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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
oznakowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych 
parametrów 
(COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0779),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję Parlamentowi (C6-0411/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności (A6-0000/2009),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Opony zimowe i nordyckie opony 
zimowe posiadają szczególne parametry, 
które nie są porównywalne z parametrami 
zwykłych opon. Aby zapewnić, że 
użytkownicy końcowi będą podejmować 
uzasadnione i świadome decyzje, 
parametry takich opon powinny być 
przedstawione w sposób umożliwiający ich 
porównanie ze zwykłymi oponami.
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Or. en

Uzasadnienie

We wniosku nie uwzględniono żadnego konkretnego zapisu dotyczącego opon zimowych (ani
nordyckich opon zimowych). Jest to zaniedbanie, ponieważ parametry tych opon (np. 
przyczepność na mokrej powierzchni) nie są porównywalne z parametrami zwykłych opon. 
Dlatego należy dostosować oznakowanie w przypadku tego typu opon, aby uwzględniało ich 
specyfikę. Powinno odbyć się to w ramach procedury komitologii, gdyż skale klasyfikacji i 
metody badań nie zostały jeszcze określone.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Zapewnienie informacji na temat 
parametrów opon w postaci standardowej 
etykiety prawdopodobnie wpłynie na 
decyzje podejmowane przy zakupie przez 
użytkowników końcowych na korzyść 
opon bezpieczniejszych, cichszych i 
bardziej paliwooszczędnych. Tym samym 
taka sytuacja prawdopodobnie zachęci 
producentów opon do optymalizacji tych 
parametrów opon, co utorowałoby drogę 
produktom gwarantującym bardziej 
zrównoważone zużycie paliwa i bardziej 
zrównoważoną produkcję.

11. Zapewnienie informacji na temat 
parametrów opon w postaci standardowej 
etykiety prawdopodobnie wpłynie na 
decyzje podejmowane przy zakupie przez 
użytkowników końcowych, w tym na 
decyzje podejmowane przy zakupie w 
ramach zamówień publicznych, na 
korzyść opon bezpieczniejszych, cichszych 
i bardziej paliwooszczędnych. Tym samym 
taka sytuacja prawdopodobnie zachęci 
producentów opon do optymalizacji tych 
parametrów opon, co utorowałoby drogę 
produktom gwarantującym bardziej 
zrównoważone zużycie paliwa i bardziej 
zrównoważoną produkcję. Aby jeszcze 
bardziej pomóc konsumentom i innym 
użytkownikom końcowym w 
podejmowaniu świadomych decyzji przy 
zakupie, państwa członkowskie powinny 
zapewniać łatwo dostępne informacje 
dotyczące systemu oznakowania, w tym 
informacje objaśniające każdy element 
etykiety, oraz udostępniać takie 
informacje w Internecie. 

Or. en
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Uzasadnienie

Władze publiczne mają do odegrania bardzo ważną rolę znaczącego użytkownika końcowego
w długoterminowym procesie zmierzającym do wprowadzenia na rynek bardziej 
paliwooszczędnych, bezpieczniejszych i cichszych opon, ponieważ dysponują masą krytyczną 
wystarczającą do działania w charakterze klienta wprowadzającego nowe technologie w celu 
zwiększania popytu na opony charakteryzujące się większą zgodnością z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, a także rolę wzoru dla pozostałych uczestników rynku i 
konsumentów. Etykietę nie jest łatwo zrozumieć. Dlatego na stronie internetowej należy 
zamieścić wszelkiego rodzaju dodatkowe informacje objaśniające, które mogą okazać się 
użyteczne dla konsumentów. Mogłyby one obejmować również kalkulatory umożliwiające 
porównanie potencjalnych oszczędności (pod względem finansowym i ekologicznym). 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19. W przypadku gdy państwa 
członkowskie wprowadzają bodźce 
zachęcające do stosowania opon 
paliwooszczędnych, właściwe jest 
określenie minimalnych klas efektywności 
paliwowej w celu uniknięcia 
rozdrobnienia rynku wewnętrznego. Takie 
środki zachęcające mogą stanowić pomoc 
państwa. Niniejsza dyrektywa nie 
przesądza o wyniku jakichkolwiek 
przyszłych procedur dotyczących pomocy 
państwa, które mogą zostać wszczęte w 
tym zakresie zgodnie z art. 87 i 88 
Traktatu.

