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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében 
történő címkézéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0779),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6–0411/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére 
(A6-0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A hógumiknak és az északi típusú 
téligumiknak különleges paraméterei 
vannak, amelyek nem hasonlíthatók össze 
a normális gumiabroncsokéval. Annak 
érdekében, hogy a végfelhasználók 
tájékozottan dönthessenek, e 
gumiabroncsok paramétereit úgy kell 
megjeleníteni, hogy összehasonlíthatók 
legyenek a normális gumiabroncsokkal.

Or. en
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Indokolás

A javaslat nem tartalmaz külön rendelkezéseket a hógumikra (vagy északi típusú téli 
gumikra). Ez kihagyás, hiszen paramétereik (például nedvestapadásuk) nem 
összehasonlíthatók a normális gumiabroncsokéval. Módosítani kell ezért az ilyen típusú 
gumiabroncsok címkézését, hogy az tükrözze speciális mivoltukat. Ezt komitológiai eljárással 
kellene megtenni, hiszen a besorolási osztályokat és a tesztmódszereket még nem határozták 
meg. 

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A gumiabroncs-paraméterekre 
vonatkozó információk szabványos címke 
formájában történő közlése nagy 
valószínűséggel a biztonságosabb, 
csendesebb és üzemanyag-hatékonyabb 
gumiabroncsok vásárlására ösztönzi majd a 
végfelhasználókat. Ez viszont 
feltételezhetően a gumiabroncsok említett 
paramétereinek optimalizálására sarkallja 
majd a gumiabroncs-gyártókat, ami 
megteremti a fenntarthatóbb fogyasztás és 
termelés lehetőségét.

(11) A gumiabroncs-paraméterekre 
vonatkozó információk szabványos címke 
formájában történő közlése nagy 
valószínűséggel a biztonságosabb, 
csendesebb és üzemanyag-hatékonyabb 
gumiabroncsok vásárlására ösztönzi majd a 
végfelhasználókat, beleértve a 
közbeszerzési döntéshozókat is. Ez viszont 
feltételezhetően a gumiabroncsok említett 
paramétereinek optimalizálására sarkallja 
majd a gumiabroncs-gyártókat, ami 
megteremti a fenntarthatóbb fogyasztás és 
termelés lehetőségét. Annak érdekében, 
hogy a fogyasztók és más végfelhasználók 
a vásárláskor tájékozottabban tudjanak 
dönteni, a tagállamok könnyen 
hozzáférhető tájékoztatást nyújtanak a 
címkézési rendszerről, elmagyarázva a 
címke minden egyes elemének jelentését, 
és e tájékoztatást az interneten is 
közzéteszik.

Or. en

Indokolás

A közintézményeknek nagy végfelhasználóként rendkívül fontos szerepük van az üzemanyag-
hatékony, biztonságosabb és csendesebb gumiabroncsok elterjedésének hosszú távú 
folyamatában, hiszen kezdeti fogyasztóként kritikus tömeget alkotnak a fenntarthatóbb 
gumiabroncsok keresletének fellendítésében, és példaként szolgálhatnak más piaci szereplők 
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és fogyasztók számára. A címke nem értelmezhető túl könnyen, ezért egy honlapon közzé kell 
tenni minden további, a fogyasztók számára hasznos kiegészítő információt. Ez magában 
foglalhat az elérhető (pénzügyi és környezeti) megtakarítások összehasonlítását lehetővé tevő 
számológépeket is.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Amennyiben a tagállamok az 
üzemanyag-hatékony gumiabroncsokat 
előnyben részesítő ösztönzőket vezetnek 
be, a belső piac széttagolódásának 
elkerülése érdekében indokolt minimális 
üzemanyag-hatékonysági osztályokat 
meghatározni. Az ilyen jellegű 
ösztönzések állami támogatások is 
lehetnek. Ez az irányelv nem sérti az 
olyan jövőbeli állami támogatásokra 
vonatkozó eljárások kimenetelét, 
amelyeket ezek tekintetében a Szerződés 
87. és 88. cikkével összhangban 
hajthatnak végre.

