazložitev

Sistem označevanja pnevmatik na ravni EU je odgovor na nepopolno preobrazbo trga v smeri 
pnevmatik z velikim izkoristkom goriva, nastalo zaradi pomanjkanja podatkov. Kalkulator 
prihranka goriva bi prispeval k bolj informiranemu odločanju potrošnikov.

Predlog spremembe 28
Herbert Reul

Predlog Direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Na varnost v cestnem prometu 
vplivajo tudi drugi parametri pnevmatik, 
npr. splavanje ali obnašanje v ovinkih. 
Vendar v tej fazi usklajene testne metode 
za te parametre še niso na voljo. Zato je 
primerno predvideti možnost, da se 
pozneje in po potrebi določijo določbe, ki 
bi veljale za usklajene podatke o tem 
parametrih pnevmatik za končne 
uporabnike.

(10) Na varnost v cestnem prometu 
vplivajo tudi drugi parametri pnevmatik, 
npr. splavanje ali obnašanje v ovinkih. 
Vendar v tej fazi usklajene testne metode 
za te parametre še niso na voljo, tako da 
sedaj teh parametrov še ni mogoče 
zakonsko določiti.

Or. de
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Obrazložitev

Od držav članic sedaj ni mogoče zahtevati ukrepanja, če ne obstajajo niti usklajene testne 
metode. To ustvarja le nepotrebno birokracijo.

Predlog spremembe 29
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Proizvajalce, dobavitelje in 
distributerje pnevmatik bi bilo treba 
spodbujati k izpolnjevanju določb te 
direktive pred letom 2012, da bi pospešili 
razpoznavnost sistema in uresničitev 
njegovih koristi.

Or. en

Obrazložitev

S čim prejšnjo uvedbo sistema označevanja, med drugim prek prostovoljnega izpolnjevanja, 
bi spodbudili razpoznavnost sistema za potrošnike ter hitreje dosegli zmanjšanje porabe 
goriva, emisij CO2 in hrupa cestnega prometa.

Predlog spremembe 30
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Izmerjen koeficient kotalnega upora 
(KKU izražen v kg/t) bi bilo treba vključiti 
v oznako zaradi preglednosti in 
razumevanja sistema, zlasti za 
profesionalne kupce.

Or. en
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Obrazložitev

Z vključitvijo koeficienta kotalnega upora (KKU v kg/t) se poveča preglednost sistema, poleg 
tega pa je posebej pomembna za kupce s strokovnim znanjem in končne uporabnike, tudi za 
kupce voznih parkov, prevozna podjetja in uradnike za javna naročila, ki poudarjajo, da 
oznaka ne bi smela biti preveč poenostavljena oz. da ne bi smeli izpustiti koristnih informacij.

Predlog spremembe 31
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) Za podatek o hrupu bi bilo treba na 
oznaki uporabiti preprosto lestvico v 
barvah semaforja, da bi potrošnike 
obvestili o izmerjeni vrednosti v decibelih 
glede na razpon emisij hrupa.

Or. en

Obrazložitev

Potrošnike vsekakor skrbijo emisije hrupa, vendar na splošno ne poznajo decibelne lestvice v 
zvezi s hrupom pnevmatik in potrebujejo dodatne informacije. Z jasno barvno shemo 
(rdeče/rumeno/zeleno) bi pokazali učinkovitost modela na podlagi vrednosti emisij hrupa v 
primerjavi z drugimi modeli v isti kategoriji.

Predlog spremembe 32
Werner Langen, Angelika Niebler

Predlog Direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Oznaka, ki bi bila dobro vidna na 
prodajnih mestih in v tehničnem 
promocijskem gradivu, bi morala 
zagotoviti, da bi distributerji in morebitni 
končni uporabniki prejeli usklajene 
podatke o izkoristku goriva, oprijemu na 

(16) Oznaka, ki bi bila dobro vidna na 
prodajnih mestih, bi morala zagotoviti, da 
bi distributerji in morebitni končni 
uporabniki prejeli usklajene podatke o 
izkoristku goriva, oprijemu na mokri 
podlagi in zunanjem kotalnem hrupu.
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mokri podlagi in zunanjem kotalnem 
hrupu.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe sledi predlaganim spremembam člena 6 v predlogu direktive.

Predlog spremembe 33
Fiona Hall, Lena Ek

Predlog Direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Možnim kupcem bi bilo treba 
zagotoviti dodatne standardizirane 
informacije, ki pojasnjujejo vse sestavine 
oznake – izkoristek goriva, oprijem na 
mokri podlagi in emisije hrupa – ter 
njihov pomen ter vključujejo kalkulator za 
izračun prihranka goriva, ki pokaže 
povprečen prihranek goriva, CO2 in 
stroškov. Te podatke je treba zagotoviti na 
spletni strani EU o označevanju 
pnevmatik ter z zloženkami in plakati na 
vseh prodajnih mestih. Naslov te spletne 
strani bi moral biti jasno naveden na 
oznaki in v vsem tehničnem promocijskem 
gradivu.

Or. en

Obrazložitev

Centralen, neodvisen in splošno priznan vir informacij je nujen za preglednost in sprejetje 
sistema označevanja v javnosti. Spletna stran bo zagotavljala preprosta, kratka pojasnila o 
vsakem piktogramu. Spletna stran bi morala vsebovati razlago sistema in koristi za voznike in 
prevoznike ter skupni prispevek k zmanjševanju emisij CO2 in cestnega hrupa. Spletno stran 
bi morala vzpostaviti in vzdrževati Evropska komisija kot pristojni organ za sistem 
označevanja, da se zagotovi enaka informiranost vseh potrošnikov v vsej EU.
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Predlog spremembe 34
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Možnim kupcem bi bilo treba 
zagotoviti dodatne standardizirane 
informacije, ki pojasnjujejo vse sestavine 
oznake – izkoristek goriva, oprijem na 
mokri podlagi in emisije hrupa – ter 
njihov pomen ter vključujejo kalkulator za 
izračun prihranka goriva, ki pokaže 
povprečen prihranek goriva, CO2 in 
stroškov. Te podatke je treba zagotoviti z 
zloženkami in plakati na vseh prodajnih 
mestih ter na spletni strani EU o 
označevanju pnevmatik. Naslov te spletne 
strani bi moral biti jasno naveden na 
oznaki in v vsem tehničnem promocijskem 
gradivu.

Or. en

Obrazložitev

Cilj: vzpostavitev osrednjega vira informacij za jasno razlago sistema označevanja, koristi za 
potrošnike glede prihranka goriva in stroškov, pa tudi prispevka k zmanjšanju emisij CO2 in 
emisij hrupa.

Predlog spremembe 35
Werner Langen

Predlog Direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Doseganje skladnosti z določbami o 
označevanju s strani proizvajalcev, 
dobaviteljev in distributerjev je bistveno za 
doseganje ciljev teh določb. Države članice 
bi zato morale spremljati doseganje te 
skladnosti z nadzorovanjem trga in

(20) Doseganje skladnosti z določbami o 
označevanju s strani proizvajalcev, 
dobaviteljev in distributerjev je bistveno za 
doseganje ciljev teh določb ter za 
zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev 
na notranjem trgu. Države članice bi zato 
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rednimi naknadnimi nadzori. morale zagotoviti doseganje te skladnosti z 
učinkoviti ukrepi za nadzor trga, reden 
naknadni nadzor in mehanizme sankcij.

Or. de

Obrazložitev

Države članice morajo poskrbeti, da se določbe direktive dosledno uveljavijo, da bi zagotovili 
enotne konkurenčne pogoje na evropskem notranjem trgu ter ustvarili enake pogoje za 
evropske in neevropske proizvajalce.

Predlog spremembe 36
Lena Ek

Predlog Direktive
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Države članice bi si morale pri 
izvajanju ustreznih določb te direktive 
izogibati ukrepom, s katerimi bi malim in 
srednjim podjetjem (MSP) naložile 
neupravičene, birokratske in toge 
obveznosti, ter kjer je to mogoče, 
upoštevati posebne potrebe ter finančne in 
upravne omejitve za MSP.

Or. en

Obrazložitev

Mala in srednja podjetja (MSP) nimajo enakih finančnih in upravnih zmogljivosti kot njihovi 
večji tekmeci. Poleg tega so MSP še zlasti občutljiva na birokratske in toge sisteme. Zato je 
treba poudariti, kako pomembno je, da države članice pri izvajanju določb iz te direktive 
upoštevajo občutljivi položaj MSP.
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Predlog spremembe 37
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog Direktive
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Komisija bi morala pred začetkom 
veljavnosti te direktive izvesti oceno 
učinka, s katero bi ugotovili, ali potrošniki 
razumejo označevanje pnevmatik v 
predlogu Komisije ter bi ustrezno 
spremenili svoje potrošniške navade; 
Komisija naj po potrebi predloži ustrezne 
predloge za spremembo te direktive; 

Or. de

Obrazložitev

Označevanje pnevmatik v sedanjem predlogu Komisije  bi lahko povzročilo nesporazume, 
hkrati pa ga potrošniki morda ne bi razumeli. Da bi to preprečili, je treba izvesti ustrezno 
oceno učinka za potrošnika.

Predlog spremembe 38
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog Direktive
Uvodna izjava 20 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20b) Komisija bi morala pred začetkom 
veljavnosti te direktive dodatno izvesti 
oceno učinka glede označevanja hrupa 
pnevmatik in po potrebi predložiti 
ustrezne predloge za spremembo te 
direktive. Označevanje hrupa pnevmatik 
zavaja potrošnika, saj navedeni zunanji 
hrup ni povezan s subjektivnim hrupom v 
notranjosti med vožnjo, hkrati pa pri 
oceni ni dovolj upoštevano cestišče, ki je 
glavni povzročitelj hrupa.
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Or. de

Obrazložitev

Označevanje hrupa pnevmatik v sedanjem predlogu Komisije je za potrošnika nerazumljivo 
ali zavajajoče, saj navedeni zunanji hrup ni povezan s subjektivnim hrupom v notranjosti med 
vožnjo. Sicer pa glavni povzročitelj hrupa pri vožnji niso pnevmatike, ampak površina 
cestišča. Poleg tega pnevmatika, ki je tiha na cestišču "A", ni nujno tiha tudi na cestišču "B". 
Da bi preprečili zavajanje, je treba izvesti ustrezno oceno učinka za potrošnika.

Predlog spremembe 39
Matthias Groote

Predlog Direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Zlasti bi se Komisiji morala dodeliti 
pristojnost, da uvede zahteve za 
razvrščanje pnevmatik razredov C2 in C3 
glede na oprijem na mokri podlagi, da 
poleg izkoristka goriva, oprijema na mokri 
podlagi in zunanjega kotalnega upora 
uvede zahteve za druge bistvene parametre 
pnevmatik in da prilagodi priloge 
tehničnemu napredku. Ker so navedeni 
ukrepi splošni ukrepi in so namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb te 
direktive, tako da jih dopolnjujejo, jih je 
treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a 
Sklepa 1999/468/ES −

(22) Zlasti bi se Komisiji morala dodeliti 
pristojnost, da uvede zahteve za 
razvrščanje pnevmatik razredov C2 in C3 
glede na oprijem na mokri podlagi, da 
poleg izkoristka goriva in zunanjega 
kotalnega upora uvede zahteve za druge 
bistvene parametre pnevmatik in da 
prilagodi priloge tehničnemu napredku, 
tudi ob upoštevanju emisij drobnih delcev 
zaradi obrabe pnevmatik. Ker so navedeni 
ukrepi splošni ukrepi in so namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb te 
direktive, tako da jih dopolnjujejo, jih je 
treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a 
Sklepa 1999/468/ES −

Or. de

Obrazložitev

Parameter oprijema na mokri podlagi je že naveden v predlogu Komisije. Cestni promet je 
eden glavnih povzročiteljev emisij CO2. Emisije drobnih delcev zaradi obrabe pnevmatik 
znašajo 6,5 kt na leto. Do leta 2010 bo začela veljati naslednja raven določb o drobnih 
delcih. Če se spremenijo parametri, kot je kotalni upor, je treba vedno pretehtati, kakšne so 
posledice na obrabo pnevmatik in s tem na emisije drobnih delcev.
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Predlog spremembe 40
Herbert Reul

Predlog Direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Zlasti bi se Komisiji morala dodeliti 
pristojnost, da uvede zahteve za 
razvrščanje pnevmatik razredov C2 in C3 
glede na oprijem na mokri podlagi, da 
poleg izkoristka goriva, oprijema na 
mokri podlagi in zunanjega kotalnega 
upora uvede zahteve za druge bistvene 
parametre pnevmatik in da prilagodi 
priloge tehničnemu napredku. Ker so 
navedeni ukrepi splošni ukrepi in so 
namenjeni spreminjanju nebistvenih določb 
te direktive, tako da jih dopolnjujejo, jih je 
treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a 
Sklepa 1999/468/ES −

(22) Zlasti bi se Komisiji morala dodeliti 
pristojnost, da uvede zahteve za 
razvrščanje pnevmatik razredov C2 in C3 
glede na izkoristek goriva, oprijem na 
mokri podlagi in zunanji kotalni hrup in 
da prilagodi priloge tehničnemu napredku. 
Ker so navedeni ukrepi splošni ukrepi in so 
namenjeni spreminjanju nebistvenih določb 
te direktive, tako da jih dopolnjujejo, jih je 
treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a 
Sklepa 1999/468/ES −

Or. de

Obrazložitev

Direktiva ureja tri specifične parametre in ne kakršnih koli, ki jih je treba še opredeliti. Vse 
drugo je pravno premalo jasno in zato nesprejemljivo.

Predlog spremembe 41
Herbert Reul

Predlog Direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen te direktive je povečati izkoristek 
goriva v cestnem prometu s spodbujanjem 
pnevmatik z velikim izkoristkom goriva.

Namen te direktive je določiti okvir za 
zagotavljanje podatkov o parametrih 
pnevmatik s sistemom označevanja, s 
pomočjo katerega lahko potrošnik na 
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pregleden način izbere pnevmatike.
Ta direktiva določa okvir za zagotavljanje 
podatkov o parametrih pnevmatik z 
označevanjem. 

Or. de

Obrazložitev

Glavni cilj direktive je potrošnikom zagotoviti informacije o treh osrednjih parametrih. 
Potrošniku je treba prepustiti svobodno odločitev, ali dejansko izbere pnevmatike z 
najmanjšim kotalnim uporom, kot predlaga Komisija, ali pa se odloči za najboljši oprijem na 
mokri podlagi.

Predlog spremembe 42
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog Direktive
Člen 1 – prvi odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen te direktive je povečati izkoristek 
goriva v cestnem prometu s spodbujanjem 
pnevmatik z velikim izkoristkom goriva.

Namen te direktive je povečati ekonomsko 
in okoljsko učinkovitost ter varnost 
cestnega prometa s spodbujanjem 
pnevmatik z velikim izkoristkom goriva.

Or. pl

Obrazložitev

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.
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Predlog spremembe 43
Paul Rübig

Predlog Direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen te direktive je povečati izkoristek 
goriva v cestnem prometu s spodbujanjem 
pnevmatik z velikim izkoristkom goriva.

