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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem 
na palivovou účinnost a jiné důležité parametry
(KOM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0779),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0411/2008),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0000/2009),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Pneumatiky pro jízdu na sněhu a 
zimní pneumatiky mají specifické 
parametry, které nejsou plně srovnatelné s 
parametry normálních pneumatik. Mají-li 
být koneční uživatelé schopni učinit 
objektivní a informované rozhodnutí, 
měly by se parametry těchto pneumatik 
uvádět stejným způsobem jako u 
pneumatik normálních.

Or. en



PE418.334v01-00 6/18 PR\764072CS.doc

CS

Odůvodnění

Návrh neobsahuje žádné specifické ustanovení týkající se pneumatik pro jízdu na sněhu (nebo 
zimních pneumatik). Jedná se opomenutí, jelikož jejich parametry (jako např. přilnavost) 
nejsou s parametry normálních pneumatik srovnatelné. Označení tohoto druhu pneumatik by 
tudíž mělo být upraveno, tak aby informovalo o jejich specifických vlastnostech. Vzhledem k 
tomu, že hodnotící stupnice ani zkušební metody dosud nebyly stanoveny, měla by se tato 
úprava provést postupem projednávání ve výborech. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Poskytnutí informací o parametrech 
pneumatik formou standardního označení 
pravděpodobně ovlivní rozhodnutí 
konečných uživatelů při koupi ve prospěch 
bezpečnějších, tišších a úspornějších 
pneumatik. A to zase bude pravděpodobně 
motivovat výrobce pneumatik 
k optimalizaci těch parametrů pneumatik, 
jež by vedly k udržitelnější výrobě a 
spotřebě.

(11) Poskytnutí informací o parametrech 
pneumatik formou standardního označení 
pravděpodobně ovlivní rozhodnutí 
konečných uživatelů při koupi, včetně 
rozhodnutí týkajících se nákupu v rámci 
veřejných zakázek, ve prospěch 
bezpečnějších, tišších a úspornějších 
pneumatik. A to zase bude pravděpodobně 
motivovat výrobce pneumatik 
k optimalizaci těch parametrů pneumatik, 
jež by vedly k udržitelnější výrobě a 
spotřebě. Má-li se plně podpořit schopnost 
spotřebitelů a ostatních konečných 
uživatelů činit při koupi informovaná 
rozhodnutí, měly by členské státy 
poskytnout snadno přístupné informace 
ohledně systému označování, včetně 
vysvětlujících informací týkajících se 
jednotlivých složek označení, a zpřístupnit 
tyto informace na internetu.

Or. en

Odůvodnění

Veřejné orgány mohou sehrát velmi významnou roli jakožto významní koneční uživatelé 
v procesu přechodu na pneumatiky, jež mají nižší valivý odpor a jsou bezpečnější a tišší, 
neboť mají předpoklady k tomu, aby se staly prvními zákazníky, kteří zvýší poptávku po 
ekologičtějších pneumatikách, a aby byly vzorem pro další subjekty na trhu a spotřebitele. 
Označení je těžko srozumitelné, a proto by se na internetové stránce měly poskytovat všechny 
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druhy dodatečných vysvětlujících informací, které mohou být pro spotřebitele užitečné. V této 
souvislosti by mohly být na příslušných internetových stránkách k dispozici i kalkulátory pro 
srovnání možných (finančních a ekologických) úspor.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Pokud členské státy poskytnou
pobídky ve prospěch pneumatik 
ovlivňujících spotřebu paliva (dále jen 
„pneumatiky s nízkým valivým odporem“),
je vhodné, aby byl určen minimální počet 
tříd, a zabránilo se tak roztříštění 
vnitřního trhu. Takové pobídky by mohly 
představovat státní podporu. Touto 
směrnicí není dotčen výsledek žádného
budoucího řízení týkajícího se státní 
podpory, které by se v tomto ohledu mohlo 
uskutečnit podle článků 87 a 88 Smlouvy.