(19) A közúti szállítás szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentése érdekében a 
tagállamok az üzemanyag-hatékony 
gumiabroncsokat előnyben részesítő 
ösztönzőket vezetnek be, Ezek az 
ösztönzők összhangban vannak a 
Szerződés 87. és 88. cikkével. A belső piac 
felaprózódásának elkerülése érdekében 
minimális üzemanyag-hatékonysági 
osztályokat kell meghatározni.

Or. en

Indokolás

A tagállamok egyik fontos eszköze a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, hogy (pénzügyi) 
ösztönzőket vezetnek be fenntarthatóbb gumiabroncsok előnyben részesítése érdekében. 
Ezeknek az ösztönzőknek összhangban kell lenniük az állami támogatás szabályaival, és az 
üzemanyag-hatékonyabb gumiabroncsok elterjedését kell támogatniuk. 

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

címkézési rendelkezéseket, és egyenlő 
feltételeket alakítsanak ki a Közösségen 
belül.. Ezért a tagállamoknak hatékony 
intézkedéseket kell hozniuk, beleértve a
piacfelügyeletet, a rendszeres utólagos 
ellenőrzéseket és a hatékony szankciókat, 
amelyek biztosítják az irányelvben 
foglaltak betartását.

Or. en

Indokolás

Valamennyi gumiabroncs-gyártó számára egyenlő feltételeket kell biztosítani a Közösségen 
belül és a nemzetközi versenytársakkal szemben is, ezért rendkívül fontos, hogy a tagállamok 
szigorúan betartassák az irányelv rendelkezéseit.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

Az irányelv integrált megközelítésének hangsúlyozása.
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) T típusú, ideiglenes használatra szánt 
tartalék gumiabroncsokra;

d) „csak ideiglenes használatra” 
megjelöléssel ellátott ideiglenes 
használatra szánt tartalék 
gumiabroncsokra;

Or. en

Indokolás

A megfogalmazást összhangba kell hozni a gumiabroncsok gördülőzajáról és 
nedvestapadásáról szóló 117. ENSZ-EGB rendelettel. 

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „T-típusú ideiglenes használatra szánt 
tartalék gumiabroncs”: ideiglenes 
használatra szánt, a szokásos és a 
megerősített gumiabroncsokra előírt belső 
nyomásnál nagyobb belső nyomáson való 
használatra tervezett tartalék gumiabroncs,

(2) „ideiglenes használatra szánt tartalék 
gumiabroncs”: ideiglenes használatra 
szánt, a szokásos és a megerősített 
gumiabroncsokra előírt belső nyomásnál 
nagyobb belső nyomáson való használatra 
tervezett tartalék gumiabroncs,

Or. en

Indokolás

A megfogalmazást összhangba kell hozni a gumiabroncsok gördülőzajáról és 
nedvestapadásáról szóló 117. ENSZ-EGB rendelettel. 
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3)  „eladási hely”: olyan helyszín, ahol a 
gumiabroncsokat kiállítják, tárolják vagy 
eladásra felkínálják, a gépjárművekre fel 
nem szerelt, kiállított gumiabroncsok 
tekintetében beleértve az autószalonokat is;  

(3) „eladási hely”: olyan helyszín, ahol a 
gumiabroncsokat kiállítják vagy eladásra 
felkínálják, a gépjárművekre fel nem 
szerelt, kiállított gumiabroncsok 
tekintetében beleértve az autószalonokat is;  

Or. en

Indokolás

A gumiabroncsokat tárolhatják a fogyasztók elől elzárt logisztikai központokban és 
raktárakban is, amelyeket nem lehet „eladási helynek” tekinteni.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség érdekében. A szóbeli tájékoztatás nem elegendő és nem kikényszeríthető.
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) a C1 és C2 típusú gumiabroncsok 
esetében a forgalmazók a gumiabroncsok 
vásárlásakor a végfelhasználók számára a 
kiadott számlákkal együtt a 4. cikk (1) 
bekezdésében hivatkozott címke 
formájában megadják az üzemanyag-
hatékonysági osztályt és a külső gördülési 
zaj mért értékét. A C1 típusú 
gumiabroncsok esetében a nedvestapadási 
osztályt is meg kell adni.