Namen te direktive je povečati izkoristek 
goriva in varnost v cestnem prometu s 
spodbujanjem pnevmatik z velikim 
izkoristkom goriva in optimalnim 
oprijemom na mokri podlagi.

Or. de

Obrazložitev

Ne sme se poudarjati (zgolj) okoljskih vidikov, ampak tudi varnostne parametre. Bistveni 
dejavniki za potrošnika so cena, obraba, varnost, sprejemljivost za okolje.

Predlog spremembe 44
Neena Gill

Predlog Direktive
Člen 1 – drugi odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa okvir za zagotavljanje 
podatkov o parametrih pnevmatik z 
označevanjem.

Ta direktiva določa okvir za zagotavljanje 
usklajenih podatkov o parametrih 
pnevmatik z označevanjem.

Or. en
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Predlog spremembe 45
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Člen 3 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) „profesionalna terenska pnevmatika“ 
je pnevmatika za večnamensko uporabo 
tako na cesti kot na terenu ali za drugo 
posebno uporabo in ima vse naslednje 
značilnosti:
(a) za pnevmatike C1 in C2:
i) globina profila najmanj 11 mm,
ii) delež kanalov v profilu tekalne plasti 
najmanj 35 %,
iii) najvišji hitrostni razred 100 km/h 
(simbol J),
iv) oznaka za uporabo v blatu in snegu;
(b) za pnevmatike C3:
i) globina profila najmanj 16 mm,
ii) delež kanalov v profilu tekalne plasti 
najmanj 35 %,
iii) najvišji hitrostni razred 110 km/h 
(simbol K),
iv) oznaka za uporabo v blatu in snegu.

Or. en

Obrazložitev

S predlagano opredelitvijo bi zajeli pnevmatike, ki so namenjene uporabi na neasfaltiranih 
cestah ali razgibanem terenu, npr. na reševalnih terenskih vozilih, vozilih za uporabo v sečnji, 
za vzdrževalna dela na energetskih vodih itd. Pnevmatike, ki so namenjene športnim 
terenskim vozilom, v zadnjih letih zavzemajo vedno večji segment trga. Na splošno imajo 
pnevmatike za ta vozila manjši izkoristek goriva in so glasnejše v primerjavi z drugimi 
modeli, zato je primerno, da zanje veljajo zahteve glede označevanja, da bi zagotovili 
učinkovito informiranje potrošnikov.
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Predlog spremembe 46
Ivo Belet

Predlog Direktive
Člen 3 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) „zimska pnevmatika“ pomeni 
pnevmatiko, katere tekalna plast ter 
tekalna sestava ali struktura sta 
načrtovani predvsem za doseganje večje 
učinkovitosti v snežnih razmerah od 
običajne pnevmatike, kar zadeva njeno 
zmogljivost zagona ali ohranjanja vozila v 
gibanju;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitve v tem predlogu bi morale biti usklajene z nedavno sprejetimi besedili o predlogu 
uredbe o homologaciji za splošno varnost avtomobilov.

Predlog spremembe 47
Werner Langen, Angelika Niebler

Predlog Direktive
Člen 3 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „tehnično promocijsko gradivo“ je 
kakršno koli natisnjeno ali elektronsko 
gradivo, uporabljeno za trženje pnevmatik 
ali vozil, namenjenih končnim 
uporabnikom ali distributerjem, v katerem 
so opisani posebni parametri pnevmatike,  
vključno s tehničnimi navodili za 
uporabo, brošurami, internetnim 
oglaševanjem, zgibankami in katalogi,

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Predlog spremembe sledi predlaganim spremembam člena 6 v predlogu direktive.

Predlog spremembe 48
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog Direktive
Člen 3 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „tehnično promocijsko gradivo“ je 
kakršno koli natisnjeno ali elektronsko 
gradivo, uporabljeno za trženje pnevmatik 
ali vozil, namenjenih končnim
uporabnikom ali distributerjem, v katerem 
so opisani posebni parametri pnevmatike, 
vključno s tehničnimi navodili za 
uporabo, brošurami, internetnim 
oglaševanjem, zgibankami in katalogi,

(4) "tehnično promocijsko gradivo" so 
tehnična navodila za uporabo, brošure, 
zgibanke in katalogi v natisnjeni ali 
elektronski obliki, uporabljeni za trženje 
pnevmatik ali vozil, namenjeni končnim 
uporabnikom ali distributerjem, v katerem 
so opisani posebni parametri pnevmatike,

Or. de

Obrazložitev

S spremembami se pojasnijo značilnosti tehničnega promocijskega gradiva v natisnjeni ali 
elektronski obliki, na primer za internet [za razliko od medijskega oglaševanja, na primer v 
tisku, na internetu ali televiziji itd]; drugi del obrazložitve ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe 49
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Člen 3 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „tehnično promocijsko gradivo“ je 
kakršno koli natisnjeno ali elektronsko 
gradivo, uporabljeno za trženje pnevmatik 
ali vozil, namenjenih končnim 
uporabnikom ali distributerjem, v katerem 
so opisani posebni parametri pnevmatike, 

(4) „tehnično promocijsko gradivo“ je 
kakršno koli natisnjeno ali elektronsko 
gradivo, uporabljeno za trženje pnevmatik 
ali vozil, namenjenih končnim 
uporabnikom ali distributerjem, v katerem 
so opisani posebni parametri pnevmatike 
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vključno s tehničnimi navodili za uporabo, 
brošurami, internetnim oglaševanjem, 
zgibankami in katalogi,

ali je navedena prodajna cena, vključno s 
tehničnimi navodili za uporabo, brošurami, 
seznami zalog, internetnim oglaševanjem, 
zgibankami in katalogi,

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili informacije možnim kupcem, ki pnevmatik ne vidijo pred namestitvijo (npr. 
zaradi naročil prek spleta ali pogodb za vozni park), je treba podatke o oznaki vključiti v 
druge vire promocijskega gradiva. Podatke o označevanju je treba dodati povsod, kjer je 
navedena prodajna cena.

Predlog spremembe 50
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog Direktive
Člen 3 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „tehnična dokumentacija“ so podatki o 
pnevmatikah, vključno s podatki o 
proizvajalcu in blagovni znamki 
pnevmatike, opis tipa pnevmatike ali 
skupine pnevmatik, določenih za 
dodeljevanje razreda glede na izkoristek 
goriva, razreda glede na oprijem na mokri 
podlagi in izmerjene vrednosti zunanjega 
kotalnega hrupa, ter poročila o testiranju in 
natančnost testiranja,

(5) „tehnična dokumentacija“ so vsi 
dokumenti, ki vsebujejo podatke o 
pnevmatikah, vključno s podatki o 
proizvajalcu in blagovni znamki 
pnevmatike, opis tipa pnevmatike ali 
skupine pnevmatik, določenih za 
dodeljevanje razreda glede na izkoristek 
goriva, razreda glede na oprijem na mokri 
podlagi in izmerjene vrednosti zunanjega 
kotalnega hrupa, ter poročila o testiranju in 
natančnost testiranja,

Or. pl

Obrazložitev

Namen predlaganih sprememb je zagotoviti, da bodo določbe direktive jasne in nedvoumne. 
Dokumentacija pomeni dokumente, ne informacije.
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Predlog spremembe 51
Fiona Hall, Lena Ek

Predlog Direktive
Člen 3 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) „spletna stran EU o označevanju 
pnevmatik“ je osrednji spletni vir razlag 
in dodatnih informacij v zvezi z vsako od 
sestavin oznake in vključuje kalkulator za 
izračun prihranka goriva, upravlja pa ga 
Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Centralen, neodvisen in splošno priznan vir informacij je nujen za preglednost in sprejetje 
sistema označevanja v javnosti. Spletna stran bo zagotavljala preprosta, kratka pojasnila o 
vsakem piktogramu. Spletna stran bi morala vsebovati razlago sistema in koristi za voznike in 
prevoznike ter skupni prispevek k zmanjševanju emisij CO2 in cestnega hrupa. Spletno stran 
bi morala vzpostaviti in vzdrževati Evropska komisija kot pristojni organ za sistem 
označevanja, da se zagotovi enaka informiranost potrošnikov v vsej EU.

Predlog spremembe 52
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Člen 3 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) „spletna stran EU o označevanju 
pnevmatik“ je osrednji spletni vir razlag 
in dodatnih informacij v zvezi z vsako od 
sestavin oznake in vključuje kalkulator za 
izračun prihranka goriva, upravlja pa ga 
Komisija.

Or. en
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Obrazložitev

Brez dostopnih informacij, ki potrošnikom jasno razlagajo delovanje in koristi sistema, je 
malo verjetno, da bodo doseženi cilji izboljšanja varnosti v cestnem prometu, prihranka 
goriva ter zmanjšanja emisij CO2 in hrupa. Raven Skupnosti je primerna za vzpostavitev 
spletne strani, ki razlaga in podpira sistem, s čimer bo zagotovljeno, da bodo podane 
informacije skladne in ne bodo dajale nasprotujočih si ali dvoumnih sporočil ter zlasti ne 
bodo omogočale razlik v metodah izračunavanja prihranka goriva med državami članicami.

Predlog spremembe 53
Fiona Hall, Lena Ek

Predlog Direktive
Člen 3 – točka 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) „kalkulator za izračun prihranka 
goriva“ je orodje na spletni strani EU o 
označevanju pnevmatik ter na zloženkah 
in plakatih za prikaz možnega 
povprečnega prihranka goriva (v 
odstotkih, litrih in evrih) ter zmanjšanja 
emisij CO2 za pnevmatike C1, C2 in C3.

Or. en

Obrazložitev

Da bi izboljšali ozaveščenost voznikov, prevoznikov, upravljavcev voznih parkov in drugih 
kupcev ter njihovo zanimanje za oznake ter jim pokazali neposredne koristi glede porabe 
goriva in porabljenega denarja, pa tudi koristi za okolje.

Predlog spremembe 54
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Člen 3 – točka 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) „kalkulator za izračun prihranka 
goriva“ je orodje na spletni strani EU o 
označevanju pnevmatik ter na zloženkah 
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in plakatih za prikaz možnega 
povprečnega prihranka goriva (v 
odstotkih, litrih in evrih) ter zmanjšanja 
emisij CO2 za pnevmatike C1, C2 in C3.

Or. en

Obrazložitev

Da bi izboljšali ozaveščenost potrošnikov in njihovo zanimanje za oznake ter jim pokazali 
neposredne koristi glede porabe goriva in porabljenega denarja, pa tudi koristi za okolje.

Predlog spremembe 55
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog Direktive
Člen 3 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „bistveni parameter“ je parameter
pnevmatike, npr. kotalni upor, oprijem na 
mokri podlagi ali zunanji kotalni hrup, ki 
ima med uporabo večji vpliv na okolje, 
varnost v cestnem prometu ali zdravje.

(12) „bistveni parameter“ je numerično 
izražena lastnost pnevmatike, npr. kotalni 
upor, oprijem na mokri podlagi ali zunanji 
kotalni hrup, ki ima med uporabo večji 
vpliv na okolje, obratovalne stroške
varnost v cestnem prometu ali zdravje.

Or. pl

Obrazložitev

1. Kotalni upor, oprijem in hrup niso parametri. Poljska beseda „parametr“ (prevodna 
ustreznica angleški „parameter“) pomeni nekaj drugačnega v tehnični poljščini. 

2. „Obratovalni stroški“ so dodani, ker bo spodbujanje pnevmatik z večjim izkoristkom 
goriva občutno vplivalo tudi na takšne stroške.



PE421.196v01-00 26/90 AM\771285SL.doc

SL

Predlog spremembe 56
Fiona Hall, Lena Ek

Predlog Direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Odgovornosti Komisije

1. Komisija najkasneje septembra 2010 
vzpostavi in upravlja spletno stran EU o 
označevanju pnevmatik kot osrednji vir 
razlag za vsako sestavino oznake.
Zloženke in plakati z isto glavno vsebino 
kot na spletni strani se razdelijo 
prodajnim mestom za pnevmatike in 
vozila.
Zloženke in plakati so na voljo v 
primernih jezikih na prodajnem mestu.
Spletna stran, zloženke in plakati 
vključujejo:
(i) razlago piktograma, natisnjenega na 
oznaki,
(ii) kalkulator za izračun prihranka 
goriva, ki kaže možen prihranek goriva, 
denarja in CO2 ob uporabi pnevmatik z 
nizkim kotalnim uporom za razrede 
pnevmatik C1, C2 in C3;
(iii) opozorilo, da so dejanski prihranki 
goriva in varnost v cestnem prometu v 
veliki meri odvisni od ravnanja voznikov, 
zlasti: 
– ekološka vožnja, ki lahko bistveno 
zmanjša porabo goriva,
– tlak v pnevmatikah, ki ga je treba redno 
preverjati za dosego boljšega oprijema na 
mokri podlagi in izkoristka goriva,
– varnostna razdalja, ki jo je treba vedno 
upoštevati.
2. Da bi potrošnikom predstavili vpliv 
izbire pnevmatik na prihodnje račune za 
gorivo, Komisija za vsak razred pnevmatik 
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(C1, C2, C3) določi formulo, po kateri bo 
mogoče izračunati presežno porabo goriva 
ali prihranek goriva skozi življenjski cikel 
celega kompleta teh pnevmatik v 
primerjavi s pnevmatiko razreda C v isti 
kategoriji. Te formule upoštevajo 
naslednje dejavnike:
– oceno povprečne življenjske dobe 
danega razreda pnevmatike v EU, 
izraženo v km;
– oceno povprečne dejanske porabe goriva 
na prevoženi kilometer v EU za vozilo, 
opremljeno s pnevmatikami zadevnega 
razreda;
– oceno deleža prihranka goriva, 
doseženega na kg/tono zmanjšanega 
kotalnega upora za vozilo, opremljeno s 
pnevmatikami zadevnega razreda;
Formule in rezultati glede porabe goriva, 
denarnih stroškov in emisij CO2 se dajo 
na voljo splošni javnosti na spletni strani 
o označevanju pnevmatik ter se lahko 
uporabijo na spletnih straneh 
proizvajalcev, distributerjev in prodajalcev 
pnevmatik.
3. Komisija proizvajalcem, dobaviteljem in 
distributerjem zagotovi smernice o tem, 
kako predstaviti ustrezne informacije z 
oznake v tehničnem in promocijskem 
gradivu, po potrebi vključno s priporočili 
za grafično oblikovanje.