(19) Má-li se dosáhnout snížení emisí CO2
vzniklých v důsledku silniční dopravy, je 
vhodné, aby členské státy poskytly
pobídky ve prospěch pneumatik 
ovlivňujících spotřebu paliva (dále jen 
„pneumatiky s nízkým valivým odporem“).
Tyto pobídky by měly být v souladu s 
články 87 a 88 Smlouvy.  Má-li se 
zabránit roztříštění vnitřního trhu, měl by 
se stanovit minimální počet tříd 
pneumatik s nízkým valivým odporem.

Or. en

Odůvodnění

Důležitý nástroj ke snížení emisí CO2 představuje pro členské státy zavedení (daňových) 
pobídek ve prospěch ekologičtějších pneumatik. Tyto pobídky by měly být v souladu s pravidly 
pro poskytování státní podpory a měly by se zaměřovat na podporu pneumatik s nejnižším 
valivým odporem.  

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(20) K dosažení cílů těchto opatření a k 
zajištění rovných podmínek v celém 
Společenství je důležité 
dodržování ustanovení o označování ze 
strany výrobců, dodavatelů a distributorů. 
Členské státy by proto měly stanovit 
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kontrol. účinná opatření, která se budou týkat 
rovněž dozoru nad trhem, pravidelných 
následných kontrol a účinných sankcí v 
míře, jež zajistí dodržování ustanovení této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Mají-li se zajistit rovné podmínky pro všechny výrobce pneumatik uvnitř Společenství i vůči 
jejich mezinárodní konkurenci, je nanejvýš důležité, aby byla ustanovení této směrnice 
důrazně prosazována v každém členském státě.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Cílem této směrnice je zvýšit ekologickou
účinnost a bezpečnost v silniční dopravě 
podporou pneumatik, které mají nízký 
valivý odpor a jsou bezpečné a tiché.

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zdůraznění jednotného přístupu této směrnice.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) náhradní pneumatiky typu T na dočasné d) náhradní pneumatiky na dočasné užití s 
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užití; označením „pouze na dočasné užití“;

Or. en

Odůvodnění

Text by měl být v souladu s předpisem EHK OSN č. 117 o emisích hluku odvalování a 
přilnavosti na mokrých površích.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „náhradními pneumatikami typu T na 
dočasné užití“ se rozumí náhradní 
pneumatiky na dočasné užití navržené pro 
použití při tlaku v pneumatice vyšším než 
jaký je stanoven pro standardní a zesílené 
pneumatiky;

2) „náhradními pneumatikami na dočasné 
užití“ se rozumí náhradní pneumatiky na 
dočasné užití navržené pro použití při tlaku 
v pneumatice vyšším než jaký je stanoven 
pro standardní a zesílené pneumatiky;

Or. en

Odůvodnění

Text by měl být v souladu s předpisem EHK OSN č. 117 o emisích hluku odvalování a 
přilnavosti na mokrých površích.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „místem prodeje“ se rozumí místo, kde 
jsou pneumatiky vystaveny, skladovány
nebo nabízeny k prodeji, včetně 
předváděcích místností aut, pokud jde o 
vystavení pneumatik, které nejsou 
namontovány na vozidlech; 

3) „místem prodeje“ se rozumí místo, kde 
jsou pneumatiky vystaveny nebo nabízeny 
k prodeji, včetně předváděcích místností 
aut, pokud jde o vystavení pneumatik, 
které nejsou namontovány na vozidlech; 
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Or. en

Odůvodnění

Pneumatiky mohou být skladovány v logistických střediscích nebo skladech, které nejsou 
spotřebitelům přístupné, a proto by neměly být považovány za „místo prodeje“.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění. Ústně zprostředkované údaje nejsou dostatečné a jejich dodržení nelze vymáhat.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3) u pneumatik tříd C1 a C2 poskytnou 
distributoři ve formě označení uvedeného 
v čl. 4 odst. 1 údaje o třídě palivové 
účinnosti a naměřené hodnotě hluku
odvalování na faktuře dodané konečnému 
uživateli v okamžiku nákupu pneumatik. U 
pneumatik třídy C1 se uvede i třída 
přilnavosti za mokra.