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség érdekében. Amennyiben az emberek hozzászoknak a gumiabroncson 
található címkéhez vagy matricához, a számlával együtt megkapott tájékoztatásnak is ebben a 
formában kell lennie.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Amennyiben nem rendelkeznek 
ellenkező értelmű bizonyítékokkal, a 
tagállamok úgy tekintik, hogy a címkék és 
a termékinformációk megfelelnek ezen 
irányelv rendelkezéseinek. A tagállamok a 
4. cikk (4) bekezdésének megfelelően – a 
bejelentett értékek pontosságának 
értékelése érdekében – műszaki 
dokumentációk benyújtását írhatják elő.

Or. en
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Indokolás

Fontos annak biztosítása,hogy a címkén szereplő tájékoztatás pontos legyen, és az ENSZ-EGB 
rendeletben lefektetett harmonizált tesztmódszereken alapuljon. A tagállamok a gumiabroncs-
gyártók által biztosított műszaki dokumentáció alapján ellenőrzik, hogy a címkén szereplő 
információk helyesek-e.

Módosítás 12

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

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) a hógumikkal és az északi típusú téli 
gumiabroncsokkal kapcsolatos 
követelmények beillesztése;

Or. en

Indokolás

A javaslat nem tartalmaz külön rendelkezéseket a hógumikra (vagy északi típusú téli 
gumikra). Ez kihagyás, hiszen paramétereik (például nedvestapadásuk) nem 
összehasonlíthatók a normális gumiabroncsokéval. Módosítani kell ezért az ilyen típusú 
gumiabroncsok címkézését, hogy az tükrözze speciális mivoltukat. Ezt komitológiai eljárással 
kellene megtenni, hiszen a besorolási osztályokat és a tesztmódszereket még nem határozták 
meg.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) egyéb lényeges paraméterekre 
vonatkozó követelmények bevezetése, 
amennyiben ezek a paraméterek hatást 
gyakorolnak a környezetre, az egészségre 
vagy a biztonságra, amennyiben a 
megfelelő összehangolt vizsgálati 
módszerek rendelkezésre állnak, és 
amennyiben az említett követelmények 
költséghatékonyak;

törölve
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Or. en

Indokolás

Új paramétereket együttdöntéssel és nem komitológiai eljárással kell bevezetni.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szankciók Végrehajtás és szankciók

A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv értelmében elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghoznak minden 
szükséges intézkedést végrehajtásuk 
biztosításához. Az előírt szankciókra 
vonatkozóan követelmény a hatékonyság, 
az arányosság és a visszatartó erő. A 
tagállamok legkésőbb az ezen irányelv 
hatálybalépését követő tizennyolc 
hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot 
ezekről a rendelkezésekről, és 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot az 
említett rendelkezéseket érintő minden
későbbi módosításról.

(1) A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, 
beleértve az ezen irányelv értelmében 
elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókat is, és meghoznak minden 
szükséges intézkedést végrehajtásuk 
biztosításához.

(2) Ezen intézkedéseknek hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük.
(3) A tagállamok haladéktalanul
tájékoztatják a Bizottságot az említett 
szabályokról és azok esetleges későbbi
módosításairól.

Or. en

Indokolás

Valamennyi gumiabroncs-gyártó számára egyenlő feltételeket kell biztosítani a Közösségen
belül és a nemzetközi versenytársakkal szemben is, ezért rendkívül fontos, hogy a tagállamok 
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szigorúan betartassák az irányelv rendelkezéseit.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb az ezen irányelv alkalmazási 
időpontját követő öt éven belül a Bizottság 
értékeli az I. mellékletben meghatározott 
energiahatékonysági és nedvestapadási 
osztályok felülvizsgálatának 
szükségességét.

