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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други 
съществени параметри
(COM(2008)00779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0779),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C6-0411/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните (A6-0000/2009),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Гумите за сняг и 
скандинавските зимни гуми имат 
специфични параметри, които не са 
напълно съпоставими с обикновените 
гуми. За да се гарантира на крайните 
потребители възможността за 
вземане на справедливо и 
информирано решение, параметрите 
на тези гуми следва да бъдат указани 
по начин, който ги поставя в 
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равнопоставено положение с 
обикновените гуми.

Or. en

Обосновка

В предложението не се предвижда специфично уреждане за гумите за сняг или 
скандинавските зимни гуми. Това е пропуск, тъй като техните параметри (като 
например сцеплението при мокра настилка) не са сравними с тези на обикновените 
гуми. Във връзка с това, етикетът на такъв вид гуми следва да бъде адаптиран така, 
че да отразява техните специфични особености. Това трябва да бъде направено 
посредством процедура по комитология, тъй като скалата на категоризация и 
методите за изпитание все още не са установени.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Предоставянето на информация 
относно параметрите на гумата под 
формата на стандартен етикет се очаква 
да повлияе върху решенията за 
закупуване на крайните потребители, в 
полза на по-безопасните, по-
безшумните и по-ефективните от гледна 
точка на консумацията на гориво гуми.
Това от своя страна вероятно ще 
насърчи производителите на гуми да 
оптимизират тези параметри на гумите, 
което ще проправи пътя към по-
устойчиво потребление и производство.

(11) Предоставянето на информация 
относно параметрите на гумата под 
формата на стандартен етикет се очаква 
да повлияе върху решенията за 
закупуване на крайните потребители, 
включително върху решенията за 
закупуване чрез възлагане на 
обществена поръчка, в полза на по-
безопасните, по-безшумните и по-
ефективните от гледна точка на 
консумацията на гориво гуми. Това от 
своя страна вероятно ще насърчи 
производителите на гуми да 
оптимизират тези параметри на гумите, 
което ще проправи пътя към по-
устойчиво потребление и производство.
С цел да се подпомогнат клиентите и 
други крайни потребители при 
вземането на информирано решение 
за закупуване, държавите-членки 
следва да предоставят лесно 
достъпна информация относно 
схемата за етикетиране, 
включително разяснения за всяка 
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съставна част на етикета, и да 
предоставят достъп до тази 
информация в Интернет.

Or. en

Обосновка

Ролята на публичните органи като големи крайни потребители е важна в 
дългосрочния процес към по-ефективни в горивно отношение, по-безопасни и по-тихи 
гуми, тъй като тези органи разполагат с критичната маса, която е необходима, за да 
действат като „движещ клиент“ за повишаване на търсенето на по-устойчиви гуми 
и като ролеви модел за останалите участници на пазара и потребителите. Етикетът 
не е толкова лесен за разбиране. Във връзка с това, всякакъв вид допълнителна 
разясняваща информация, която би могла да бъде полезна за потребителите следва да 
бъде предоставена на уебсайт. Той също така би могъл да включва калкулатори, 
които сравняват потенциалните спестявания (от финансово и екологосъобразно 
естество).

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Ако държавите членки въведат 
стимули в полза на ефективните от 
гледна точка на консумацията на гориво 
гуми, е целесъобразно да се определят 
минимални класове на горивна 
ефективност, за да се избегне 
фрагментирането на вътрешния 
пазар. Такива стимули могат да 
представляват държавна помощ.
Настоящата директива не засяга 
резултатите от бъдещи процедури за 
държавна помощ, които могат да 
бъдат предприети в съответствие с 
отнасящите се до тях членове 87 и 88 от 
Договора.

(19) За да се справят с 
предизвикателството за намаляване 
на емисиите на СО2 от пътен 
транспорт, целесъобразно е 
държавите-членки да въведат стимули 
в полза на ефективните от гледна точка 
на консумацията на гориво гуми. Тези 
стимули следва да съответстват на 
отнасящите се до тях членове 87 и 88 от 
Договора. За да се избегне 
фрагментиране на вътрешния пазар, 
следва да се определят минимални 
класове на горивна ефективност.