Or. en
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Odůvodnění

Upřesnění. Pokud si spotřebitelé zvyknou na označení nebo nálepku používané na 
pneumatikách, měly by mít stejnou formu i informace, které by měli dostávat spolu s účty.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy mají za to, že označení a 
informace o výrobku jsou v souladu s touto 
směrnicí, pokud nemají důkaz o opaku. 
Mohou požadovat, aby dodavatelé poskytli 
technickou dokumentaci v souladu s čl. 4 
odst. 4 za účelem posouzení správnosti 
uvedených hodnot.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby informace poskytované na nálepce byly přesné a aby vycházely z 
harmonizovaných zkušebních metod stanovených předpisy EHK OSN. Členské státy by měly 
na základě technické dokumentace poskytované dodavateli pneumatik ověřit, zda jsou 
informace na nálepce skutečně správné.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) zavedení požadavků ohledně 
pneumatik pro jízdu na sněhu a zimních 
pneumatik;

Or. en

Odůvodnění

Návrh neobsahuje žádné specifické ustanovení týkající se pneumatik pro jízdu na sněhu (nebo 
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zimních pneumatik). Jedná se opomenutí, jelikož jejich parametry (jako např. přilnavost) 
nejsou s parametry normálních pneumatik srovnatelné. Označení tohoto druhu pneumatik by 
tudíž mělo být upraveno, tak aby informovalo o jejich specifických vlastnostech. Vzhledem k 
tomu, že hodnotící stupnice ani testovací metody dosud nebyly stanoveny, měla by se tato 
úprava provést postupem projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 11 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zavedení požadavků na jiné důležité 
parametry, mají-li vliv na životní 
prostředí, zdraví nebo bezpečnost za 
předpokladu, že budou k dispozici vhodné 
harmonizované zkušební metody a že 
budou tyto požadavky nákladově 
efektivní;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nové parametry by se měly zavést prostřednictvím postupu spolurozhodování, nikoli 
postupem projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sankce
Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
použitelné v případě porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých podle této 
směrnice a přijmou opatření nutná k 
zajištění jejich provádění. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy oznámí tyto 
předpisy Komisi nejpozději osmnáct 
měsíců po vstupu této směrnice v platnost 

Prosazování a sankce
1. Členské státy zavedou opatření, která 
stanoví sankce za porušení ustanovení 
této směrnice, včetně pravidel pro sankce 
použitelné v případě porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých podle této 
směrnice, a ustanovení zajišťujících jejich 
uplatnění.
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a neprodleně jí oznámí všechny následné 
změny mající vliv na tyto předpisy.

2. Tato opatření musí být účinná, 
přiměřená a odrazující.

3. Členské státy neprodleně oznámí 
Komisi tato opatření a veškeré jejich 
následné změny.

Or. en

Odůvodnění

Mají-li se zajistit rovné podmínky pro všechny výrobce pneumatik uvnitř Společenství i vůči 
jejich mezinárodní konkurenci, je nanejvýš důležité, aby byla ustanovení této směrnice 
důrazně prosazována v každém členském státě.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději 5 let ode dne použití této 
směrnice Komise posoudí, zda je nutné 
přezkoumat třídy palivové účinnosti a 
přilnavosti za mokra uvedené v příloze I.

Nejpozději 5 let ode dne použití této 
směrnice Komise posoudí uplatňování této 
směrnice, včetně parametrů pneumatik a 
tříd uvedených v příloze I, a případně 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
návrh na úpravu těchto parametrů nebo 
tříd či zavedení nových požadavků v 
souvislosti s dalšími nezbytnými 
parametry, pokud tyto parametry mají vliv 
na životní prostředí, zdraví nebo 
bezpečnost.