Or. en

Obrazložitev

Ta novi člen vztraja na pristojnostih Komisije v zvezi s spletno stranjo, izračunom in 
sporočanjem o kalkulatorju prihranka goriva ter smernicami o informacijah z oznake.
Enotno formulo, po kateri naj bi se izračunavali in predstavljali prihodnji prihranki ali 
presežna poraba goriva, je treba določiti na ravni EU.
Informacije, predstavljene v različnih tehničnih in promocijskih gradivih, morajo imeti jasno 
prepoznavno podobo, določeno na evropski ravni, ter se možnim kupcem predstavijo na 
dobro vidnem mestu.
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Predlog spremembe 57
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Odgovornosti Komisije

Komisija najkasneje septembra 2010 
vzpostavi in upravlja spletno stran EU o 
označevanju pnevmatik kot osrednji vir za 
informacije za vsako sestavino oznake.
Zloženke in plakati z isto glavno vsebino 
kot na spletni strani se razdelijo 
distributerjem pnevmatik in distributerjem 
vozil.
Spletna stran in zloženke so na voljo v 
vseh jezikih Skupnosti.
Spletna stran, zloženke in plakati 
vključujejo:
(i) razlago piktograma, natisnjenega na 
oznaki,
(ii) kalkulator za izračun prihranka 
goriva, ki kaže možen prihranek goriva, 
denarja in CO2 ob uporabi pnevmatik z 
nizkim kotalnim uporom za razrede 
pnevmatik C1, C2 in C3;
(iii) opozorilo, da so dejanski prihranki 
goriva in varnost v cestnem prometu v 
veliki meri odvisni od ravnanja voznikov, 
zlasti: 
– ekološka vožnja, ki lahko bistveno 
zmanjša porabo goriva, 
– tlak v pnevmatikah, ki ga je treba redno 
preverjati za dosego boljšega oprijema na 
mokri podlagi in izkoristka goriva,
– varnostna razdalja, ki jo je treba vedno 
upoštevati.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi prek prikaza neposrednih koristi glede porabe goriva in porabljenega denarja, pa tudi 
koristi za okolje, izboljšali ozaveščenost potrošnikov in njihovo razumevanje oznak ter 
spodbudili njihovo zanimanje.

Predlog spremembe 58
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Člen 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3b
Odgovornosti proizvajalcev pnevmatik

Proizvajalci pnevmatik vtisnejo vrednosti 
glede koeficienta kotalnega upora 
(izraženega v kg/t), indeksa oprijema na 
mokri podlagi (izraženega kot indeks 
učinkovitosti G v primerjavi z ustrezno 
standardno pnevmatiko) ter emisije hrupa 
(izražene v dB(A)), izmerjene na 
homologacijskih preizkusih, v ali na vse 
stranske površine vseh tipov pnevmatik, 
ter izmerjene vrednosti navedejo v javno 
dostopni bazi podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Sedanje pomanjkanje informacij o učinkovitosti pnevmatik se obravnava kot pomanjkljivost 
na trgu. Preglednost homologacijskih podatkov je bistvena zlasti v primeru, ko je predvideno, 
da proizvajalec sam opravi teste in pripravi deklaracije, da se lahko preverijo izmerjene 
vrednosti in pravilna uporaba sistema označevanja. Označevanje na stranicah olajša nadzor 
nad pravilno namestitvijo oznak in pravilnim razvrščanjem ter neodvisno preverjanje 
izmerjenih vrednosti po zanemarljivih stroških na proizvedeno enoto.
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Predlog spremembe 59
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog Direktive
Člen 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da dobavitelji 
pnevmatik izpolnjujejo naslednje določbe:

Države članice zagotovijo, da dobavitelji 
pnevmatik glede pnevmatik, ki so 
proizvedene po datumu začetka veljave te 
direktive, izpolnjujejo naslednje določbe:

Or. en

Obrazložitev

Zakonodaja velja le za pnevmatike po „datumu proizvodnje pnevmatike“ in po datumu 
začetka veljave te direktive. Naknadno označevanje pnevmatik, ki so že v dobavni verigi, bi 
bilo logistično neizvedljivo.

Predlog spremembe 60
Anne Laperrouze

Predlog Direktive
Člen 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da dobavitelji 
pnevmatik izpolnjujejo naslednje določbe:

Države članice zagotovijo, da dobavitelji 
pnevmatik glede pnevmatik, ki so 
proizvedene po datumu začetka veljave te 
direktive, izpolnjujejo naslednje določbe:

Or. en

Obrazložitev

Zakonodaja velja le za pnevmatike po „datumu proizvodnje pnevmatike“ in po datumu 
začetka veljave te direktive.  Naknadno označevanje pnevmatik, ki so že v dobavni verigi, bi 
bilo logistično neizvedljivo.
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Predlog spremembe 61
Pia Elda Locatelli

Predlog Direktive
Člen 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da dobavitelji 
pnevmatik izpolnjujejo naslednje določbe:

Države članice zagotovijo, da dobavitelji 
pnevmatik glede pnevmatik, ki so 
proizvedene po datumu začetka veljave te 
direktive, izpolnjujejo naslednje določbe:

Or. en

Obrazložitev

Zakonodaja velja le za pnevmatike po „datumu proizvodnje pnevmatike“ in po datumu 
začetka veljave te direktive. Naknadno označevanje pnevmatik, ki so že v dobavni verigi, bi 
bilo logično neizvedljivo.

Predlog spremembe 62
Romana Jordan Cizelj

Predlog Direktive
Člen 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da dobavitelji 
pnevmatik izpolnjujejo naslednje določbe:

Države članice zagotovijo, da dobavitelji 
pnevmatik glede pnevmatik, ki so 
proizvedene po datumu začetka veljave te 
direktive, izpolnjujejo naslednje določbe:

Or. en

Obrazložitev

Zakonodaja velja le za pnevmatike po „datumu proizvodnje pnevmatike“ in po datumu 
začetka veljave te direktive.  Naknadno označevanje pnevmatik, ki so že v dobavni verigi, bi 
bilo logistično neizvedljivo.
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Predlog spremembe 63
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog Direktive
Člen 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da dobavitelji 
pnevmatik izpolnjujejo naslednje določbe:

Države članice zagotovijo, da dobavitelji 
pnevmatik glede pnevmatik, ki so 
proizvedene po datumu začetka veljave te 
direktive, izpolnjujejo naslednje določbe:

Or. en

Obrazložitev

Zakonodaja velja le za pnevmatike po „datumu proizvodnje pnevmatike“ in po datumu 
začetka veljave te direktive. Naknadno označevanje pnevmatik, ki so že v dobavni verigi, bi 
bilo logistično neizvedljivo.

Predlog spremembe 64
Paul Rübig

Predlog Direktive
Člen 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da dobavitelji 
pnevmatik izpolnjujejo naslednje določbe:

Države članice zagotovijo, da dobavitelji 
pnevmatik glede pnevmatik, ki so 
proizvedene po datumu začetka veljave te 
direktive, izpolnjujejo naslednje določbe:

Or. en

Obrazložitev

Zakonodaja velja le za pnevmatike po „datumu proizvodnje pnevmatike“ in po datumu 
začetka veljave te direktive. Naknadno označevanje pnevmatik, ki so že v dobavni verigi, bi 
bilo logistično neizvedljivo.
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Predlog spremembe 65
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog Direktive
Člen 4 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Dobavitelji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike C1 in C2, ki jih dobavljajo 
distributerjem ali končnim uporabnikom, 
na platišču nalepko, na kateri je oznaka,
ki označuje razred glede na izkoristek
goriva v skladu z delom A Priloge I in 
izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa v skladu z delom C Priloge I; 

(1) Dobavitelji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike C1 in C2, ki jih dobavljajo 
prodajnim mestom, priloženo oznako, ki je 
prikazana na kateri koli način, ali nalepko 
na tekalni plasti, ki označuje informacije o 
izkoristku goriva in oprijemu na mokri 
podlagi ter izmerjeno vrednost zunanjega 
kotalnega hrupa v skladu z deli A, B in C
Priloge I;

Or. en

Obrazložitev

Predlagano besedilo pojasnjuje informacije, ki se posredujejo prodajnim mestom, ter 
zagotavlja, da se uporabi najprimernejši in najučinkovitejši način za obveščanje potrošnikov. 
Navedba „prodajnega mesta“ je v skladu s spremenjenim členom 3(3).

Predlog spremembe 66
Romana Jordan Cizelj

Predlog Direktive
Člen 4 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Dobavitelji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike C1 in C2, ki jih dobavljajo 
distributerjem ali končnim uporabnikom, 
na platišču nalepko, na kateri je oznaka,
ki označuje razred glede na izkoristek
goriva v skladu z delom A Priloge I in 
izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa v skladu z delom C Priloge I; na 
oznakah za pnevmatike C1 se navede tudi 
razred glede na oprijem na mokri podlagi 
v skladu z delom B Priloge I. 

(1) Dobavitelji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike C1 in C2, ki jih dobavljajo 
prodajnim mestom, priloženo oznako, ki je 
prikazana na kateri koli način, ali nalepko 
na tekalni plasti, ki označuje informacije o 
izkoristku goriva in oprijemu na mokri 
podlagi ter izmerjeno vrednost zunanjega 
kotalnega hrupa v skladu z deli A, B in C
Priloge I.
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Or. en

Predlog spremembe 67
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog Direktive
Člen 4 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Dobavitelji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike C1 in C2, ki jih dobavljajo 
distributerjem ali končnim uporabnikom, 
na platišču nalepko, na kateri je oznaka,
ki označuje razred glede na izkoristek
goriva v skladu z delom A Priloge I in 
izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa v skladu z delom C Priloge I; na 
oznakah za pnevmatike C1 se navede tudi 
razred glede na oprijem na mokri podlagi 
v skladu z delom B Priloge I. 

(1) Dobavitelji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike C1 in C2, ki jih dobavljajo 
prodajnim mestom, priloženo oznako, ki je 
prikazana na kateri koli način, ali nalepko 
na tekalni plasti, ki označuje informacije o 
izkoristku goriva in oprijemu na mokri 
podlagi ter izmerjeno vrednost zunanjega 
kotalnega hrupa v skladu z deli A, B in C
Priloge I.

Or. en

Obrazložitev

Predlagano besedilo pojasnjuje informacije, ki se posredujejo prodajnim mestom, ter 
zagotavlja, da se uporabi najprimernejši in najučinkovitejši način za obveščanje potrošnikov. 
Navedba „prodajnega mesta“ je v skladu s spremenjenim členom 3(3).

Predlog spremembe 68
Anne Laperrouze

Predlog Direktive
Člen 4 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Dobavitelji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike C1 in C2, ki jih dobavljajo 
distributerjem ali končnim uporabnikom, 
na platišču nalepko, na kateri je oznaka,
ki označuje razred glede na izkoristek
goriva v skladu z delom A Priloge I in 

(1) Dobavitelji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike C1 in C2, ki jih dobavljajo 
prodajnim mestom, priloženo oznako, ki je 
prikazana na kateri koli način, ali nalepko 
na tekalni plasti, ki označuje informacije o 
izkoristku goriva in oprijemu na mokri 
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izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa v skladu z delom C Priloge I; na 
oznakah za pnevmatike C1 se navede tudi 
razred glede na oprijem na mokri podlagi 
v skladu z delom B Priloge I.

podlagi ter izmerjeno vrednost zunanjega 
kotalnega hrupa v skladu z deli A, B in C
Priloge I.

Or. en

Obrazložitev

Predlagano besedilo pojasnjuje informacije, ki se posredujejo prodajnim mestom, ter 
zagotavlja, da se uporabi najprimernejši in najučinkovitejši način za obveščanje potrošnikov. 
Navedba „prodajnega mesta“ je v skladu s spremenjenim členom 3(3).

Predlog spremembe 69
Paul Rübig

Predlog Direktive
Člen 4 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Dobavitelji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike C1 in C2, ki jih dobavljajo 
distributerjem ali končnim uporabnikom, 
na platišču nalepko, na kateri je oznaka,
ki označuje razred glede na izkoristek
goriva v skladu z delom A Priloge I in 
izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa v skladu z delom C Priloge I; na 
oznakah za pnevmatike C1 se navede tudi 
razred glede na oprijem na mokri podlagi 
v skladu z delom B Priloge I.

(1) Dobavitelji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike C1 in C2, ki jih dobavljajo 
prodajnim mestom, priloženo oznako, ki je 
prikazana na kateri koli način, ali nalepko 
na tekalni plasti, ki označuje informacije o 
izkoristku goriva in oprijemu na mokri 
podlagi ter izmerjeno vrednost zunanjega 
kotalnega hrupa v skladu z deli A, B in C
Priloge I.

Or. en

Obrazložitev

Predlagano besedilo pojasnjuje informacije, ki se posredujejo prodajnim mestom, ter 
zagotavlja, da se uporabi najprimernejši in najučinkovitejši način za obveščanje potrošnikov. 
Navedba „prodajnega mesta“ je v skladu s spremenjenim členom 3(3).
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Predlog spremembe 70
Dominique Vlasto

Predlog Direktive
Člen 4 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Dobavitelji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike C1 in C2, ki jih dobavljajo 
distributerjem ali končnim uporabnikom, 
na platišču nalepko, na kateri je oznaka, ki 
označuje razred glede na izkoristek goriva 
v skladu z delom A Priloge I in izmerjeno 
vrednost zunanjega kotalnega hrupa v 
skladu z delom C Priloge I; na oznakah za 
pnevmatike C1 se navede tudi razred glede 
na oprijem na mokri podlagi v skladu z 
delom B Priloge I.

(1) Dobavitelji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike C1 in C2, ki jih dobavljajo 
distributerjem ali končnim uporabnikom, 
priloženo oznako, ki je prikazana na 
kateri koli način ali na nalepki na tekalni 
plasti, na kateri je oznaka, ki označuje 
razred glede na izkoristek goriva v skladu z 
delom A Priloge I in izmerjeno vrednost 
zunanjega kotalnega hrupa v skladu z 
delom C Priloge I; na oznakah za 
pnevmatike C1 se navede tudi razred glede 
na oprijem na mokri podlagi v skladu z 
delom B Priloge I.

Or. fr

Obrazložitev

Predlagano besedilo natančneje določa možne načine posredovanja informacij distributerjem 
ali končnim uporabnikom. Nekateri načini so primernejši in učinkovitejši od drugih pri 
posredovanju informacij potrošnikom. Pri nakupu pnevmatik potrošniki redko vidijo same 
pnevmatike in zato ne bodo videli oznake. Predlagani sistem bo zagotovil boljšo 
informiranost potrošnikov (nalepke so lahko v nekaterih primerih primerna rešitev).

Predlog spremembe 71
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Člen 4 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Dobavitelji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike C1 in C2, ki jih dobavljajo 
distributerjem ali končnim uporabnikom, 
na platišču nalepko, na kateri je oznaka, ki 
označuje razred glede na izkoristek goriva 
v skladu z delom A Priloge I in izmerjeno 

(1) Dobavitelji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike C1 in C2, ki jih dobavljajo 
distributerjem ali končnim uporabnikom, 
na platišču nalepko, na kateri je oznaka, ki 
označuje razred glede na izkoristek goriva 
in izmerjen koeficient kotalnega upora v 
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vrednost zunanjega kotalnega hrupa v 
skladu z delom C Priloge I; na oznakah za 
pnevmatike C1 se navede tudi razred glede 
na oprijem na mokri podlagi v skladu z 
delom B Priloge I. 

skladu z delom A Priloge I in izmerjeno 
vrednost zunanjega kotalnega hrupa ter 
barvno shemo v skladu z delom C 
Priloge I; na oznakah za pnevmatike C1 se 
navede tudi razred glede na oprijem na 
mokri podlagi v skladu z delom B 
Priloge I.
(Sprememba velja za obravnavano 
besedilo v celoti; če bo sprememba 
sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. en

Obrazložitev

Vključitev koeficienta kotalnega upora (KKU v kg/t) je zlasti pomembna za poklicne kupce in 
končne uporabnike, vključno s kupci voznih parkov, prevoznimi podjetji in uradniki za javna 
naročila. Potrošniki ne poznajo decibelne lestvice v zvezi s hrupom pnevmatik, zato bo 
preprosta barvna označba (rdeča/rumena/zelena) bolj informativna.