19. Aby sprostać wyzwaniu zmniejszenia 
emisji CO2 w transporcie drogowym, 
państwa członkowskie powinny 
wprowadzić bodźce zachęcające do 
stosowania opon paliwooszczędnych. 
Takie środki zachęcające powinny być w 
tym zakresie zgodne z art. 87 i 88 Traktatu.
W celu uniknięcia rozdrobnienia rynku 
wewnętrznego należy określić minimalne 
klasy efektywności paliwowej.

Or. en

Uzasadnienie

Ważnym dla państw członkowskich instrumentem zmniejszającym emisje CO2 jest wdrożenie 
bodźców (fiskalnych) zachęcających do zakupu opon charakteryzujących się większą
zgodnością z zasadami zrównoważonego rozwoju. Takie środki zachęcające powinny być 
zgodne z zasadą pomocy państwa i mieć na celu promowanie najbardziej paliwooszczędnych 
opon.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

20. Zgodność z przepisami dotyczącymi 
oznakowania przez producentów, 
dostawców i dystrybutorów jest kwestią 
zasadniczą dla osiągnięcia celów, jakie 
przyświecają tym przepisom oraz dla 
zapewnienia równych warunków we 
Wspólnocie. W związku z tym państwa 
członkowskie powinny określić skuteczne 
środki, obejmujące między innymi
stosowanie nadzoru rynkowego, regularne 
kontrole ex post oraz skuteczne sankcje, 
pozwalające na egzekwowanie przepisów 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować równe warunki wszystkim producentom opon, zarówno we Wspólnocie, 
jak i względem ich międzynarodowych konkurentów, niezwykle ważne jest, by przepisy 
przedmiotowej dyrektywy były stanowczo egzekwowane w każdym państwie członkowskim.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zwiększenie efektywności ekologicznej i 
bezpieczeństwa transportu drogowego 
poprzez promowanie opon 
paliwooszczędnych, bezpiecznych i 
cichych.

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu podkreślenie charakteru dyrektywy, która opiera się na 
zintegrowanym podejściu.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opon zapasowych typu T do użytku 
tymczasowego;

d) opon zapasowych do użytku 
tymczasowego, oznaczonych 
sformułowaniem „tylko do użytku 
tymczasowego”;

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie takiego sformułowania powinno być zgodne z Regulaminem nr 117 EKG ONZ 
dotyczącym emisji hałasu toczenia i przyczepności na mokrych nawierzchniach.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „opona zapasowa typu T do użytku 
tymczasowego” oznacza oponę zapasową 
do użytku tymczasowego przeznaczoną do 
stosowania przy ciśnieniu powietrza w 
oponie wyższym od ustalonego dla opon 
standardowych i wzmocnionych;

(2) „opona zapasowa do użytku 
tymczasowego” oznacza oponę zapasową 
do użytku tymczasowego przeznaczoną do 
stosowania przy ciśnieniu powietrza w 
oponie wyższym od ustalonego dla opon 
standardowych i wzmocnionych;

Or. en
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Uzasadnienie

Brzmienie takiego sformułowania powinno być zgodne z Regulaminem nr 117 EKG ONZ 
dotyczącym emisji hałasu toczenia i przyczepności na mokrych nawierzchniach.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „punkt sprzedaży” oznacza miejsce, 
gdzie opony są wystawiane,
przechowywane i oferowane na sprzedaż, 
w tym salony samochodowe w przypadku 
wystawianych opon, które nie są 
zamontowane w pojazdach;

(3) „punkt sprzedaży” oznacza miejsce, 
gdzie opony są wystawiane i oferowane na 
sprzedaż, w tym salony samochodowe w 
przypadku wystawianych opon, które nie 
są zamontowane w pojazdach;