Or. en
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Обосновка

За държавите-членки важен инструмент за намаляване на емисиите на СО2 е 
въвеждането на (финансови) стимули в полза на по-устойчиви гуми. Тези стимули 
следва да съответстват на правилото за държавната помощ и следва да целят 
популяризирането на най-ефикасните в горивно отношение гуми.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(20) Спазването на разпоредбите 
относно етикетирането на гуми от 
производители, доставчици и 
дистрибутори е от съществено значение 
за постигане на целите на тези 
разпоредби и за осигуряване на 
равнопоставени условия в рамките на 
Общността. Ето защо държавите-
членки следва да определят 
ефективни мерки, включително текущ 
контрол на пазара, редовни последващи 
проверки и ефективни санкции, 
достатъчни за гарантиране на 
спазването на разпоредбите на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

За осигуряване на равнопоставени условия за всички производители на гуми, както в 
рамките на Общността, така и спрямо техните международни конкуренти, от 
изключително значение е настоящата директива да бъде решително приведена в 
действие във всяка една държава-членка.
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Изменение 5

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Целта на настоящата директива е да 
увеличи екологичната ефективност и 
безопасността на автомобилния 
транспорт чрез популяризиране на 
ефективните от гледна точка на 
консумацията на гориво, безопасни и 
тихи гуми.

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

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

Or. en

Обосновка

Подчертава характерния за настоящата директива интегриран подход.

Изменение 6

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) резервни гуми за временно ползване 
тип Т;

г) резервни гуми за временно ползване, 
с обозначение „само за временно 
ползване“;

Or. en

Обосновка

Формулировката следва да бъде съгласувана с Правило № 117 на ИКЕ/ООН относно 
одобряването на гуми по отношение на шум, излъчван при търкаляне, и сцепление 
върху влажна повърхност.
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Изменение 7

Предложение за директива
Член 3 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „резервна гума за временно ползване 
тип Т“ означава резервна гума за 
временно ползване, предназначена за 
експлоатация при по-високи нива на 
вътрешно налягане от определените за 
стандартни и подсилени гуми;

(2) „резервна гума за временно 
ползване“ означава резервна гума за 
временно ползване, предназначена за 
експлоатация при по-високи нива на 
вътрешно налягане от определените за 
стандартни и подсилени гуми;

Or. en

Обосновка

Формулировката следва да бъде съгласувана с Правило № 117 на ИКЕ/ООН относно 
одобряването на гуми по отношение на шум, излъчван при търкаляне, и сцепление 
върху влажна повърхност.

Изменение 8

Предложение за директива
Член 3 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „място на продажба“ е мястото, 
където гумите са изложени, 
съхранявани или предлагани за 
продажба, в т.ч. и изложбените 
търговски площи за леки автомобили, в 
които се излагат немонтирани на 
превозни средства гуми;

(3) „място на продажба“ е мястото, 
където гумите са изложени или 
предлагани за продажба, в т.ч. и 
изложбените търговски площи за леки 
автомобили, в които се излагат 
немонтирани на превозни средства 
гуми;

Or. en

Обосновка

Гумите могат да се съхраняват в логистични центрове или складове, които не са 
достъпни за потребители, и във връзка с това следва да не се разглеждат като 
„места на продажба“.
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Изменение 9

Предложение за директива
Член 5 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

С цел изясняване: устната информация не е достатъчна и не може да бъде наложена.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 5 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“ дистрибуторите посочват класа на 
горивна ефективност и измерената 
стойност на външен шум при търкаляне 
във форма, подобна на етикета, 
посочен в член 4, параграф 1, заедно с 
квитанцията, предоставена на крайните 
потребители при покупката на тези 
гуми. По отношение на гуми от клас 
„C1“ се посочва също и класът на 
сцепление при мокра настилка.

Or. en
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Обосновка

С цел изясняване: ако хората свикнат с етикета или стикера върху гумите, 
информацията, която получават заедно със своите квитанции следва да има същата 
форма.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Освен ако имат доказателства за 
обратното, държавите-членки считат, че 
етикетите и информацията за продукта 
отговарят на разпоредбите на 
настоящата директива. Те могат да 
изискват от доставчиците да 
предоставят техническа документация в 
съответствие с член 4, параграф 4, за 
да оценят точността на декларираните 
стойности.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че поместената на етикета информация е точна и се 
основава на хармонизираните методи за изпитване, посочени в правилата на 
ИКЕ/ООН. Държавите-членки следва да проверят, че информацията върху етикета е 
действително точна, въз основа на техническата документация, предоставена от 
доставчиците.