Predlog spremembe 72
Neena Gill

Predlog Direktive
Člen 4 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Dobavitelji zagotovijo, da imajo
pnevmatike C1 in C2, ki jih dobavljajo 
distributerjem ali končnim uporabnikom, 
na platišču nalepko, na kateri je oznaka, 
ki označuje razred glede na izkoristek 
goriva v skladu z delom A Priloge I in 
izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa v skladu z delom C Priloge I; na 
oznakah za pnevmatike C1 se navede tudi 
razred glede na oprijem na mokri podlagi v 
skladu z delom B Priloge I. 

(1) Dobavitelji zagotovijo, da so
pnevmatike C1, C2 in C3, ki jih dobavljajo 
distributerjem ali končnim uporabnikom, 
opremljene s samolepilno informativno 
oznako na tekalni plasti, ki označuje 
razred glede na izkoristek goriva v skladu z 
delom A Priloge I in izmerjeno vrednost 
zunanjega kotalnega hrupa v skladu z 
delom C Priloge I; na oznakah za 
pnevmatike C1 se navede tudi razred glede 
na oprijem na mokri podlagi v skladu z 
delom B Priloge I. 

Or. en
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Obrazložitev

Člen 2 v besedilu Komisije vključuje pnevmatike C3, člen 4 pa ne. Namen predloga 
spremembe je odprava te nedoslednosti. Poleg tega je beseda „nalepka“ prekonkretna glede 
zahtevane oblike oznake. „Samolepilna informativna oznaka“ je bolj opisna.

Predlog spremembe 73
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog Direktive
Člen 4 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Dobavitelji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike C1 in C2, ki jih dobavljajo 
distributerjem ali končnim uporabnikom, 
na platišču nalepko, na kateri je oznaka, ki 
označuje razred glede na izkoristek goriva 
v skladu z delom A Priloge I in izmerjeno 
vrednost zunanjega kotalnega hrupa v 
skladu z delom C Priloge I; na oznakah za 
pnevmatike C1 se navede tudi razred glede 
na oprijem na mokri podlagi v skladu z 
delom B Priloge I.

(1) Dobavitelji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike C1 in C2, ki jih dobavljajo 
distributerjem ali končnim uporabnikom, 
na vrhnji plasti tekalne plasti nalepko, na 
kateri je oznaka, ki označuje razred glede 
na izkoristek goriva v skladu z delom A 
Priloge I in izmerjeno vrednost zunanjega 
kotalnega hrupa v skladu z delom C 
Priloge I; na oznakah za pnevmatike C1 se 
navede tudi razred glede na oprijem na 
mokri podlagi v skladu z delom B Priloge 
I.

Or. pl

Obrazložitev

Namen te spremembe je jasno določiti mesto nalepke. Na podlagi besedila v nespremenjeni 
obliki bi lahko bila nalepka tudi na strani gume, ki vključuje del tekalne plasti. Če je torej 
namen namestiti nalepko na vrhnjo plast pnevmatike, je treba upoštevati predlagano 
spremembo.
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Predlog spremembe 74
Neena Gill

Predlog Direktive
Člen 4 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Format nalepke iz odstavka 1 je 
predpisan v Prilogi II.

(2) Format samolepilne informativne 
oznake iz odstavka 1 je predpisan v 
Prilogi II.

Or. en

Obrazložitev

Člen 2 v besedilu Komisije vključuje pnevmatike C3, člen 4 pa ne. Namen predloga 
spremembe je odprava te nedoslednosti. Poleg tega je beseda „nalepka“ prekonkretna glede 
zahtevane oblike oznake. „Samolepilna informativna oznaka“ je bolj opisna.

Predlog spremembe 75
Romana Jordan Cizelj

Predlog Direktive
Člen 4 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Format nalepke iz odstavka 1 je 
predpisan v Prilogi II.

(2) Format oznake in nalepke iz odstavka 1 
je predpisan v Prilogi II. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe poudarja uporabo nalepke na dosleden način.
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Predlog spremembe 76
Anne Laperrouze

Predlog Direktive
Člen 4 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Format nalepke iz odstavka 1 je 
predpisan v Prilogi II.

(2) Format oznake in nalepke iz odstavka 1 
je predpisan v Prilogi II.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe poudarja uporabo nalepke na dosleden način.

Predlog spremembe 77
Paul Rübig

Predlog Direktive
Člen 4 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Format nalepke iz odstavka 1 je 
predpisan v Prilogi II.

(2) Format oznake in nalepke iz odstavka 1 
je predpisan v Prilogi II.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe poudarja uporabo nalepke na dosleden način.

Predlog spremembe 78
Dominique Vlasto

Predlog Direktive
Člen 4 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Format nalepke iz odstavka 1 je (2) Format oznake iz odstavka 1 je 
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predpisan v Prilogi II. predpisan v Prilogi II.

Or. fr

Obrazložitev

Predlagano besedilo natančneje določa možne načine posredovanja informacij distributerjem 
ali končnim uporabnikom. Nekateri načini so primernejši in učinkovitejši od drugih pri 
posredovanju informacij potrošnikom. Pri nakupu pnevmatik potrošniki redko vidijo same 
pnevmatike in zato ne bodo videli oznake. Predlagani sistem bo zagotovil boljšo 
informiranost potrošnikov (nalepke so lahko v nekaterih primerih primerna rešitev).

  

Predlog spremembe 79
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Člen 4 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Dobavitelji v tehničnem promocijskem 
gradivu navedejo razred glede na izkoristek 
goriva, razred glede na oprijem na mokri 
podlagi in izmerjeno vrednost zunanjega 
kotalnega hrupa v skladu s Prilogo I v 
vrstnem redu v skladu s Prilogo III. 

(3) Dobavitelji v vsem tehničnem 
promocijskem gradivu navedejo razred 
glede na izkoristek goriva, razred glede na 
oprijem na mokri podlagi in izmerjeno 
vrednost zunanjega kotalnega hrupa v 
skladu s Prilogo I v vrstnem redu v skladu 
s Prilogo III. 

Or. en

Obrazložitev

Jasnejša ubeseditev, da bi zagotovili, da so podatki o označevanju navedeni na vsem 
tehničnem promocijskem gradivu.
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Predlog spremembe 80
Fiona Hall, Lena Ek

Predlog Direktive
Člen 4 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Proizvajalci pnevmatik navedejo 
vrednosti glede koeficienta kotalnega 
upora (izraženega v kg/t), indeksa 
oprijema na mokri podlagi (izraženega kot 
indeks učinkovitosti G v primerjavi z 
ustrezno standardno pnevmatiko) ter 
emisij hrupa (izraženih v dB(A)), 
izmerjene na homologacijskih preizkusih, 
v javno dostopni bazi podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Za verodostojnost in uspeh sistema označevanja pnevmatik bo nujno, da ga ustrezni 
nacionalni organi primerno izvajajo. Da bi olajšali učinkovit in usklajen postopek 
ocenjevanja ter primerno uporabo sistema označevanja, je pomembno, da so izmerjene 
vrednosti kotalnega upora, oprijema na mokri podlagi in hrupa javno dostopne. Te 
informacije morajo biti dostopne splošni javnosti, še zlasti pa bodo koristne nacionalnim 
oblastem za namene nadzorovanja in izvrševanja. To je treba omogočiti preko spletnih strani 
proizvajalcev.

Predlog spremembe 81
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Člen 4 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V vsem tehničnem promocijskem 
gradivu je jasno naveden naslov spletne 
strani EU o označevanju pnevmatik.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi povečali ozaveščenost potrošnikov in njihovo razumevanje sistema, jih je treba usmeriti 
na spletno stran EU kot osrednji vir za vse razlage in dodatne informacije.

Predlog spremembe 82
Fiona Hall, Lena Ek

Predlog Direktive
Člen 4 – točka 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Proizvajalci pnevmatik vtisnejo 
vrednosti glede koeficienta kotalnega 
upora (izraženega v kg/t), indeksa 
oprijema na mokri podlagi (izraženega kot 
indeks učinkovitosti G v primerjavi z 
ustrezno standardno pnevmatiko) ter 
emisij hrupa (izraženih v dB(A)), 
izmerjene na homologacijskih preizkusih, 
v ali na vse stranske površine vseh 
modelov.

Or. en

Obrazložitev

Navedba izmerjenih vrednosti s homologacijskega testa na stranskih površinah pnevmatik bo 
olajšala primerno izvajanje sistema označevanja pnevmatik. Vtisnjene vrednosti na stranskih 
površinah bodo koristne za oblasti, distributerje in prodajalce pri nadzorovanju pravilnega 
dodeljevanja oznak in dokumentacije, preverjanju navedene razvrstitve v razrede ter 
preverjanju navedenih izmerjenih vrednosti v primerih ponovnega preskušanja pnevmatik.
Stroški vtisnjenja na stranske površine pnevmatik so zanemarljivi (glede na oceno učinka gre 
za dodatnih 13 EUR na kalup, ki se razporedijo čez celotno proizvodno serijo, v kateri je 
uporabljen).
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Predlog spremembe 83
Neena Gill

Predlog Direktive
Člen 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da distributerji 
pnevmatik izpolnjujejo naslednje določbe:

Države članice zagotovijo, da distributerji 
pnevmatik glede pnevmatik, ki so 
proizvedene po datumu začetka veljave te 
direktive, izpolnjujejo naslednje določbe:

Or. en

Obrazložitev

Naknadno označevanje pnevmatik, ki so že v dobavni verigi, ni izvedljivo. Beseda „nalepka“ 
je prenatančna glede zahtevane oblike oznake. „Samolepilna informativna oznaka“ je bolj 
opisna. Člen 2 v besedilu Komisije vključuje pnevmatike C2, člen 4 pa ne. Namen predloga 
spremembe je odprava te nedoslednosti. Koeficient kotalnega upora (KKU v kg/t) bi bilo 
treba vključiti v oznako, da se prikaže povezava med izmerjenim KKU in razvrstitvijo v 
razrede.

Predlog spremembe 84
Dominique Vlasto

Predlog Direktive
Člen 5 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Distributerji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike na prodajnih mestih na vidnih 
mestih nalepke, s katerimi so jih opremili
dobavitelji v skladu s členom 4(1). 

(1) Distributerji zagotovijo, da je 
informativna oznaka, ki jo zagotovijo
dobavitelji v skladu s členom 4(1), na voljo 
in jasno prikazana na prodajnem mestu. 

Or. fr

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti, da so informacije na oznaki bolj jasno vidne 
potrošnikom.
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Predlog spremembe 85
Fiona Hall, Lena Ek

Predlog Direktive
Člen 5 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Distributerji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike na prodajnih mestih na vidnih 
mestih nalepke, s katerimi so jih opremili 
dobavitelji v skladu s členom 4(1). 

(1) Distributerji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike na prodajnih mestih na vidnih 
mestih nalepke, s katerimi so jih opremili 
dobavitelji v skladu s členom 4(1), ali v 
neposredni bližini podrobnejšo razlago 
oznake iz dela 2a Priloge II.

Or. en

Obrazložitev

Kadar se prodajalci odločijo, da bodo na prodajnem mestu ponudili dodatne informacije, na 
primer zraven razstavnih polic, mora to vključevati dopolnilne informacije, ki ponovijo 
informacije z oznake, in dodatno kratko razlago vsake značilnosti pnevmatike v ustreznem 
jeziku (glej predlog spremembe dela 2a Priloge II (novo)).

Predlog spremembe 86
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Člen 5 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Distributerji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike na prodajnih mestih na vidnih 
mestih nalepke, s katerimi so jih opremili 
dobavitelji v skladu s členom 4(1). 

(1) Distributerji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike na prodajnih mestih na vidnih 
mestih nalepke, s katerimi so jih opremili 
dobavitelji v skladu s členom 4(1), ali v 
neposredni bližini podrobnejšo razlago 
oznake, vključno z informacijami o 
prihranku goriva. 

Or. en

Obrazložitev

Nalepka in plakat zraven pnevmatike sta dopolnilna vira informacij za potrošnika in ju je 
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najbolje uporabljati skupaj. Kadar se prodajalci odločijo za uporabo plakata na prodajnem 
mestu (bodisi samega bodisi skupaj z nalepko), morajo biti informacije na njem bolj podrobne 
kot na nalepki. Zagotavljanje informacij na prodajnem mestu je treba izkoristiti kot priložnost 
za predstavitev dopolnilnih informacij in pojasnil glede oznake ter navedbo ocene prihranka 
goriva z uporabo pnevmatik z nizkim kotalnim uporom glede na model razreda C.

Predlog spremembe 87
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog Direktive
Člen 5 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Distributerji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike na prodajnih mestih na vidnih 
mestih nalepke, s katerimi so jih opremili
dobavitelji v skladu s členom 4(1). 

(1) Distributerji zagotovijo, da so na 
prodajnih mestih na voljo informacije z 
oznake,ki jih posredujejo dobavitelji v 
skladu s členom 4(1) na vidnih mestih.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe izboljšuje besedilo tako, da poudarja uporabo informacij z oznake na 
dosleden način.

Predlog spremembe 88
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog Direktive
Člen 5 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Distributerji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike na prodajnih mestih na vidnih 
mestih nalepke, s katerimi so jih opremili
dobavitelji v skladu s členom 4(1). 

(1) Distributerji zagotovijo, da so na 
prodajnih mestih na voljo informacije z 
oznake,ki jih posredujejo dobavitelji v 
skladu s členom 4(1) na vidnih mestih.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe izboljšuje besedilo tako, da poudarja uporabo informacij z oznake na 
dosleden način.

Predlog spremembe 89
Romana Jordan Cizelj

Predlog Direktive
Člen 5 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Distributerji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike na prodajnih mestih na vidnih 
mestih nalepke, s katerimi so jih opremili
dobavitelji v skladu s členom 4(1). 

(1) Distributerji zagotovijo, da so na 
prodajnih mestih na voljo informacije z 
oznake,ki jih posredujejo dobavitelji v 
skladu s členom 4(1) na vidnih mestih.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe izboljšuje besedilo tako, da poudarja uporabo informacij z oznake na 
dosleden način.

Predlog spremembe 90
Anne Laperrouze

Predlog Direktive
Člen 5 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Distributerji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike na prodajnih mestih na vidnih 
mestih nalepke, s katerimi so jih opremili
dobavitelji v skladu s členom 4(1). 

(1) Distributerji zagotovijo, da so na 
prodajnih mestih na voljo informacije z 
oznake,ki jih posredujejo dobavitelji v 
skladu s členom 4(1) na vidnih mestih.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe izboljšuje besedilo tako, da poudarja uporabo informacij z oznake na 
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dosleden način.

Predlog spremembe 91
Paul Rübig

Predlog Direktive
Člen 5 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Distributerji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike na prodajnih mestih na vidnih 
mestih nalepke, s katerimi so jih opremili
dobavitelji v skladu s členom 4(1). 