Legkésőbb az ezen irányelv alkalmazási 
időpontját követő öt éven belül a Bizottság 
értékeli az irányelv alkalmazását, 
beleértve a gumiabroncsok I. mellékletben 
meghatározott paramétereit és osztályait, 
és adott esetben javaslatot nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
paraméterek és osztályok módosításáról 
vagy új követelmények bevezetéséről, 
amennyiben más lényeges elemek 
hatással lehetnek a környezetre, az 
egészégre vagy a biztonságra.

Or. en

Indokolás

Új paramétereket együttdöntéssel és nem komitológiai eljárással kell bevezetni.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok legkésőbb 2011. 
november 1-jéig meghozzák és kihirdetik 
azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul 
közlik a Bizottsággal az említett 
rendelkezések szövegét, valamint 
megküldik az említett rendelkezések és 
ezen irányelv rendelkezései közötti 

1. A tagállamok legkésőbb [a 
hatálybalépés dátuma + 12 hónap]-ig
meghozzák és kihirdetik azokat a törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek 
az irányelvnek megfeleljenek. 
Haladéktalanul közlik a Bizottsággal az 
említett rendelkezések szövegét, valamint 
megküldik az említett rendelkezések és 
ezen irányelv rendelkezései közötti 
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megfelelési táblázatot. megfelelési táblázatot.
Ezeket a rendelkezéseket 2012. november 
1-jétől kell alkalmazni.

Ezeket a rendelkezéseket [a hatálybalépés 
dátuma + 24 hónap]-tól/től kezdve kell 
alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a 
rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos 
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a 
rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos 
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.

Or. en

Indokolás

Az átültetés és a hatályba lépés időpontját az irányelv hatályba lépéséhez képest kell 
meghatározni, hogy a tagállamoknak és a piaci szereplőknek elegendő idő álljon 
rendelkezésükre a rendelkezések alkalmazására és az azoknak való megfelelésre.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet - cím

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A címke formátuma A matrica formátuma

Or. en

Indokolás

Technikai kiigazítás. A 4. cikk (2) bekezdésében használt megfogalmazással való összhang 
érdekében.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1.1 pont – illusztráció

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

72 dB(A) 72 dB

Or. en
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Indokolás

Az egyértelműség érdekében. Az (A)-t el kell távolítani, hogy ne lehessen összekeverni az A 
osztállyal.
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INDOKOLÁS

A gumiabroncsok integrált címkézési rendszere

Mivel a közúti szállításból származik a teljes CO2-kibocsátás közel 25%-a, a gépjárművek 
energiaintenzitásának és szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése fontos kihívás az EU 
számára. A gumiabroncsok a gépjárművek teljes üzemanyag-fogyasztásának 20–30%-áért 
felelősek, a gumiabroncsok fokozottabb fenntarthatósága ezért része a közúti szállítás 
üzemanyag-fogyasztásának és kibocsátásának csökkentésére irányuló integrált 
megközelítésnek. Az energiahatékonysági cselekvési tervben a fogyasztás 2020-ig történő 
20%-os csökkentésére irányuló célzott fellépések is rávilágítanak a gumiabroncsok 
címkézésére, mint e cél elérésének egyik lehetséges eszközére.

A javaslat egy olyan címkézési rendszert javasol, amely standardizált tájékoztatást biztosít a 
gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyságáról, nedvestapadásáról és külső gördülési zajáról. Ez 
lehetővé teszi, hogy a fogyasztók és végfelhasználók gumiabroncs vásárlásakor tájékozottan 
döntsenek. A javaslat szerint 2012-től minden forgalmazott személyautó-, könnyű-, és 
nehéztehergépjármű-gumiabroncson (C1, C2 és C3 gumiabroncsok) könnyen és mindenki 
számára érhető piktogramokat kell feltüntetni, amelyek három paramétert alapul véve 
tájékoztatnak a gumiabroncs teljesítményéről.