Or. en

Odůvodnění

Nové parametry by se měly zavést prostřednictvím postupu spolurozhodování, nikoli 
postupem projednávání ve výborech.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do 1. listopadu 2011 členské 
státy přijmou a zveřejní právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení souladu 
s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění a srovnávací tabulku mezi 
těmito předpisy a touto směrnicí.

1. Nejpozději do [12 měsíců po vstupu v 
platnost] členské státy přijmou a zveřejní 
právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí 
Neprodleně sdělí Komisi znění těchto 
vnitrostátních právních předpisů 
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy uplatňovat ode dne 1. 
listopadu 2012.

Budou tyto předpisy uplatňovat od [24 
měsíců ode dne vstupu v platnost].

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Členské státy si určí, 
jakým způsobem bude tento odkaz učiněn.

Uvedené předpisy přijaté členskými státy 
musí obsahovat odkaz na tuto směrnici 
nebo musí být takový odkaz učiněn při 
jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Data pro provedení a uplatňování této směrnice musí být stanovena podle data jejího vstupu v 
platnost, aby se zajistilo, že členské státy a subjekty na trhu budou mít dostatek času na 
dodržení a splnění příslušných ustanovení.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Příloha II – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Formát označení Formát nálepky

Or. en

Odůvodnění

Technická úprava. V zájmu konsistence s terminologií používanou v čl. 4 odst. 2.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Příloha II – bod 1.1 – označení

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

72 dB(A) 72 dB

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění. Označení (A) by se mělo vypustit, aby nedocházelo k záměně s třídou A.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Integrovaný systém označování pneumatik

Vzhledem k tomu, že až 25 % celkových emisí CO2 připadá na silniční dopravu, je snížení 
energetické náročnosti vozidel a omezení jejich uhlíkové stopy významným úkolem EU. 
20 až 30 % celkové spotřeby paliva se u vozidla odvíjí od jeho pneumatik, a proto by zlepšení 
jejich ekologických vlastností mělo být chápáno jako součást integrovaného přístupu ke 
snížení spotřeby paliva a emisí v silniční dopravě. Také seznam cílených opatření 
vypracovaný v rámci akčního plánu energetické účinnosti v zájmu snížení spotřeby o 20 % do 
roku 2020 poukazuje na označování pneumatik jakožto na možnou cestu k dosažení tohoto 
cíle.

Tento návrh zavádí systém označování, který zajistí, aby se o pneumatikách poskytovaly 
standardizované informace týkající se jejich vlivu na spotřebu paliva, přilnavosti za mokra 
a vnějšího hluku odvalování. Tím se spotřebitelům a konečným uživatelům umožní, aby při 
koupi pneumatik činili informovaná rozhodnutí. Návrh stanovuje od roku 2012 povinnost 
opatřovat všechny pneumatiky pro osobní automobily a lehká užitková a těžká nákladní 
vozidla (pneumatiky tříd C1, C2 a C3), která se uvádějí na trh, snadno a všeobecně 
srozumitelnými piktogramy, jež budou informovat o vlastnostech dané pneumatiky z hlediska 
tří parametrů.

Tento návrh je třeba vnímat v úzké součinnosti s navrhovaným nařízením o požadavcích pro 
schvalování typu pneumatik s ohledem na obecnou bezpečnost (KOM(2008)0316). Zatímco 
toto navrhované nařízení se zaměřuje na základě minimálních požadavků na dodavatele a jeho 
smyslem je zajistit, aby pneumatiky používané na evropských silnicích měly přiměřeně 
přijatelnou kvalitu, tento návrh je orientován na zákazníky a jeho cílem je podpořit tržně 
motivované zvýšení energetické účinnosti a bezpečnosti.