(1) Distributerji zagotovijo, da so na 
prodajnih mestih na voljo informacije z 
oznake,ki jih posredujejo dobavitelji v 
skladu s členom 4(1) na vidnih mestih.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe izboljšuje besedilo tako, da poudarja uporabo informacij z oznake na 
dosleden način.

Predlog spremembe 92
Neena Gill

Predlog Direktive
Člen 5 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Distributerji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike na prodajnih mestih na vidnih 
mestih nalepke, s katerimi so jih opremili 
dobavitelji v skladu s členom 4(1). 

(1) Distributerji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike na prodajnih mestih na vidnih 
mestih samolepilne informativne oznake, s 
katerimi so jih opremili dobavitelji v 
skladu s členom 4(1). 

Or. en

Obrazložitev

Naknadno označevanje pnevmatik, ki so že v dobavni verigi, ni izvedljivo. Beseda „nalepka“ 
je prenatančna glede zahtevane oblike oznake. „Samolepilna informativna oznaka“ je bolj 
opisna. Člen 2 v besedilu Komisije vključuje pnevmatike C2, člen 4 pa ne. Namen predloga 
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spremembe je odprava te nedoslednosti. Koeficient kotalnega upora (KKU v kg/t) bi bilo 
treba vključiti v oznako, da se prikaže povezava med izmerjenim KKU in razvrstitvijo.

Predlog spremembe 93
Neena Gill

Predlog Direktive
Člen 5 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Kadar pnevmatike, namenjene za 
prodajo, končnim uporabnikom niso vidne, 
jim distributerji zagotovijo podatke o 
razredu teh pnevmatik glede na izkoristek 
goriva, razredu glede na oprijem na mokri 
podlagi in izmerjeni vrednosti zunanjega 
kotalnega hrupa.

(2) Kadar pnevmatike, namenjene za 
prodajo, končnim uporabnikom niso vidne, 
jim distributerji zagotovijo podatke o 
razredu teh pnevmatik glede na izkoristek 
goriva, izmerjenem koeficientu kotalnega 
upora, razredu glede na oprijem na mokri 
podlagi in izmerjeni vrednosti zunanjega 
kotalnega hrupa.

Or. en

Obrazložitev

Naknadno označevanje pnevmatik, ki so že v dobavni verigi, ni izvedljivo. Beseda „nalepka“ 
je prenatančna glede zahtevane oblike oznake. „Samolepilna informativna oznaka“ je bolj 
opisna. Člen 2 v besedilu Komisije vključuje pnevmatike C2, člen 4 pa ne. Namen predloga 
spremembe je odprava te nedoslednosti. Koeficient kotalnega upora (KKU v kg/t) bi bilo 
treba vključiti v oznako, da se prikaže povezava med izmerjenim KKU in razvrstitvijo.

Predlog spremembe 94
Paul Rübig

Predlog Direktive
Člen 5 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pri pnevmatikah C1 in C2 distributerji 
na računih, ki jih izstavijo končnim 
uporabnikom ob nakupu pnevmatik, 
navedejo razred glede na izkoristek goriva 
in izmerjeno vrednost zunanjega 
kotalnega hrupa. Pri pnevmatikah C1 

črtano



PE421.196v01-00 50/90 AM\771285SL.doc

SL

navedejo tudi razred glede na oprijem na 
mokri podlagi. 

Or. de

Obrazložitev

Navedba teh parametrov na potrošnikovem računu ne vpliva (več) na njihovo odločitev za 
nakup, zato jo je treba črtati zaradi zmanjšanja dela in stroškov.

Predlog spremembe 95
Fiona Hall, Lena Ek

Predlog Direktive
Člen 5 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pri pnevmatikah C1 in C2 distributerji 
na računih, ki jih izstavijo končnim 
uporabnikom ob nakupu pnevmatik, 
navedejo razred glede na izkoristek goriva 
in izmerjeno vrednost zunanjega 
kotalnega hrupa. Pri pnevmatikah C1 
navedejo tudi razred glede na oprijem na 
mokri podlagi. 

(3) Pri pnevmatikah C1, C2 in C3
distributerji na računih, ki jih izstavijo 
končnim uporabnikom ob nakupu 
pnevmatik, navedejo razlago oznake iz 
dela 2a Priloge II ali to razlago priložijo 
računom. Pri pnevmatikah C1 navedejo 
tudi razred glede na oprijem na mokri 
podlagi.

Or. en

Obrazložitev

Nalepka zahteva dodatna pojasnila v obliki razlagalnega besedila k vsakemu piktogramu. To 
je treba zagotoviti z drugimi informacijami, posredovanimi kupcu – najpozneje na računu ali 
skupaj z njim, saj bodo tako posredovane informacije skoraj zagotovo pozorno prebrane in se 
lahko shranijo za prihodnjo uporabo. Predstavitev podrobnejših informacij o računu poveča 
verjetnost, da se bo potrošnik v prihodnosti pozanimal o sistemu označevanja (glej predlog 
spremembe dela 2a Priloge II (novo)).
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Predlog spremembe 96
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog Direktive
Člen 5 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pri pnevmatikah C1 in C2 distributerji 
na računih, ki jih izstavijo končnim 
uporabnikom ob nakupu pnevmatik, 
navedejo razred glede na izkoristek goriva 
in izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa. Pri pnevmatikah C1 navedejo tudi 
razred glede na oprijem na mokri podlagi.

(3) Pri pnevmatikah C1 in C2 distributerji 
na računih, ki jih izstavijo končnim 
uporabnikom ob nakupu pnevmatik, 
navedejo razred glede na izkoristek goriva 
in oprijem na mokri podlagi ter izmerjeno 
vrednost zunanjega kotalnega hrupa.

Or. en

Obrazložitev

Informacije vključujejo tudi razred pnevmatike glede oprijema na mokri podlagi.

Predlog spremembe 97
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog Direktive
Člen 5 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pri pnevmatikah C1 in C2 distributerji 
na računih, ki jih izstavijo končnim 
uporabnikom ob nakupu pnevmatik, 
navedejo razred glede na izkoristek goriva 
in izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa. Pri pnevmatikah C1 navedejo tudi 
razred glede na oprijem na mokri podlagi.

(3) Pri pnevmatikah C1 in C2 distributerji 
na računih, ki jih izstavijo končnim 
uporabnikom ob nakupu pnevmatik, 
navedejo razred glede na izkoristek goriva 
in oprijem na mokri podlagi ter izmerjeno 
vrednost zunanjega kotalnega hrupa.

Or. en

Obrazložitev

Informacije vključujejo tudi razred pnevmatike glede oprijema na mokri podlagi.
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Predlog spremembe 98
Pia Elda Locatelli

Predlog Direktive
Člen 5 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pri pnevmatikah C1 in C2 distributerji 
na računih, ki jih izstavijo končnim 
uporabnikom ob nakupu pnevmatik, 
navedejo razred glede na izkoristek goriva 
in izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa. Pri pnevmatikah C1 navedejo tudi 
razred glede na oprijem na mokri podlagi.

(3) Pri pnevmatikah C1 in C2 distributerji 
na računih, ki jih izstavijo končnim 
uporabnikom ob nakupu pnevmatik, 
navedejo razred glede na izkoristek goriva 
in oprijem na mokri podlagi ter izmerjeno 
vrednost zunanjega kotalnega hrupa. 

Or. en

Obrazložitev

Informacije vključujejo tudi razred pnevmatike glede oprijema na mokri podlagi.

Predlog spremembe 99
Romana Jordan Cizelj

Predlog Direktive
Člen 5 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pri pnevmatikah C1 in C2 distributerji 
na računih, ki jih izstavijo končnim 
uporabnikom ob nakupu pnevmatik, 
navedejo razred glede na izkoristek goriva 
in izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa. Pri pnevmatikah C1 navedejo tudi 
razred glede na oprijem na mokri podlagi.

(3) Pri pnevmatikah C1 in C2 distributerji 
na računih, ki jih izstavijo končnim 
uporabnikom ob nakupu pnevmatik, 
navedejo razred glede na izkoristek goriva 
in oprijem na mokri podlagi ter izmerjeno 
vrednost zunanjega kotalnega hrupa.

Or. en

Obrazložitev

Informacije vključujejo tudi razred pnevmatike glede oprijema na mokri podlagi.
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Predlog spremembe 100
Neena Gill

Predlog Direktive
Člen 5 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pri pnevmatikah C1 in C2 distributerji
na računih, ki jih izstavijo končnim 
uporabnikom ob nakupu pnevmatik, 
navedejo razred glede na izkoristek goriva 
in izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa. Pri pnevmatikah C1 navedejo tudi 
razred glede na oprijem na mokri podlagi. 

(3) Pri pnevmatikah C1, C2 in C3
distributerji na računih, ki jih izstavijo 
končnim uporabnikom ob nakupu 
pnevmatik, navedejo razred glede na 
izkoristek goriva in izmerjeno vrednost 
zunanjega kotalnega hrupa. Pri 
pnevmatikah C1 navedejo tudi razred glede 
na oprijem na mokri podlagi. 

Or. en

Obrazložitev

Naknadno označevanje pnevmatik, ki so že v dobavni verigi, ni izvedljivo. Beseda „nalepka“ 
je prenatančna glede zahtevane oblike oznake. „Samolepilna informativna oznaka“ je bolj 
opisna. Člen 2 v besedilu Komisije vključuje pnevmatike C2, člen 4 pa ne. Namen predloga 
spremembe je odprava te nedoslednosti. Koeficient kotalnega upora (KKU v kg/t) bi bilo 
treba vključiti v oznako, da se prikaže povezava med izmerjenim KKU in razvrstitvijo.

Predlog spremembe 101
Herbert Reul

Predlog Direktive
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 črtano
Odgovornost dobaviteljev in distributerjev 

vozil
Države članice zagotovijo, da dobavitelji 
in distributerji vozil izpolnjujejo naslednje 
določbe:
(1) Dobavitelji in distributerji vozil 
zagotovijo, da tehnično promocijsko 
gradivo vsebuje podatke o pnevmatikah, 
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nameščenih na vozilih. Podatki vsebujejo 
razred glede na izkoristek goriva v skladu 
z delom A Priloge I, izmerjeno vrednost 
zunanjega kotalnega hrupa v skladu z 
delom C Priloge I, pri pnevmatikah C1 pa 
tudi razred glede na oprijem na mokri 
podlagi v skladu z delom B Priloge I.
(2) Kadar se lahko na novo vozilo 
namestijo različni tipi pnevmatik in 
končni uporabniki ne morejo izbirati med 
njimi, vsebuje tehnično promocijsko 
gradivo najnižji razred teh tipov 
pnevmatik glede na izkoristek goriva in 
oprijem na mokri podlagi ter najvišjo 
izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa v vrstnem redu v skladu s Prilogo 
III.
(3) Kadar lahko končni uporabniki 
izbirajo med različnimi tipi pnevmatik, ki 
se namestijo na novo vozilo, dobavitelji 
vozil v tehničnem promocijskem gradivu 
navedejo najnižji razred teh tipov 
pnevmatik glede na izkoristek goriva in 
oprijem na mokri podlagi ter najvišjo 
izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa v vrstnem redu v skladu s Prilogo 
III.
(4) Kadar lahko končni uporabniki 
izbirajo med različni tipi pnevmatik, ki se 
namestijo na novo vozilo, distributerji 
vozil v tehničnem promocijskem gradivu 
navedejo najnižji razred teh tipov 
pnevmatik glede na izkoristek goriva in 
oprijem na mokri podlagi ter najvišjo 
izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa v vrstnem redu v skladu s Prilogo 
III.

Or. de

Obrazložitev

Dobavitelji in distributerji vozil morajo že sedaj navajati emisije CO2 in porabo vozila. Zato 
je tudi v njihovem interesu, da ponujajo ustrezne pnevmatike z nizkim kotalnim uporom, ki pa 
hkrati nudijo veliko udobje pri vožnji in visoko varnost. Poleg tega se veljavna homologacija 
nanaša na celotno vozilo, torej se že natančno preverjajo kotalni upor, oprijem na mokri 
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podlagi in hrup, s čimer se zagotovi upoštevanje zakonskih zahtev.

Predlog spremembe 102
Neena Gill

Predlog Direktive
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 črtano
Odgovornost dobaviteljev in distributerjev 

vozil
Države članice zagotovijo, da dobavitelji 
in distributerji vozil izpolnjujejo naslednje 
določbe:
(1) Dobavitelji in distributerji vozil 
zagotovijo, da tehnično promocijsko 
gradivo vsebuje podatke o pnevmatikah, 
nameščenih na vozilih. Podatki vsebujejo 
razred glede na izkoristek goriva v skladu 
z delom A Priloge I, izmerjeno vrednost 
zunanjega kotalnega hrupa v skladu z 
delom C Priloge I, pri pnevmatikah C1 pa 
tudi razred glede na oprijem na mokri 
podlagi v skladu z delom B Priloge I.
(2) Kadar se lahko na novo vozilo 
namestijo različni tipi pnevmatik in 
končni uporabniki ne morejo izbirati med 
njimi, vsebuje tehnično promocijsko 
gradivo najnižji razred teh tipov 
pnevmatik glede na izkoristek goriva in 
oprijem na mokri podlagi ter najvišjo 
izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa v vrstnem redu v skladu s Prilogo 
III.
(3) Kadar lahko končni uporabniki 
izbirajo med različnimi tipi pnevmatik, ki 
se namestijo na novo vozilo, dobavitelji 
vozil v tehničnem promocijskem gradivu 
navedejo najnižji razred teh tipov 
pnevmatik glede na izkoristek goriva in 
oprijem na mokri podlagi ter najvišjo 
izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
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hrupa v vrstnem redu v skladu s Prilogo 
III.
(4) Kadar lahko končni uporabniki 
izbirajo med različni tipi pnevmatik, ki se 
namestijo na novo vozilo, distributerji 
vozil v tehničnem promocijskem gradivu 
navedejo najnižji razred teh tipov 
pnevmatik glede na izkoristek goriva in 
oprijem na mokri podlagi ter najvišjo 
izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa v vrstnem redu v skladu s Prilogo 
III.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani člen bi podvojil preskušanje, ki ga morajo proizvajalci opravljati zaradi 
dokazovanja skladnosti proizvodnje kot del režima homologacije, in bi nedvomno vodil v 
podvajanje nadzornega preskušanja v različnih državah članicah. Preverjanje na podlagi 
revizij skladnosti podatkov s preskusov v proizvodnji pnevmatik bi bil veliko boljši pristop k 
nadzorovanju.

Predlog spremembe 103
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odgovornost dobaviteljev in distributerjev 
vozil

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)
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Predlog spremembe 104
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog Direktive
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da dobavitelji in 
distributerji vozil izpolnjujejo naslednje 
določbe:

Države članice zagotovijo, da dobavitelji in 
distributerji vozil izpolnjujejo naslednje 
določbe:

(1) Dobavitelji in distributerji vozil 
zagotovijo, da tehnično promocijsko 
gradivo vsebuje podatke o pnevmatikah, 
nameščenih na vozilih. Podatki vsebujejo 
razred glede na izkoristek goriva v skladu z 
delom A Priloge I, izmerjeno vrednost 
zunanjega kotalnega hrupa v skladu z 
delom C Priloge I, pri pnevmatikah C1 pa 
tudi razred glede na oprijem na mokri 
podlagi v skladu z delom B Priloge I.