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Обосновка

В предложението не се предвижда специфично уреждане за гумите за сняг или 
скандинавските зимни гуми. Това е пропуск, тъй като техните параметри (като 
например сцеплението при мокра настилка) не са сравними с тези на обикновените 
гуми. Във връзка с това, етикетът на такъв вид гуми следва да бъде адаптиран така, 
че да отразява техните специфични особености. Това трябва да бъде направено 
посредством процедура по комитология, тъй като скалата на категоризация и 
методите за изпитание все още не са установени.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 11 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) въвеждане на изисквания по 
отношение на други съществени 
параметри, доколкото тези 
параметри влияят на околната среда, 
здравето или безопасността, при 
условие че съществуват приложими 
хармонизирани методи за изпитване 
и че такива изисквания са 
икономически ефективни;

заличава се

Or. en

Обосновка

Въвеждането на нови параметри следва да се осъществява посредством процедура на 
съвместно вземане на решения, а не посредством комитология.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Санкции Изпълнение и санкции

Държавите-членки определят
правилата за налагане санкции при 
нарушение на националните 

1. Държавите-членки въвеждат мерки, 
които предвиждат санкции при 
нарушение на разпоредбите на 
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разпоредби, приети съгласно 
настоящата директива, и предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
тяхното прилагане. Предвидените 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
съразмерни и възпиращи. Държавите-
членки уведомяват Комисията за тези 
мерки не по-късно от осемнадесет 
месеца след влизането в сила на 
настоящата директива и незабавно 
уведомяват за всяко последващо 
изменение, което засяга тези 
разпоредби.

настоящата директива, 
включително правила за налагане 
санкции при нарушение на 
националните разпоредби, приети 
съгласно настоящата директива, и 
разпоредбите, които гарантират 
тяхното прилагане.

2. Посочените мерки са ефективни, 
съразмерни и възпиращи.
3. Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези мерки и за всички 
последващи изменения към тях 
незабавно.

Or. en

Обосновка

За осигуряване на равнопоставени условия за всички производители на гуми, както в 
рамките на Общността, така и спрямо техните международни конкуренти, от 
изключително значение е настоящата директива да бъде решително приведена в 
действие във всяка една държава-членка.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията оценява необходимостта 
от преразглеждане на посочените в 
приложение I класове на горивна 
ефективност и на сцепление с влажна 
повърхност не по-късно от 5 години 
след датата на прилагане на 
настоящата директива.

Не по-късно от 5 години след датата 
на прилагане на настоящата директива 
Комисията преразглежда нейното 
прилагане, включително 
параметрите на гумите и класовете,
посочени в приложение I и, ако е 
целесъобразно, внася пред 
Европейския парламент и Съвета 
предложение за адаптиране на 
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параметрите или класовете, или за 
въвеждане на нови изисквания по 
отношение на други съществени 
параметри, доколкото те засягат 
околната среда, здравето или 
безопасността.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на нови параметри следва да се осъществява посредством процедура на 
съвместно вземане на решения, а не посредством комитология.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки приемат и 
публикуват не по-късно от 1 ноември 
2011 г. законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за спазването на 
настоящата директива. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби и прилагат таблица на 
съответствието между тези разпоредби 
и настоящата директива.

1. Държавите-членки приемат и 
публикуват не по-късно от [датата на 
влизане в сила + 12 месеца] законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, необходими за спазването 
на настоящата директива. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби и прилагат таблица на 
съответствието между тези разпоредби 
и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 1 
ноември 2012 г.

Те прилагат тези разпоредби от 
[датата на влизане в сила + 24 
месеца].

Когато държавите-членки приемат тези 
разпоредби, в тях се съдържа 
позоваване на настоящата директива 
или то се извършва при официалното им 
публикуване. Условията и редът на 
позоваване се определят от държавите-
членки.

Когато държавите-членки приемат тези 
разпоредби, в тях се съдържа 
позоваване на настоящата директива 
или то се извършва при официалното им 
публикуване. Условията и редът на 
позоваване се определят от държавите-
членки.

Or. en
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Обосновка

Датите за транспонирането и прилагането следва да се определят в зависимост от 
влизането в сила на директивата, за да се осигури достатъчно време на държавите-
членки и участниците на пазара да приложат и спазват разпоредбите.

Изменение 17

Предложение за директива
Приложение II – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Формат на етикета Формат на стикера

Or. en

Обосновка

Техническо уточнение. С цел съгласуване с терминологията в член 4, параграф 2.

Изменение 18

Предложение за директива
Приложение II – точка 1.1 – илюстрация

Текст, предложен от Комисията Изменение

72 dB(A) 72 dB

Or. en

Обосновка

С цел изясняване: (А) следва да се премахне, за да се избегне объркване с клас А.