Zpravodaj tento návrh vítá. Stanovení harmonizovaného systému označování bude 
představovat důležitý krok směrem k zajištění přechodu trhu na pneumatiky s nízkým 
valivým odporem. Průzkumy trhu jasně ukazují, že spotřebitelé mají o koupi ekologičtějších 
pneumatik zájem. Navrhovaná směrnice napomůže ke zvýšení jejich informovanosti o této 
technologii a otevře mezi prodejci a kupujícími dialog, který spotřebitelům umožní, aby 
učinili informovaná rozhodnutí. Spotřebitelé si tak budou vědomi výrazného rozdílu, který 
(jak v ekologickém, tak ekonomickém smyslu) mezi pneumatikami existuje – u osobních 
automobilů představuje v současnosti rozdíl mezi pneumatikami s nejlepšími a nejhoršími 
vlastnostmi až 10  % ve spotřebě paliva. Celkový dopad na úrovni EU by mohl být obrovský. 
Studie na posouzení dopadu zjistila roční potenciál úspor 0,56 až 1,51 milionu tun ropného 
ekvivalentu. To je totéž, jako by se ze silnic EU odstranilo 0,5 až 1,3 milionu osobních 
automobilů.
Zpravodaj rovněž vítá integrovaný přístup tohoto návrhu. Vzhledem k tomu, že zlepšení 
vlastností v rámci jednoho kritéria může mít negativní dopad na kritérium jiné (například 
pneumatika s nižším valivým odporem má často menší přilnavost, a je tudíž méně bezpečná), 
je třeba, aby měli koneční uživatelé k dispozici všechny tři parametry. Prospěch z označování 
navíc nebudou mít jen spotřebitelé a firmy. Mohlo by být velmi užitečné i pro veřejné orgány, 
které se snaží získat energeticky účinnější, bezpečnější a tišší pneumatiky pro svá vozidla 
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a zavést (daňové) pobídky na podporu ekologičtějších pneumatik.
Tento návrh byl připraven na základě rozsáhlých konzultací se zainteresovanými subjekty, 
což se odráží v jeho vyváženosti. Zainteresované subjekty, včetně subjektů daného odvětví, 
jsou tomuto návrhu všeobecně nakloněny. Zpravodaj by chtěl zdůraznit, že tento návrh –
pokud bude řádně uplatňován – by mohl být impulsem ke zvýšení hospodářské soutěže na 
trhu s pneumatikami. Výrobci by tak měli možnost těžit z diferenciace produktů, což by vedlo 
k hospodářské soutěži založené na kvalitě produktu, přičemž výrobci pneumatik by byli 
zároveň motivováni ke zdokonalování svých produktů. Částečně by se také asi odstranily 
bariéry vstupu nových účastníků na trh, které souvisejí s tím, na kolik je daný účastník 
zákazníkům známý. Díky objektivním, spolehlivým a srovnatelným informacím 
o parametrech pneumatik budou mít prostředky, které se v tomto odvětví investují do 
výzkumu a vývoje ve snaze uvádět na trh kvalitnější produkty, větší návratnost. V tomto 
ohledu je navrhovaná harmonizace v nejlepším zájmu tohoto odvětví. 

Zpravodaj by rád zdůraznil, že navrhovaný systém by měl být funkční, co možná 
nejefektivnější z hlediska nákladů a měl by vytvářet rovné podmínky hospodářské soutěže.

Označení nebo nálepka
Podle návrhu musí být všechny pneumatiky určené pro osobní automobily a lehká užitková 
vozidla (pneumatiky tříd C1 a C2) opatřeny nálepkou, na níž se uvádějí tři parametry. Tato 
povinnost se nevztahuje pouze na pneumatiky pro těžká nákladní vozidla (třída C3), u nichž 
se tyto informace poskytují v rámci technické propagační literatury. Důvod, proč jsou pro tyto 
účely používány nálepky, je stejný jako důvod pro jejich současné používání v případě 
elektrických spotřebičů. Jedná se o označení, které je pro spotřebitele nejlépe patrné a které 
pro veřejné orgány představuje nejjednodušší způsob, jak zajistit, aby se všechny informace 
dostaly ke konečnému uživateli. Při posuzování návrhu na používání nálepek je třeba mít na 
paměti, že nálepky se dnes již používají u konstrukčně náročnějších pneumatik (často 
s uvedením značky a sériového čísla).  Tento návrh tudíž pro výrobce žádnou novou 
významnou zátěž nepředstavuje. Podle odhadů by mělo uvádění nových informací na nálepce 
znamenat dodatečné náklady, které u jedné pneumatiky nepřesáhnou 1 Euro. Díky tomuto 
systému bude navíc jasné, že odpovědnost za poskytnutí informací o kvalitě pneumatik je 
plně na straně jejich výrobce.