A javaslat szorosan kapcsolódik a gépjárművek általános biztonságára vonatkozó típus-
jóváhagyási előírásokról szóló javaslattervezethez (COM(2008)0316). Míg ez utóbbi a 
kínálati oldalra vonatkozik, amennyiben minimumkövetelményeket és biztosítékokat állapít 
meg az európai utakon használt gumiabroncsok elfogadható minőségére vonatkozóan, ez a 
javaslat a keresleti oldalt célozza, és piaci alapú eszközökkel kívánja növelni az 
energihatékonyságot és a biztonságot.

Az előadó üdvözli ezt a javaslatot. A harmonizált címkézési rendszer létrehozása fontos lépés 
lesz az üzemanyag-hatékonyabb gumiabroncsok felé történő piaci elmozdulásban. Mivel a 
piackutatások világosan mutatják, hogy a fogyasztókat érdekli, hogy fenntarthatóbb 
gumiabroncsokat vegyenek, a javasolt irányelv segít a tudatosság növelésében és az eladók és 
vevők közti párbeszéd megindításában, ami lehetővé teszi, hogy a fogyasztók jól tájékozottan 
döntsenek. Ezáltal a fogyasztók tisztában lesznek a gumiabroncsok közötti jelentős 
különbséggel (környezetvédelmi és gazdasági téren egyaránt) – személyautók esetén a 
különbség jelenleg akár 10% is lehet az üzemanyag-fogyasztásban a legjobban és a 
legrosszabbul teljesítő gumiabroncsok között. Az Európai Unió szintjén jelentkező összhatás 
látványos lehet: A hatástanulmányok 0,56–1,51 Mtoe évenkénti megtakarítási lehetőséggel is 
számolnak. Ez megfelel 0,5–1,3 millió személyautó eltávolításának az EU útjairól.
Az előadó üdvözli a javaslat integrált megközelítését is. Mivel az egyik mutató 
teljesítményének javulása együtt járhat egy másik romlásával (például egy 
energriahatékonyabb gumiabroncs gyakran kevésbé tapad jól, ezért kevésbé biztonságos), 
fontos, hogy a végfelhasználó mind a három paramétert megismerje. A címkézés ráadásul 
nem csak a fogyasztóknak és a vállalkozásoknak válik hasznára. Nagyon hasznos lehet a 
közintézmények számára is, amelyek igyekeznek gépjárműveiken energiahatékonyabb, 
biztonságosabb és csendesebb gumiabroncsokat használni, és (pénzügyi) ösztönzőket 
kialakítani a fenntarthatóbb gumiabroncsok használata érdekében. 
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A javaslat kidolgozása során széles körű konzultációt folytattak az érintettekkel, ami 
tükröződik az elért egyensúlyban is. Az érintett felek, beleértve a gyártókat is, általánosan 
támogatják a javaslatot. Az előadó hangsúlyozza, hogy a javaslat – amennyiben megfelelően 
hajtják végre – fokozhatja a versenyt a gumiabroncspiacon, lehetőséget biztosítva a gyártók 
számára, hogy hasznot húzzanak a versenyt fokozó, minőségalapú termékdifferenciálás révén, 
és ösztönözve a termékek minőségének javítását. Ezenkívül valószínűleg alacsonyabbra 
helyezi az új belépők előtt álló, a hírnévre épülő belépési korlátokat. A gumiabroncsok 
paramétereiről szóló objektív, megbízható és összehasonlítható tájékoztatás a jobb minőségű 
termékek piacradobására irányuló kutatási és fejlesztési beruházások esetén nagyobb 
megtérülési rátát eredményez az iparágban. A javasolt harmonizálás ezért az ágazat számára a 
legfontosabb. 

Az előadó hangsúlyozza, hogy a javasolt rendszer működőképes, a lehető 
legköltséghatékonyabb, és egyenlő feltételeket teremt.