PR\764072BG.doc 17/19 PE418.334v01-00

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Интегрирана схема за етикетиране на гуми

Предвид факта, че почти 25% от общите емисии на CO2 се отделят от пътни превозни 
средства, намаляването на тяхната енергийна интензивност и въглероден отпечатък 
представлява главно предизвикателство за ЕС. На гумите се дължат от 20% до 30% от 
общото потребление на гориво на превозните средства и във връзка с това, подобрената 
устойчивост на гумите следва да се разглежда като част от интегрирания подход за 
намаляване на потреблението на гориво и емисиите на пътния транспорт. Списъкът с 
целеви действия, предвиден в плана за действие за енергийна ефективност за 
намаляване на потреблението с 20% до 2020 г. също изтъква етикетирането на гумите 
като потенциална възможност за постигане на тази цел.

Настоящото предложение въвежда система за етикетиране, която ще гарантира, че се 
предоставя стандартизирана информация относно горивната ефективност, сцеплението 
при мокра настилка и външния шум от гумите при търкаляне. Това ще позволи на 
крайните потребители да направят информиран избор при закупуването на гуми. 
Според предложението, от 2012 г. всички гуми за леки автомобили, лекотоварни и 
тежкотоварни превозни средства (гуми клас С1, С2 и С3), които се предлагат на пазара, 
ще трябва да бъдат придружени от лесно разбираеми и универсални пиктограми, 
показващи техническите характеристики на гумите по три показателя.

Настоящото предложение следва да се разглежда в тясно взаимодействие с 
предложението за регламент относно изискванията за типово одобрение по отношение 
на общата безопасност на моторните превозни средства (COM(2008)0316). Докато 
предложението за регламент урежда доставките посредством минимални изисквания и 
гаранции, че използваните по европейските пътища гуми са със съответно приемливо 
качество, настоящото предложение се насочва към търсенето и цели да насърчи 
пазарно мотивирани енергийна ефективност и безопасност.

Вашият докладчик приветства това предложение. Създаването на хармонизирана 
система за етикетиране ще бъде важна стъпка за гарантиране на пазарна 
трансформация в посока към ефективни в горивно отношение гуми. Тъй като 
проучванията на пазара ясно показват, че потребителите проявяват интерес от 
закупуване на по-устойчиви гуми, предложената директива ще спомогне за повишаване 
на осведомеността и започване на диалог между продавач и купувач, което ще позволи 
на потребителите да правят информиран избор. Ще осведоми потребителите за 
значителната разлика (както в екологично, така и в икономическо отношение), която 
съществува между гумите – за леки автомобили понастоящем съществува разлика от 
10% в потреблението на гориво между гумите с най-добри и най-лоши технически 
характеристики. Цялостното въздействието на равнище на ЕС би могло да е 
значително. Оценката на въздействието определи потенциал за спестяване на между 
0,56 и 1,51 Mtoe годишно. Това се равнява на премахване на между 0,5 милиона и 1,3 
милиона леки автомобили от пътищата на ЕС.
Вашият докладчик приветства интегрирания подход на това предложение. Важно е 
крайните потребители да разполагат с информация относно всичките 3 показателя, тъй 
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като едно подобрение в характеристиката на един от показателите, би могло да повлияе 
отрицателно на друг (например гума с по-голяма горивна ефективност често има по-
малко сцепление и следователно е по-малко безопасна). Още повече, етикетирането 
няма да донесе полза единствено за потребителите и предприятията. То би могло да се 
окаже също така от голяма полза за публичните органи в техните усилия за набавяне на 
по-ефективни в енергийно отношение, по-безопасни и по-тихи гуми за техните 
превозни средства и за въвеждане на (финансови) стимули в полза на по-устойчиви 
гуми.
Предложението беше изготвено след обширни консултации със заинтересовани страни, 
което се отрази на постигнатото равновесие на предложението. Заинтересованите 
страни, включително промишлеността, масово изразиха подкрепата си за 
предложението. Вашият докладчик би искал да подчертае, че това предложение, ако 
бъде добре приложено, би могло да даде импулс за засилена конкуренция на пазара на 
гуми, с възможност за производителите да извлекат полза от разграничаването на 
продуктите, което води до конкуренция въз основа на качеството на продукта и 
стимулира производителите на гуми да подобряват своите продукти. Очаква се да се 
стигне до намаляване на възпрепятстващите навлизането на пазара ограничения за нови 
участници, свързани с репутацията. Обективната, надеждна и сравнима информация 
относно показателите на гумите ще гарантира, че промишлеността ще има по-голяма 
възвръщаемост на своите инвестиции за изследване и разработка в старанието си да 
предложи на пазара продукти с по-високо качество. В това отношение, предложената 
хармонизация е в по-голяма полза за промишлеността. 