Měla by se však vzít v úvahu i specifika trhu s pneumatikami. Pneumatiky se prodávají na 
různých místech – počínaje velkými předváděcími halami, kde jsou pneumatiky vystavovány, 
a konče malými opravnami, kde mají zákazníci k produktu, který pořizují, omezený přímý 
přístup nebo k němu nemají přístup vůbec žádný.  Navíc existují obavy ohledně toho, že se 
nálepka může z pneumatiky sloupnout, a to už jak v důsledku lidského zásahu, tak bez cizího 
zavinění. Při hledání nejlepšího přístupu ke splnění cílů tohoto návrhu a k účinnému 
zprostředkovávání relevantních informací pro nákup pneumatik je tudíž třeba postupovat 
pragmaticky. 

Zvláštní pozornost by se měla věnovat dodavatelům a distributorům automobilů. Je sice 
důležité, aby byl spotřebitel o pneumatikách namontovaných na nově pořízený automobil 
informován (zvláště pokud tyto informace povedou k tomu, že spotřebitelé zvýší své 
požadavky, pokud jde o vliv daných pneumatik na spotřebu paliva či o jejich bezpečnost), 
nicméně je třeba rovněž brát v úvahu logistické otázky a administrativní zátěž, kterou takový 
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postup obnáší. Zvláště v současné finanční a ekonomické situaci by se mělo usilovat 
o nalezení určité rovnováhy a zamezení veškeré zbytečné administrativní zátěži. 

Rovné podmínky
Jedním z důležitých zájmů tohoto odvětví je, aby tato směrnice nenarušila hospodářskou 
soutěž. Zpravodaj se domnívá, že je třeba správnou právní formou zajistit rovné podmínky 
pro všechny výrobce, a to jak uvnitř Společenství, tak vůči jejich mezinárodní konkurenci. 
Ačkoli má z právního hlediska tato směrnice přímý právní dopad ve všech členských státech 
bez ohledu na její provedení ve vnitrostátních právních předpisech, je naprosto nezbytné, aby 
se ustanovení tohoto návrhu prováděla, uplatňovala a prosazovala (prostřednictvím dohledu 
a sankcí) ve všech členských státech jednotným způsobem. 

Provádění
Zpravodaj se domnívá, že při provádění této směrnice by měla být zajištěna dostatečná lhůta 
k tomu, aby se výrobci přizpůsobili nové situaci, přičemž by však celý přechod měl 
proběhnout rychle. Je také důležité mít flexibilní, ale zároveň předvídatelný systém, v jehož 
rámci mohou být parametry přizpůsobeny technickému pokroku (aby nedošlo k tomu, že by v 
budoucnosti byly všechny pneumatiky zařazeny do třídy „A“). Měla by být rovněž 
zohledněna dlouhodobá předvídatelnost, která je nezbytná pro výrobce.

Pneumatiky pro jízdu na sněhu
Zpravodaj se domnívá, že zvláštní pozornost je třeba věnovat uplatňování této směrnice 
v souvislosti s pneumatikami pro jízdu na sněhu a zimními pneumatikami, u nichž je nutné 
poskytovat dodatečné informace o jejich schopnostech zvládat mimořádné podmínky. Je třeba 
zajistit, aby označení poskytovalo konečnému uživateli informace o všech vlastnostech 
produktu při všech povětrnostních podmínkách.
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