(1) Dobavitelji in distributerji vozil 
posredujejo podatke o pnevmatikah, 
nameščenih na vozilih. Podatki vsebujejo 
razred glede na izkoristek goriva v skladu z 
delom A Priloge I, izmerjeno vrednost 
zunanjega kotalnega hrupa v skladu z 
delom C Priloge I, pri pnevmatikah C1 pa 
tudi razred glede na oprijem na mokri 
podlagi v skladu z delom B Priloge I. Ti 
podatki so posredovani končnim 
uporabnikom pred prodajo vozila.

(2) Kadar se lahko na novo vozilo 
namestijo različni tipi pnevmatik in končni 
uporabniki ne morejo izbirati med njimi, 
vsebuje tehnično promocijsko gradivo
najnižji razred teh tipov pnevmatik glede 
na izkoristek goriva in oprijem na mokri 
podlagi ter najvišjo izmerjeno vrednost 
zunanjega kotalnega hrupa v vrstnem redu 
v skladu s Prilogo III.

(2) Kadar se lahko na novo vozilo 
namestijo različni tipi pnevmatik in končni 
uporabniki ne morejo izbirati med njimi, se
najnižji razred teh tipov pnevmatik glede 
na izkoristek goriva in oprijem na mokri 
podlagi ter najvišjo izmerjeno vrednost 
zunanjega kotalnega hrupa navedejo v 
vrstnem redu v skladu s Prilogo III.

(3) Kadar lahko končni uporabniki 
izbirajo med različnimi tipi pnevmatik, ki 
se namestijo na novo vozilo, dobavitelji 
vozil v tehničnem promocijskem gradivu 
navedejo najnižji razred teh tipov 
pnevmatik glede na izkoristek goriva in 
oprijem na mokri podlagi ter najvišjo 
izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa v vrstnem redu v skladu s Prilogo 
III.
(4) Kadar lahko končni uporabniki 
izbirajo med različni tipi pnevmatik, ki se 
namestijo na novo vozilo, distributerji 
vozil v tehničnem promocijskem gradivu 
navedejo najnižji razred teh tipov 
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pnevmatik glede na izkoristek goriva in 
oprijem na mokri podlagi ter najvišjo 
izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa v vrstnem redu v skladu s Prilogo 
III.

Or. en

Predlog spremembe 105
Ivo Belet

Predlog Direktive
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da dobavitelji in 
distributerji vozil izpolnjujejo naslednje 
določbe:

Države članice zagotovijo, da dobavitelji in 
distributerji vozil izpolnjujejo naslednje 
določbe:

(1) Dobavitelji in distributerji vozil 
zagotovijo, da tehnično promocijsko 
gradivo vsebuje podatke o pnevmatikah, 
nameščenih na vozilih. Podatki vsebujejo 
razred glede na izkoristek goriva v skladu z 
delom A Priloge I, izmerjeno vrednost 
zunanjega kotalnega hrupa v skladu z 
delom C Priloge I, pri pnevmatikah C1 pa 
tudi razred glede na oprijem na mokri 
podlagi v skladu z delom B Priloge I.

(1) Dobavitelji in distributerji vozil 
posredujejo podatke o pnevmatikah, 
nameščenih na vozilih. Podatki vsebujejo 
razred glede na izkoristek goriva v skladu z 
delom A Priloge I, izmerjeno vrednost 
zunanjega kotalnega hrupa v skladu z 
delom C Priloge I, pri pnevmatikah C1 pa 
tudi razred glede na oprijem na mokri 
podlagi v skladu z delom B Priloge I, 
navedeni pa so v vrstnem redu v skladu s 
Prilogo III. Ti podatki so vključeni vsaj v 
elektronskem tehničnem promocijskem 
gradivu in so posredovani končnim 
uporabnikom pred prodajo vozila.

(2) Kadar se lahko na novo vozilo 
namestijo različni tipi pnevmatik in končni 
uporabniki ne morejo izbirati med njimi, 
vsebuje tehnično promocijsko gradivo
najnižji razred teh tipov pnevmatik glede 
na izkoristek goriva in oprijem na mokri 
podlagi ter najvišjo izmerjeno vrednost 
zunanjega kotalnega hrupa v vrstnem redu 
v skladu s Prilogo III.

(2) Kadar se lahko na novo vozilo 
namestijo različni tipi pnevmatik in končni 
uporabniki ne morejo izbirati med njimi, 
vsebujejo informacije iz točke 1 najnižji 
razred teh tipov pnevmatik glede na 
izkoristek goriva in oprijem na mokri 
podlagi ter najvišjo izmerjeno vrednost 
zunanjega kotalnega hrupa.

(3) Kadar lahko končni uporabniki izbirajo 
med različnimi tipi pnevmatik, ki se 
namestijo na novo vozilo, dobavitelji vozil 

(3) Kadar lahko končni uporabniki izbirajo 
med različni tipi pnevmatik, ki se 
namestijo na novo vozilo, vsebujejo 
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v tehničnem promocijskem gradivu 
navedejo najnižji razred teh tipov 
pnevmatik glede na izkoristek goriva in 
oprijem na mokri podlagi ter najvišjo 
izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa v vrstnem redu v skladu s Prilogo 
III.

informacije iz točke 1 najnižji razred vseh
teh tipov pnevmatik glede na izkoristek 
goriva in oprijem na mokri podlagi ter 
najvišjo izmerjeno vrednost zunanjega 
kotalnega hrupa.

(4) Kadar lahko končni uporabniki 
izbirajo med različni tipi pnevmatik, ki se 
namestijo na novo vozilo, distributerji 
vozil v tehničnem promocijskem gradivu 
navedejo najnižji razred teh tipov 
pnevmatik glede na izkoristek goriva in 
oprijem na mokri podlagi ter najvišjo 
izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa v vrstnem redu v skladu s Prilogo 
III.

Or. en

Obrazložitev

V avtomobilskem sektorju se je treba izogibati nepotrebnim upravnim bremenom in stroškom.

Predlog spremembe 106
Werner Langen, Angelika Niebler

Predlog Direktive
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da dobavitelji in 
distributerji vozil izpolnjujejo naslednje 
določbe:

Države članice zagotovijo, da dobavitelji in 
distributerji vozil izpolnjujejo naslednje 
določbe:

(1) Dobavitelji in distributerji vozil 
zagotovijo, da tehnično promocijsko 
gradivo vsebuje podatke o pnevmatikah, 
nameščenih na vozilih. Podatki vsebujejo 
razred glede na izkoristek goriva v skladu z 
delom A Priloge I, izmerjeno vrednost 
zunanjega kotalnega hrupa v skladu z 
delom C Priloge I, pri pnevmatikah C1 pa 
tudi razred glede na oprijem na mokri 

(1) Dobavitelji in distributerji vozil 
zagotovijo, da končni uporabniki dobijo 
podatke o pnevmatikah, nameščenih na 
vozilih. Podatki vsebujejo razred glede na 
izkoristek goriva v skladu z delom A 
Priloge I, izmerjeno vrednost zunanjega 
kotalnega hrupa v skladu z delom C 
Priloge I, pri pnevmatikah C1 pa tudi 
razred glede na oprijem na mokri podlagi v 
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podlagi v skladu z delom B Priloge I. skladu z delom B Priloge I.
(2) Kadar se lahko na novo vozilo 
namestijo različni tipi pnevmatik in končni 
uporabniki ne morejo izbirati med njimi, 
vsebuje tehnično promocijsko gradivo 
najnižji razred teh tipov pnevmatik glede 
na izkoristek goriva in oprijem na mokri 
podlagi ter najvišjo izmerjeno vrednost
zunanjega kotalnega hrupa v vrstnem redu 
v skladu s Prilogo III.

(2) Kadar se lahko na novo vozilo 
namestijo različni tipi pnevmatik in končni 
uporabniki ne morejo izbirati med njimi, se 
podatki o najnižjem razredu teh tipov 
pnevmatik glede na izkoristek goriva in 
oprijem na mokri podlagi ter o najvišji 
izmerjeni vrednosti zunanjega kotalnega 
hrupa zagotovijo v vrstnem redu v skladu s 
Prilogo III.

(3) Kadar lahko končni uporabniki izbirajo 
med različnimi tipi pnevmatik, ki se 
namestijo na novo vozilo, dobavitelji vozil 
v tehničnem promocijskem gradivu
navedejo najnižji razred teh tipov 
pnevmatik glede na izkoristek goriva in 
oprijem na mokri podlagi ter najvišjo 
izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa v vrstnem redu v skladu s Prilogo III.

(3) Kadar lahko končni uporabniki izbirajo 
med različnimi tipi pnevmatik, ki se 
namestijo na novo vozilo, dobavitelji vozil 
končnemu uporabniku zagotovijo podatke 
o najnižjem razredu teh tipov pnevmatik 
glede na izkoristek goriva in oprijem na 
mokri podlagi ter o najvišji izmerjeni 
vrednosti zunanjega kotalnega hrupa v 
vrstnem redu v skladu s Prilogo III.

(4) Kadar lahko končni uporabniki izbirajo 
med različni tipi pnevmatik, ki se 
namestijo na novo vozilo, distributerji 
vozil v tehničnem promocijskem gradivu 
navedejo najnižji razred teh tipov 
pnevmatik glede na izkoristek goriva in 
oprijem na mokri podlagi ter najvišjo 
izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa v vrstnem redu v skladu s Prilogo III.

(4) Kadar lahko končni uporabniki izbirajo 
med različni tipi pnevmatik, ki se 
namestijo na novo vozilo, distributerji 
vozil v tehničnem promocijskem gradivu 
navedejo najnižji razred teh tipov 
pnevmatik glede na izkoristek goriva in 
oprijem na mokri podlagi ter najvišjo 
izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa v vrstnem redu v skladu s Prilogo III.

Or. de

Obrazložitev

Kupec pri nakupu vozila prejme vse podatke o emisijah CO2 celotnega vozila, skupaj s 
pnevmatikami. Zaradi zahteve, da se podatki o pnevmatikah navedejo v tehničnem 
promocijskem gradivu, nastajajo le dodatni stroški in birokracija, za kupca pa to ne pomeni 
dodane vrednosti.
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Predlog spremembe 107
Dominique Vlasto

Predlog Direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podatki, ki jih je treba zagotoviti o razredu 
glede na izkoristek goriva, izmerjeni 
vrednosti zunanjega kotalnega hrupa in 
razredu glede na oprijem na mokri podlagi 
v skladu s členi 4, 5 in 6, se pridobijo z 
uporabo usklajenih testnih metod v skladu 
s Prilogo 1.

Podatki, ki jih je treba zagotoviti o razredu 
glede na izkoristek goriva, izmerjeni 
vrednosti zunanjega kotalnega hrupa in 
razredu glede na oprijem na mokri podlagi 
v skladu s členi 4, 5 in 6, se pridobijo z 
uporabo usklajenih testnih metod v skladu 
s Prilogo 1. Usklajeni testi končnim 
uporabnikom zagotovijo zanesljivo in v 
celoti reprezentativno razvrstitev 
testiranih lastnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Usklajene testne metode se morajo na podlagi varnosti v cestnem prometu in zaščite 
potrošnikov izvajati v enakih razmerah kot pri dejanski uporabi. Netočni ali slabo simulirani 
testi lahko potrošnike dodatno zmedejo.

Predlog spremembe 108
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog Direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podatki, ki jih je treba zagotoviti o razredu 
glede na izkoristek goriva, izmerjeni 
vrednosti zunanjega kotalnega hrupa in 
razredu glede na oprijem na mokri podlagi 
v skladu s členi 4, 5 in 6, se pridobijo z 
uporabo usklajenih testnih metod v skladu 
s Prilogo 1.

Podatki, ki jih je treba zagotoviti o razredu 
glede na izkoristek goriva, izmerjeni 
vrednosti zunanjega kotalnega hrupa in 
razredu glede na oprijem na mokri podlagi 
v skladu s členi 4, 5 in 6, se pridobijo z 
uporabo usklajenih testnih metod v skladu 
s Prilogo I glede na to, kakšne možnosti 
ponujajo, da se končnim uporabnikom 
zagotovi zanesljiva razvrstitev v razrede, ki 
bo v celoti predstavljala te lastnosti.
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Or. en

Obrazložitev

Pomembno je uporabljati usklajene testne metode, ki poustvarijo dejanske razmere pri 
uporabi.

Predlog spremembe 109
Pia Elda Locatelli

Predlog Direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podatki, ki jih je treba zagotoviti o razredu 
glede na izkoristek goriva, izmerjeni 
vrednosti zunanjega kotalnega hrupa in 
razredu glede na oprijem na mokri podlagi 
v skladu s členi 4, 5 in 6, se pridobijo z 
uporabo usklajenih testnih metod v skladu 
s Prilogo 1.

Podatki, ki jih je treba zagotoviti o razredu 
glede na izkoristek goriva, izmerjeni 
vrednosti zunanjega kotalnega hrupa in 
razredu glede na oprijem na mokri podlagi 
v skladu s členi 4, 5 in 6, se pridobijo z 
uporabo usklajenih testnih metod v skladu 
s Prilogo I glede na to, kakšne možnosti 
ponujajo, da se končnim uporabnikom 
zagotovi zanesljiva razvrstitev v razrede, ki 
bo v celoti predstavljala te lastnosti.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je uporabljati usklajene testne metode, ki poustvarijo dejanske razmere pri 
uporabi.

Predlog spremembe 110
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog Direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podatki, ki jih je treba zagotoviti o razredu 
glede na izkoristek goriva, izmerjeni 

Podatki, ki jih je treba zagotoviti o razredu 
glede na izkoristek goriva, izmerjeni 
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vrednosti zunanjega kotalnega hrupa in 
razredu glede na oprijem na mokri podlagi 
v skladu s členi 4, 5 in 6, se pridobijo z 
uporabo usklajenih testnih metod v skladu 
s Prilogo 1.

vrednosti zunanjega kotalnega hrupa in 
razredu glede na oprijem na mokri podlagi 
v skladu s členi 4, 5 in 6, se pridobijo z 
uporabo usklajenih testnih metod v skladu 
s Prilogo 1. Kar zadeva uporabljene testne 
metode, je treba dati prednost varnosti v 
cestnem prometu.

Or. ro

Obrazložitev

Pomembno je, da se pri uporabi testnih metod da prednost varnosti v cestnem prometu.