Вашият докладчик би искал да подчертае, че предложената схема следва да е 
осъществима, с възможно най-добро съотношение разходи-ефективност и следва да 
води до равнопоставени условия.

Етикет или стикер
Според предложението, всички гуми за леки автомобили и за лекотоварни превозни 
средства (С1 и С2) трябва да носят стикер с обозначение на трите показателя. 
Единствено гумите за тежкотоварни превозни средства (С3) са изключени от това 
задължение – те трябва да предоставят тази информация в своето рекламно техническо 
описание. Обосновката на стикера е, че – както е в случая понастоящем с 
електроуредите – той е най-видим за потребителите и представлява най-лесен начин 
публичните органи да гарантират, че цялата информация стига до крайния потребител. 
При обмислянето на предложението за използване на стикер, трябва да се вземе 
предвид, че такива стикери вече съществуват понастоящем върху гумите от 
реномирани производители (често с марката и серийния номер). Във връзка с това 
настоящото предложение не налага значителна допълнителна тежест върху 
производителите. Прогнозира се, че допълнителната информация върху стикера ще 
доведе до допълнителен разход от по-малко от 1 евро цент на гума. Също така, чрез 
стикера се дава възможност отговорността за информирането относно качеството на 
гумата да принадлежи отчетливо и изцяло на производителя на гуми.

От друга страна, следва да се отчетат специфичните характеристики на пазара на гуми. 
Продажбите на гуми се осъществяват на разнообразни места – като се започне от 
изложбени зали, където се излагат гуми до малки гаражи, където клиентите имат 
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ограничен или непряк достъп до продукта, който купуват. Съществуват също така 
опасения относно склонността на стикерите да се отстраняват от гумата или от човешка 
ръка или от по естествен път. Във връзка с това, от съществено значение е да се 
направи прагматичен избор, за да се намери най-добрият подход за постигане на целите 
на настоящото предложение и ефективно да се предаде съответната информация на 
купувача на гумата. 

Трябва да се обърне специално внимание на доставчиците и разпространителите на 
автомобили. Важно е потребителят да е информиран за гумите, които са част от 
оригиналното оборудване на закупен нов автомобил (особено, ако това ще накара 
потребителите да бъдат по-взискателни по отношение на горивната ефективност или 
безопасността на монтираните гуми), в същото време следва също да се отчита 
свързаната с това логистична и административна тежест. По-специално с оглед на 
настоящата финансова и икономическа ситуация следва да се опита да се намери 
балансиран подход и да се избегне всяка ненужна административна тежест.

Равнопоставени условия
Едно сериозно опасение на сектора е настоящата директива да не доведе до 
изкривяване на конкуренцията. Докладчикът счита, че е важно да се гарантират, в 
рамките на избора на законна форма, равнопоставени условия за всички 
производители, както в рамките на Общността, така и спрямо техните международни 
конкуренти. Дори ако в правно отношение една директива, независимо от 
националното ѝ транспониране, има пряко правно въздействие във всички държави-
членки, жизнено важно е транспонирането и прилагането, както и изпълнението 
(надзор и санкции) на това предложение да се извърши по еднакъв начин в рамките на 
държавите-членки.

Изпълнение
Докладчикът счита, че прилагането на настоящата директива следва да даде достатъчно 
време на производителите да се съобразят с новите условия, които им се налагат, като в 
същото време се гарантира бърз преход. Още повече, важно е да се разполага с гъвкава, 
но предсказуема схема, в която всички показатели да могат да се настроят спрямо 
техническия напредък (с цел избягване в бъдеще всички гуми да бъдат клас „А“), като 
се отчита потребната за производителите дългосрочна предсказуемост.

Гуми за сняг
Докладчикът счита, че следва да се обърне специално внимание на прилагането на 
настоящата директива спрямо гумите за сняг и скандинавските зимни гуми, за които се 
изисква допълнителна информация относно тяхната способност да се справят при 
изключителни условия. Важно е да се гарантира, че етикетирането ще се отнася до 
всички опасения на крайния потребител във всяка възможна климатична област.
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