Címke vagy matrica
A javaslat szerint minden személyautó- és könnyűtehergépjármű-gumiabroncson (C1 és C2) 
el kell helyezni egy matricát, amely három paramétert jelöl. Csak a nehéztehergépjármű-
gumiabroncsok (C3) mentesülnek ez alól, esetükben a műszaki leírásban kell szerepeltetni ezt 
az információt. A matrica melletti érv az, hogy – miként az elektronikai eszközök esetében 
jelenleg is – ez a legszembeötlőbb a fogyasztó számára, és a legegyszerűbb módja annak, 
hogy a hatóságok biztosítsák, hogy minden információ eljut a végfelhasználókhoz. A matricák 
használatára vonatkozó javaslat mérlegelése során figyelembe veendő, hogy a minőségi 
gyártók már most is használnak ilyen matricákat a gumiabroncsokon (gyakran a márka és a 
gyártási szám feltüntetésével). A javaslat tehát nem okoz jelentős többletterhet a gyártók 
számára. Becslések szerint a matricán olvasható többletinformáció kevesebb mint 1 
eurócentbe kerülne gumiabroncsonként. A gumiabroncsok minőségére vonatkozó tájékoztatás 
felelősségét továbbá egyértelműen és teljes egészében a gyártókra terhelné.

Másrészt figyelembe kell venni a gumiabroncspiac sajátosságait is.: Az eladás különböző 
helyeken történik – a nagy bemutatótermektől kezdve, ahol a gumiabroncsok ki vannak 
állítva, a kis szervizekig, ahol a fogyasztók korlátozottan vagy nem közvetlenül férnek hozzá 
a megvenni kívánt gumiabroncshoz. Aggodalmak hangzottak el azzal kapcsolatban is, hogy a 
matricák milyen könnyen távolíthatók el puszta kézzel, vagy kopnak le természetes úton. 
Ezért pragmatikus döntéseket kell hozni a legjobb megoldás megtalálása érdekében, hogy a 
javaslat elérje célját, és a gumiabroncsok vásárlóit hatékonyan tájékoztassák azok fontos 
tulajdonságairól. 

Különös figyelmet kell fordítani az autógyártókra és -kereskedőkre. Miközben fontos, hogy a 
fogyasztók ismerjék az újonnan vásárolt autókra felszerelt gumiabroncsok tulajdonságait 
(különösen, amennyiben ezáltal a fogyasztóknak nagyobb elvárásaik lesznek a gumiabroncs 
üzemanyag-hatékonyságával és biztonságosságával kapcsolatban), figyelembe kell venni az 
ezáltal okozott logisztikai és adminisztratív többletterhet is. A jelenlegi pénzügyi és gazdasági 
helyzetben kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség a felesleges adminisztratív terhek 
elkerülése érdekében.

Egyenlő versenyfeltételek
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Az iparág egyik fontos elvárása, hogy az irányelv ne torzítsa a versenyt. Az előadó szerint 
fontos, hogy a jogi forma megválasztásával egyenlő versenyfeltételeket biztosítsunk 
valamennyi gyártó számára, úgy a Közösségen belül, mint a nemzetközi versenytársakkal 
szemben. Annak ellenére, hogy az irányelv közvetlen joghatással bír minden tagállamban, 
tekintet nélkül arra, hogy átültették-e, fontos, hogy valamennyi tagállamban egyforma módon 
ültessék át, hajtsák végre és tartassák be (felügyelet és büntetések).  

Végrehajtás
Az előadó úgy véli, hogy az irányelv végrehajtása elegendő időt biztosít a gyártók számára 
ahhoz, hogy teljesítsék a rájuk vonatkozó új feltételeket, ugyanakkor gyors átmenetet biztosít. 
Fontos továbbá, hogy a rendszer rugalmas, ugyanakkor kiszámítható legyen, melynek révén a 
paramétereket a műszaki fejlődéshez lehetne igazítani (elkerülve, hogy a jövőben valamennyi 
gumiabroncs A osztályú legyen), tekintettel arra, hogy a gyártók számára nélkülözhetetlen a 
hosszú távú kiszámíthatóság.

Hógumik
Az előadó úgy véli, hogy külön figyelmet kell fordítani az irányelv végrehajtására a hógumik 
vagy északi típusú téligumik esetén, amelyek esetében további információkra van szükség a 
rendkívüli körülményekre való alkalmasságuk tekintetében. Fontos, hogy a címkézés a 
fogyasztók minden igényét kielégítse minden lehetséges éghajlaton.
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