Predlog spremembe 111
Neena Gill

Predlog Direktive
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice ocenijo skladnost 
navedenih razredov glede na izkoristek 
goriva in oprijem na mokri podlagi v 
smislu delov A in B Priloge I in navedene 
izmerjene vrednosti zunanjega kotalnega 
hrupa v smislu dela C Priloge I na 
podlagi postopka iz Priloge IV.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Tak program bi podvojil preskušanje, ki ga morajo proizvajalci opravljati zaradi dokazovanja 
skladnosti proizvodnje kot del režima homologacije, in bi nedvomno vodil v podvajanje 
nadzornega preskušanja v različnih državah članicah.  Preverjanje na podlagi revizij 
skladnosti podatkov s preskusov v proizvodnji pnevmatik bi bil veliko boljši pristop k 
nadzorovanju.
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Predlog spremembe 112
Herbert Reul

Predlog Direktive
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice ocenijo skladnost 
navedenih razredov glede na izkoristek 
goriva in oprijem na mokri podlagi v 
smislu delov A in B Priloge I in navedene 
izmerjene vrednosti zunanjega kotalnega 
hrupa v smislu dela C Priloge I na
podlagi postopka iz Priloge IV.

Postopek testiranja poteka v skladu z 
veljavnimi določbami o testiranju 
pnevmatik, vključno z dokazilom o 
homologaciji sestavnih delov v skladu z 
ECE-R117.

Or. de

Obrazložitev

Danes že obstaja postopek homologacije EU, kjer se že preverjajo bistveni parametri pri 
pnevmatikah, pri čemer se izda potrdilo v skladu z ECE-R117. Predlog Komisije, da naj bi 
odslej vsaka država članica poljubno preverjala pnevmatike, ni v skladu z načelom 
sorazmernosti in po nepotrebnem povzroča več birokracije.

Predlog spremembe 113
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog Direktive
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice ocenijo skladnost 
navedenih razredov glede na izkoristek 
goriva in oprijem na mokri podlagi v 
smislu delov A in B Priloge I in navedene 
izmerjene vrednosti zunanjega kotalnega 
hrupa v smislu dela C Priloge I na podlagi 
postopka iz Priloge IV.

Države članice ocenijo skladnost 
navedenih razredov glede na izkoristek 
goriva in oprijem na mokri podlagi v 
smislu delov A in B Priloge I in navedene 
izmerjene vrednosti zunanjega kotalnega 
hrupa v smislu dela C Priloge I za 
pnevmatike na trgu nadomestnih delov na 
podlagi postopka iz Priloge IV.

Or. en
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Obrazložitev

V obstoječih predpisih je že opredeljeno, da morajo države članice določijo vrednosti porabe 
goriva, oprijema na mokri podlagi in zunanjega kotalnega upora s homologacijskim 
preizkusom za nova vozila. Da bi preprečili vsako dodatno nepotrebno preizkušanje in 
birokracijo, je treba uporabljati postopke, uveljavljene v EU, in jih ne postavljati pod vprašaj.

Predlog spremembe 114
Ivo Belet

Predlog Direktive
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Takšno preverjanje ne posega v nobeno 
homologacijo vozila ali pnevmatike, 
pridobljeno v EU v skladu z Direktivo 
2007/46/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. septembra 2007 o 
vzpostavitvi okvira za odobritev motornih 
in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih 
delov in samostojnih tehničnih enot, 
namenjenih za taka vozila1 ali Uredbe 
(ES) št. .../... o zahtevah za homologacijo 
za splošno varnost motornih vozil.
____________

UL L 263, 09.10.2007, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Da bi proizvajalcem avtomobilov in pnevmatik zagotovili pravno varnost, mora biti jasno, da 
preverjanje ne sme privesti do tega, da bi države članice onemogočile prost pretok 
homologiranih avtomobilov in pnevmatik v EU.
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Predlog spremembe 115
Pia Elda Locatelli

Predlog Direktive
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice za oceno skladnosti, kadar 
je to primerno, pregledajo tudi 
homologacijsko dokumentacijo 
pnevmatike in ustrezno spremno 
dokumentacijo, ki jo posreduje dobavitelj.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zmanjšali število preskusov pnevmatik in jih uskladili ter tako zmanjšali upravne ovire 
za proizvajalce in stroške testiranja, je treba uporabljati testne metode, opredeljene v 
homologacijskih predpisih za pnevmatike.

Predlog spremembe 116
Romana Jordan Cizelj

Predlog Direktive
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice za oceno skladnosti, kadar 
je to primerno, pregledajo tudi 
homologacijsko dokumentacijo 
pnevmatike in ustrezno spremno 
dokumentacijo, ki jo posreduje dobavitelj.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zmanjšali število preskusov pnevmatik in jih uskladili ter tako zmanjšali upravne ovire 
za proizvajalce in stroške testiranja, je treba uporabljati testne metode, opredeljene v 
homologacijskih predpisih za pnevmatike.
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Predlog spremembe 117
Fiona Hall, Lena Ek

Predlog Direktive
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi vzpostavijo sistem rednih in 
naključnih pregledov prodajnih točk, da 
se zagotovi skladnost z zahtevami te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili učinkovito in usklajeno izvajanje sistema označevanja v vsej EU. Potrošniške 
organizacije so v povezavi z drugimi sistemi energetskega označevanja ugotovile, da nenehno 
prihaja do napačnega označevanja proizvodov in da zahtevane informacije pogosto niso 
posredovane. Države članice bi morale izvajati naključne kontrole, s katerimi bi preverjale 
pravilno označevanje in primerno predstavitev informacij v prodajnih gradivih, vključno s 
seznami zalog, katalogi, brošurami in spletnimi stranmi.

Predlog spremembe 118
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi vzpostavijo sistem rednih in 
naključnih pregledov prodajnih točk, da 
se zagotovi skladnost z zahtevami te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Zveze potrošnikov so v svojih raziskavah ugotovile, da nenehno prihaja do napačnega 
označevanja izdelkov in da nekatere informacije manjkajo. Države članice bi morale s 
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kontrolami po naključnem izboru zagotoviti, da so izdelki pravilno označeni in da so na voljo 
vse ustrezne informacije na vsem tehničnem promocijskem gradivu, kot je določeno. Z 
označevanjem izmerjenih vrednosti na stranicah pnevmatik bi olajšali nadzor in uveljavljanje 
pravilnega izvajanja.

Predlog spremembe 119
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog Direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice predvidevajo, da oznake 
in podatki o proizvodu ustrezajo določbam 
iz te direktive, dokler ne morejo dokazati 
nasprotnega. Da bi lahko ocenili 
natančnost navedenih vrednosti, lahko od 
dobaviteljev zahtevajo tehnično 
dokumentacijo.

2. Države članice predvidevajo, da oznake 
in podatki o proizvodu ustrezajo določbam 
iz te direktive, dokler ne morejo dokazati 
nasprotnega. Da bi lahko ocenili 
natančnost navedenih vrednosti, lahko od 
dobaviteljev pnevmatik zahtevajo tehnično 
dokumentacijo.

Or. en

Obrazložitev

Samo dobavitelji pnevmatik lahko posredujejo podrobno tehnično dokumentacijo za 
pnevmatike.

Predlog spremembe 120
Neena Gill

Predlog Direktive
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10 črtano
Spodbude

Države članice ne spodbujajo pnevmatik, 
ki ne dosegajo razreda C glede na 
izkoristek goriva v smislu dela A Priloge I.

Or. en
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Obrazložitev

To je poskus omejevanja nacionalnih davčnih spodbud in pomeni nevarnost kršenja 
nacionalne davčne suverenosti. Države članice bodo morda želele ponuditi spodbude za 
pnevmatike z nižjim kotalnim uporom in to možnost že imajo v skladu z določili pogodbe o 
ustanovitvi Evropske unije, vendar je to področje davčne politike v rokah posameznih držav 
članic.

Predlog spremembe 121
Ivo Belet

Predlog Direktive
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice ne spodbujajo pnevmatik, 
ki ne dosegajo razreda C glede na 
izkoristek goriva v smislu dela A Priloge I.

Države članice ne spodbujajo pnevmatik, 
ki ne dosegajo razreda C glede na 
izkoristek goriva v smislu dela A Priloge I 
in razreda C glede na oprijem na mokri 
podlagi (za pnevmatike C1) v smislu 
dela B Priloge I.

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalce pnevmatik je treba spodbujati k optimizaciji vseh parametrov, zato je v okviru 
možnih spodbud treba upoštevati tudi oprijem na mokri podlagi.

Predlog spremembe 122
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog Direktive
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice ne spodbujajo pnevmatik, 
ki ne dosegajo razreda C glede na 
izkoristek goriva v smislu dela A Priloge I.

Države članice ne spodbujajo pnevmatik, 
ki ne dosegajo razreda C glede na 
izkoristek goriva in razreda C glede na 
oprijem na mokri podlagi v smislu delov A 
in B Priloge I.
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Or. en

Obrazložitev

Glede na pomisleke, izražene v uvodni izjavi (4) predloga Komisije (zlasti: „Izboljšanje enega 
parametra, npr. kotalnega upora, ima lahko neželene učinke na druge parametre, npr. na 
oprijem na mokri podlagi (...). Proizvajalce pnevmatik je treba spodbujati, da optimizirajo 
vse parametre“), je treba v okviru možnih spodbud upoštevati tudi oprijem na mokri podlagi. 
Ne zdi se v interesu potrošnikov, da bi država članica spodbujala npr. pnevmatiko razreda A 
glede na učinkovitost porabe goriva in razreda E glede na oprijem na mokri podlagi.

Predlog spremembe 123
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog Direktive
Člen 11 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) uvedba zahtev za snežne pnevmatike 
in zimske pnevmatike;

Or. ro

Obrazložitev

Pomembno je, da se uvedejo posebne zahteve glede snežnih pnevmatik in zimskih pnevmatik, 
saj specifikacije, ki veljajo za te vrste pnevmatik, niso primerljive s tistimi, ki veljajo za 
standardne pnevmatike.

Predlog spremembe 124
Werner Langen

Predlog Direktive
Člen 12 – odstavek – 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za dosledno izvajanje direktive je 
potrebno tesnejše sodelovanje pri nadzoru 
trga s pomočjo nenehne izmenjave 
informacij. Države članice uvedejo 
ustrezne ukrepe za reden naknaden 
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nadzor, s čimer bi zagotovili, da se 
pnevmatike, ki niso označene v skladu s 
predpisi, ustrezno označijo ali pa 
umaknejo s trga. 

Or. de

Obrazložitev

Države članice morajo poskrbeti, da se določbe direktive dosledno uveljavijo, da bi zagotovili 
enotne konkurenčne pogoje na evropskem notranjem trgu ter ustvarili enake pogoje za 
evropske in neevropske proizvajalce.

Predlog spremembe 125
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog Direktive
Člen 14 – odstavek –1  (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najkasneje tri leta po začetku 
veljave te direktive opravi oceno učinka 
na potrošnike, pri kateri se upošteva 
splošna varnost motornih vozil in njihova 
okoljska učinkovitost, da se ugotovi 
učinkovitost oznake v smislu 
ozaveščenosti potrošnikov in primernost 
ukrepa.

Or. en

Obrazložitev

Ker so ukrepi, predlagani v tej direktivi, prvič uveljavljeni za to vrsto proizvoda in ker gre za 
prepletanje več meril, se zdi pomembno oceniti primernost tega instrumenta z namenom
možne ustrezne revizije te direktive.



PE421.196v01-00 72/90 AM\771285SL.doc

SL

Predlog spremembe 126
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najkasneje 29. oktobra 2010 
pripravi poročilo, ki mu priloži oceno 
učinka in po potrebi predloge 
Evropskemu parlamentu in Svetu za 
nadaljnjo revizijo te direktive in drugih 
ustreznih predpisov v zvezi z razširitvijo 
sistema označevanja na obnovljene 
pnevmatike.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 127
Neena Gill

Predlog Direktive
Člen 15 – odstavek 1 – drugi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedene določbe se uporabljajo od 1. 
novembra 2012. 

Navedene določbe se uporabljajo od 
1. novembra 2012 z namenom, da se 
postopoma doseže uporaba v celoti za 
notranji trg, in sicer najkasneje do 
1. novembra 2014. Dobavitelji pnevmatik, 
za katere se uporablja ta direktiva, 
zagotovijo skladnost z določbami iz 
člena 4 po naslednjem časovnem 
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razporedu:
(a) od 1. novembra 2012: za vse nove 
pnevmatike z obvezno ES-homologacijo;
(b) od 1. novembra 2013: za vse nove 
pnevmatike, ki bodo nameščene na nove 
tipe vozil;
(c) od 1. novembra 2014: vse nove 
pnevmatike, proizvedene od tega datuma 
dalje.

Or. en

Obrazložitev

Namen časovnega razporeda iz člena 15 je uskladitev z uveljavitvijo omejitev glede kotalnega 
upora in oprijema pnevmatik na mokri podlagi v Komisijinem predlogu uredbe o zahtevah za 
homologacijo za splošno varnost motornih vozil (KOM(2008)316).  S sprejetjem sistema 
postopnega uveljavljanja bi omogočili širšo uporabo testnih podatkov, pridobljenih s 
homologacijo, ter trajne koristi za države članice v smislu instrumentov izvrševanja in 
optimizacijo testnih dejavnosti v industriji.

Predlog spremembe 128
Romana Jordan Cizelj

Predlog Direktive
Priloga I – del A – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je tip pnevmatike homologiziran za več 
kot en razred pnevmatik (npr. C1 in C2), 
se za opredelitev izkoristka goriva pri tem 
tipu pnevmatike uporabi lestvica, ki se 
uporablja za najvišji razred pnevmatik 
(npr. C2 in ne C1). 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Homologacija tipa pnevmatike ni mogoča za več kot en razred pnevmatik (C1 ali C2 ali C3); 
Tip pnevmatike C1 spada v Uredbo UNECE 30 in ne more biti obravnavan skupaj s 
pnevmatikami iz Uredbe UNECE 54, kamor spadajo pnevmatike razreda C2 in C3.



PE421.196v01-00 74/90 AM\771285SL.doc

SL

Predlog spremembe 129
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Priloga I – del A – tabela – C1 pnevmatike

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Or. en

Obrazložitev

Da bi izboljšali razumevanje sistema in jasno nakazali povezavo s prihrankom goriva, je 
primerno razmerje med posameznimi okenci 1 kg/t, ki predstavlja 1,5 % prihranek goriva za 
vsako višje okence, kar pomeni 7,5 % prihranek goriva pri zamenjavi modela iz okenca F z 
modelom iz okenca A.

C1 pnevmatike
KKU v kg/t Razred 

energetske 
učinkovitosti

KKU≤6,5 A
6,6≤KKU≤7,7 B
7,8≤KKU≤9,0 C
prazno D
9,1≤KKU≤10,
5

E

10,6≤KKU≤12
,0

F

KKU≥12,1 G

C1 pnevmatike
KKU v kg/t Razred 

energetske 
učinkovitosti

KKU≤6,5 A
6,6≤KKU≤7,5 B
7,6≤KKU≤8,5 C
8,6≤KKU≤9,5 D
9,6≤KKU≤10,
5

E

10,6≤KKU≤11
,5

F

KKU≥11,6 G
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Potrošniki bi lahko bili zbegani zaradi manjkajoče vrednosti v okencu D. Shema bi morala 
potekati bolj povezano, namesto da so okenca razdeljena v dve podskupini, zaradi česar je 
njena učinkovitost manjša.

Z manjšimi razmerji med okenci ne bi zagotovili trajnih spodbud za izboljšanje učinkovitosti 
na celotnem trgu.

Predlog spremembe 130
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Priloga I – del A – tabela – C2 pnevmatike

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Or. en

C2 pnevmatike
KKU v kg/t Razred 

energetske 
učinkovitost
i

KKU≤5,5 A
5,6≤KKU≤6,7 B
6,8≤KKU≤8,0 C
prazno D
8,1≤KKU≤9,2 E
9,3≤KKU≤10,
5

F

KKU≥10,6 G

C2 pnevmatike
KKU v kg/t Razred 

energetske 
učinkovitost
i

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

F

KKU≥10,6 G
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Obrazložitev

Da bi izboljšali razumevanje sheme in prikazali jasno povezavo s prihrankom goriva, je 
ustrezen razmik za 1 kg/t, saj je to mogoče povezati s prihrankom goriva v višjem razredu.

Potrošniki bi lahko bili zbegani zaradi manjkajoče vrednosti v okencu D. Shema bi morala 
potekati bolj povezano, namesto da so okenca razdeljena v dve podskupini, zaradi česar je 
njena učinkovitost manjša.

Predlog spremembe 131
Paul Rübig

Predlog Direktive
Priloga I – del B – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

G Razredi glede na 
oprijem na mokri 
podlagi

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

Predlog spremembe

G Razredi glede na 
oprijem na mokri 
podlagi

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
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Obrazložitev

Doseganje razreda A mora biti težje, da bi zagotovili, da se oprijemu na mokri podlagi dodeli 
potreben status varnostnega merila. Razmerje med okenci mora biti omejeno na 10 odstotnih 
točk. Nižja okenca ne smejo ostati prazna, da se ne prikrijejo manj varne lastnosti.

V Uredbi ECE 117 je najnižji prag za zimske pnevmatike, ki se običajno uporabljajo v Srednji 
Evropi, vrednost oprijema na mokri podlagi G ≥ 100 in za poletne pnevmatike G ≥ 110. Prag 
za najnižji razred (G) je torej treba določiti na ravni, ki je bistveno višja od 110.

Predlog spremembe 132
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Priloga I – del B – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

G Razredi glede na 
oprijem na mokri 
podlagi

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

Predlog spremembe

G Razredi glede na 
oprijem na mokri 
podlagi

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

Or. en
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Obrazložitev

Potrošniki bi lahko bili zbegani zaradi manjkajoče vrednosti v okencu D, kot je navedeno v 
predlogu. Shema mora biti pregledna in razumljiva, obenem pa bi morala potekati bolj 
povezano, namesto da so okenca razdeljena v dve podskupini, zaradi česar je učinkovitost 
manjša.

Predlog spremembe 133
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Priloga I – del C – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Označbe v barvah semaforja za zunanji 
kotalni hrup
Uredba (ES) št. xxx/xxxx Evropskega 
parlamenta in Sveta o zahtevah za 
homologacijo za splošno varnost 
motornih vozil določa minimalne zahteve 
za zunanji kotalni hrup pnevmatik. 
Označba v barvah semaforja na delu 
oznake, ki se nanaša na hrup, temelji na 
omenjeni uredbi, na njej pa so:
(i) modeli, ki ne izpolnjujejo 
homologacijskih zahtev za kotalni hrup, 
označeni z rdečo;
(ii) modeli s homologacijo, ki so tišji za 
3 dB ali manj, označeni z rumeno;
(iii) modeli s homologacijo in so tišji za 
več kot 3 dB, označeni z zeleno.

Or. en

Obrazložitev

Z lestvico v barvah semaforja bi morali doseči primerno in jasno razumljivo ozadje za 
izmerjeno vrednost v decibelih, ki je navedena na oznaki. Na podlagi uredbe o homologaciji 
se bodo od leta 2012 najhrupnejši modeli začeli umikati s trga, možno pa je, da bodo nekateri 
modeli, ki ne dosegajo mejnih vrednosti pri homologaciji, ostali na zalogi in se bodo začeli 
uporabljati veliko kasneje kot leta 2012.
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Predlog spremembe 134
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Priloga I – del Ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del Ca: Razvrstitev v razrede glede na 
zunanji hrup

Razred glede na zunanji kotalni hrup 
mora biti določen na podlagi decibelov 
(dB(A)) v skladu z naslednjo lestvico:

Razredi glede na zunanji kotalni upor (dB(A))

barva 
oznake

C1 C2 C3

zelena ≤68 ≤69 ≤70

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

rdeča ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Obrazložitev

Da bi potrošnikom posredovali jasne informacije o stopnjah zunanjega hrupa, se vrednosti 
decibelov vključijo v tabelo. Sistem barv semaforja bo nakazal najbolj in najmanj učinkovite 
proizvode v okviru razpona vrednosti za vsak razred pnevmatik – za modele z nizko stopnjo 
hrupa je primerna mejna vrednost 3 dB, saj pomeni prepolovitev zvočne obremenitve in torej 
bistveno in opazno zmanjšanje hrupa voznega parka na prometni cesti. Razvrstitev razredov 
za pnevmatike C1 temelji na kategoriji širine C1C iz uredbe o homologaciji, da bi zagotovili 
enakovredno primerjavo vseh pnevmatik C1 na podlagi emisij hrupa.
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Predlog spremembe 135
Toine Manders

Predlog Direktive
Priloga I – del Ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del Ca: Razvrstitev v razrede glede na 
zunanji hrup

Razred glede na zunanji kotalni hrup 
mora biti določen na podlagi decibelov 
(dB(A)) v skladu z naslednjo lestvico:

Razredi glede na zunanji kotalni upor (dB(A))

barva oznake C1 C2 C3

zelena ≤68 ≤69 ≤70

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

rdeča ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je dati potrošniku jasne in razumljive informacije o zunanjih ravneh hrupa, da bi 
spodbudili nakup tišjih pnevmatik. To bi moralo prispevati k nadaljnjemu skupnemu 
zmanjšanju hrupa v prometu, zlasti v gosto poseljenih območjih. Zeleno ozadje je primerno za 
„tihe“ modele, ki so 3 dB pod mejno vrednostjo, saj to pomeni bistveno in opazno zmanjšanje 
hrupa celotnega voznega parka na prometni cesti (enakovredno prepolovitvi gostote 
prometa).

Predlog spremembe 136
Herbert Reul

Predlog Direktive
Priloga II – točka 1.1 – nalepka

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izkoristek goriva levo, oprijem na mokri Izkoristek goriva desno, oprijem na mokri 
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podlagi desno, podatek o hrupu v dB(A) podlagi levo, podatek o hrupu na lestvici 
(samo črke, z velikimi tiskanimi, 
odebeljeno), zatem v oklepaju (XY dB)

Or. de

Obrazložitev

1. V cestnem prometu naj bo varnost vedno na prvem mestu, Evropejci pa berejo od leve proti 
desni.

2. Le malo potrošnikov si lahko ob navedbi decibelov predstavlja dejansko jakost hrupa, saj 
je ne morejo z ničimer primerjati. Zato bi bilo primerneje tudi tukaj uporabiti lestvico in 
najprej navesti razred, zraven v oklepaju pa dejansko jakost hrupa, ugotovljeno pri 
usklajenem postopku testiranja.

Predlog spremembe 137
Andreas Schwab

Predlog Direktive
Priloga II – točka 1.1 – nalepka

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
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Predlog spremembe
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Znamka
Model

Primerjava porabe energije

Emisije CO2

Gorivo
Stroški goriva
Izračunano na podlagi standarda EN xy in cene goriva na ...

Velika poraba

Majhna poraba

BB

Kotalni upor …kg/t

Indeks oprijema na mokri podlagi (G) …

BB

FF
EE

CC

dober povprečen slab

Možen prihranek na 15.000 prevoženih km*
Referenčna velikost: pnevmatike razreda F
Bezugsgröße: Reifen der Klasse F

Energetska oznaka pnevmatike 2009

AA

DD

(*povprečno prevoženi kilometri na leto)

Hrup …dB (A)

nad povprečjem povprečno pod povprečjem

Dejanska poraba goriva je odvisna od specifičnih lastnosti 
vozila in uporabe
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Or. de

Obrazložitev

Posnemanje oznake za energetsko učinkovitost velikih električnih aparatov pri oznakah za 
pnevmatike je smiselna, saj je za potrošnika dobro prepoznavna. Hkrati pa ni smiselno, da se 
podatki o splošni varnosti (oprijem na mokri podlagi) prikažejo skupaj s podatki, ki se 
nanašajo na okolje (emisije CO2 in hrup).

Predlog spremembe 138
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Priloga II – točka 1.1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlagani zasnovi se dodajo naslednje 
točke:
(i) izmerjena vrednost koeficienta 
kotalnega upora (kg/t) na levi strani 
puščic z lestvico oznak,
(ii) naslov spletne strani EU o 
označevanju pnevmatik v veliki pisavi na 
dnu oznake,
(iii) lestvica v barvah semaforja 
(rdeče/rumeno/zeleno) na delu oznake, ki 
se nanaša na hrup (kot barvno ozadje za 
vrednost v dB in/ali barvna označba na 
piktogramu).
Oznaka “(A)” se odstrani iz meritve 
decibelov na delu oznake, ki se nanaša na 
hrup.

Or. en

Obrazložitev

„(A)“ označuje decibelno lestvico, prilagojeno razponu človeškega sluha, vendar bi to 
moralo biti samo po sebi umevno, vključitev oznake „(A)“ pa bi lahko zavedla potrošnike, ki 
bi jo razumeli kot razvrstitev emisij hrupa.
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Predlog spremembe 139
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog Direktive
Priloga II – točka 2.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.1 Dobavitelji morajo na nalepki poleg 
oznake navesti svoje ime, linijo 
pnevmatike, dimenzije pnevmatike, indeks 
nosilnosti, hitrostni razred in ostale 
tehnične podatke, pri čemer so barva, 
format in oblika poljubni, pod pogojem, da 
razmerje med poljem za trgovsko znamko 
in velikostjo oznake ni večje od 4:5 in da 
sporočilo, objavljeno skupaj z oznako, ne 
vpliva na sporočilo na oznaki.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. pl

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 140
Fiona Hall, Lena Ek

Predlog Direktive
Priloga II – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Zasnova razširjene razlagalne oznake
Razlaga nalepke iz člena 5 je skladna s 
spodaj podano ilustracijo, besedilo pa 
prevedeno v ustrezen jezik mesta prodaje. 
Ta različica oznake se posreduje 
potrošniku na računu ali skupaj z njim, 
razen če to prodajalcu povzroči 
nepotrebno breme; v tem primeru se 
informacije posredujejo v skladu z 
delom 2b Priloge II.
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Or. en

Obrazložitev

V mnogih primerih bo imel potrošnik možnost videti nalepko pred prodajo pnevmatike, 
vendar so potrebni dodatni dopolnilni viri informacij, s katerimi bi dosegli različne tržne 
segmente in prodajne poti. Nalepka kljub temu zahteva dodatna pojasnila v obliki 
razlagalnega besedila k vsakemu piktogramu. To je treba podati z drugimi informacijami 
kupcu – najkasneje na računu ali skupaj z njim. Predstavitev podrobnejših informacij o 
računu poveča verjetnost, da se bo potrošnik v prihodnosti pozanimal o sistemu označevanja.
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Predlog spremembe 141
Fiona Hall, Lena Ek

Predlog Direktive
Priloga II – točka 2b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Zasnova informacij na računu
V primeru, ko stroški tiskanja razlage 
oznake iz točke 2a Priloge II pomenijo 
nepotrebno breme prodajalcu, se 
informacije o oznaki posredujejo v skladu 
z naslednjo ilustracijo:

Or. en
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Predlog spremembe 142
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Priloga III – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatki o pnevmatiki se navedejo v 
naslednjem vrstnem redu: 

1. Podatki o pnevmatiki se navedejo v 
naslednjem vrstnem redu: 

(i) razred glede na izkoristek goriva (črke 
A do G),

(i) razred glede na izkoristek goriva (črke 
A do G), vključno z izmerjeno vrednostjo 
koeficienta kotalnega upora (kg/t),

(ii) razred glede na oprijem na mokri 
podlagi (črke A do G),

(ii) razred glede na oprijem na mokri 
podlagi (črke A do G),

(iii) izmerjena vrednost zunanjega 
kotalnega upora (dB). 

(iii) izmerjena vrednost zunanjega 
kotalnega upora (dB) z barvno označbo 
(rdeče/rumeno/zeleno).

Or. en

Obrazložitev

Glej predhodne predloge sprememb o koeficientu kotalnega upora in razvrstitvi v razrede 
glede na zunanji hrup.

Predlog spremembe 143
Rebecca Harms

Predlog Direktive
Priloga III – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Dobavitelji morajo na svojih spletnih 
straneh objaviti tudi:

3. Dobavitelji morajo na svojih spletnih 
straneh objaviti tudi:

(–i) povezavo do spletne strani EU o 
označevanju pnevmatik;

(i) razlago piktograma, natisnjenega na 
oznaki,

(i) razlago piktogramov, natisnjenih na 
oznaki, ter kalkulator za izračun izkoristka 
goriva v skladu s spletno stranjo EU o 
označevanju pnevmatik;

(ii) opozorilo, da so dejanski prihranki (ii) opozorilo, da so dejanski prihranki 
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goriva in varnost v cestnem prometu v 
veliki meri odvisni od obnašanja voznikov, 
zlasti:

goriva in varnost v cestnem prometu v 
veliki meri odvisni od ravnanja voznikov, 
zlasti:

– ekološka vožnja lahko bistveno zmanjša 
porabo goriva, 

– ekološka vožnja lahko bistveno zmanjša 
porabo goriva, 

– za dosego boljšega oprijema na mokri 
podlagi in izkoristka goriva je treba redno 
preverjati tlak v pnevmatikah,

– za dosego boljšega oprijema na mokri 
podlagi in izkoristka goriva je treba redno 
preverjati tlak v pnevmatikah,

– vedno je treba upoštevati varnostno 
razdaljo.

– vedno je treba upoštevati varnostno 
razdaljo.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 3(5a) (novo).
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Resničnost navedenih razredov glede na 
izkoristek goriva in oprijem na mokri 
podlagi ter navedenih izmerjenih vrednosti 
zunanjega kotalnega hrupa se oceni pri 
vsakem tipu pnevmatike ali vsaki skupini 
pnevmatik, ki jo določi dobavitelj, po 
naslednjem postopku:

Resničnost navedenih razredov glede na 
izkoristek goriva in oprijem na mokri 
podlagi ter navedenih izmerjenih vrednosti 
zunanjega kotalnega hrupa se oceni pri 
vsakem tipu pnevmatike na trgu 
nadomestnih delov ali vsaki skupini 
pnevmatik na trgu nadomestnih delov, ki 
jo določi dobavitelj pnevmatik, po 
naslednjem postopku:

Or. en

Obrazložitev

V obstoječih predpisih je že opredeljeno, da morajo države članice določijo vrednosti porabe 
goriva, oprijema na mokri podlagi in zunanjega kotalnega upora s homologacijskim 
preizkusom za nova vozila. Da bi preprečili vsako dodatno nepotrebno preizkušanje in 
birokracijo, je treba uporabljati postopke, uveljavljene v EU, in jih ne postavljati pod vprašaj.
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