Or. en

Uzasadnienie

Opony mogą być przechowywane w ośrodkach lub magazynach logistycznych, które są 
niedostępne dla konsumentów i które w związku z tym nie powinny być uznawane za „punkty 
sprzedaży”.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę wprowadzono przez wzgląd na zapewnienie klarowności tekstu. 
Udzielanie informacji ustnie jest niewystarczające i nie może być egzekwowane.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) w przypadku opon C1 i C2 
dystrybutorzy udzielają informacji, w
formie etykiety, o której mowa w art. 4 
pkt 1, na temat klasy efektywności 
paliwowej oraz wartości pomiarowej 
zewnętrznego hałasu toczenia wraz z 
rachunkami wystawianymi użytkownikowi 
końcowemu przy zakupie opon; W 
przypadku opon C1 przekazywane są 
również informacje na temat przyczepności 
na mokrej powierzchni.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę wprowadzono przez wzgląd na zapewnienie klarowności tekstu. Jeśli 
konsumenci przyzwyczają się do etykiety lub nalepki na oponach, informacje, które powinni 
oni otrzymać wraz ze swoimi rachunkami, powinny mieć taką samą formę.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie uznają etykiety i 
informacje o produkcie za zgodne z 
przepisami niniejszej dyrektywy, chyba że 
posiadają dowody na to, że tak nie jest. 
Państwa członkowskie mogą wymagać od 
dostawców dostarczenia dokumentacji 
technicznej, zgodnie z art. 4 pkt 4, w celu 
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zadeklarowanych wartości. sprawdzenia rzetelności zadeklarowanych 
wartości.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zapewnienie, że informacje przedstawiane na etykiecie są dokładne i oparte na 
zharmonizowanych metodach badań określonych w regulaminach EKG ONZ. Państwa 
członkowskie powinny sprawdzać, na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez 
dostawców opon, czy informacje na etykiecie są rzeczywiście poprawne. 

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) wprowadzenie wymogów dotyczących 
opon zimowych lub nordyckich opon 
zimowych;

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku nie uwzględniono żadnego konkretnego zapisu dotyczącego opon zimowych (ani 
nordyckich opon zimowych). Jest to zaniedbanie, ponieważ parametry tych opon (np. 
przyczepność na mokrej powierzchni) nie są porównywalne z parametrami zwykłych opon. 
Dlatego należy dostosować oznakowanie w przypadku tego typu opon, aby uwzględniało ich 
specyfikę. Powinno odbyć się to w ramach procedury komitologii, gdyż skale klasyfikacji i 
metody badań nie zostały jeszcze określone.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. wprowadzenie wymogów dotyczących 
innych zasadniczych parametrów w 
stopniu, w jakim parametry te mają wpływ 
na środowisko, zdrowie lub 

skreślony
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bezpieczeństwo, pod warunkiem że istnieją 
odpowiednie zharmonizowane metody 
badań, oraz pod warunkiem że wymogi 
takie charakteryzują się opłacalnością;

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie nowych parametrów powinno odbywać się w ramach procedury współdecyzji,
a nie komitologii.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sankcje
Państwa członkowskie ustanawiają
przepisy dotyczące sankcji mających 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów krajowych przyjętych zgodnie z 
niniejszą dyrektywą oraz podejmują 
działania niezbędne dla ich 
egzekwowania. Przewidziane sankcje 
muszą być skuteczne, współmierne i 
odstraszające. Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o tych przepisach
najpóźniej w ciągu osiemnastu miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
oraz bezzwłocznie powiadamiają o 
wszelkich zmianach tych przepisów.

Egzekwowanie i sankcje
1. Państwa członkowskie wprowadzają 
środki określające sankcje za naruszenia 
przepisów niniejszej dyrektywy, w tym 
także przepisy dotyczące sankcji mających 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów krajowych przyjętych zgodnie z 
niniejszą dyrektywą oraz przepisy 
zapewniające ich egzekwowanie.

2. Środki te muszą być skuteczne, 
współmierne i odstraszające. 
3. Państwa członkowskie bezzwłocznie 
powiadamiają Komisję o tych środkach 
oraz o wszelkich późniejszych zmianach 
tych środków.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby zapewnić równe warunki wszystkim producentom opon, zarówno we Wspólnocie, jak i 
względem ich międzynarodowych konkurentów, niezwykle ważne jest, by przepisy 
przedmiotowej dyrektywy były stanowczo egzekwowane w każdym państwie członkowskim.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej po upływie pięciu lat od daty 
zastosowania niniejszej dyrektywy, 
Komisja oceni konieczność dokonania 
przeglądu klas efektywności energetycznej 
oraz przyczepności na mokrej 
powierzchni, określonych w załączniku I.

Najpóźniej po upływie pięciu lat od daty 
zastosowania niniejszej dyrektywy, 
Komisja dokona przeglądu stosowania 
przepisów niniejszej dyrektywy, łącznie z 
parametrami opon i klasami określonymi
w załączniku I oraz, w razie konieczności, 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie wniosek dostosowujący parametry 
lub klasy, lub wprowadzający nowe 
wymagania w odniesieniu do istotnych 
parametrów, o ile parametry te wywierają 
wpływ na środowisko naturalne, zdrowie 
lub bezpieczeństwo.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie nowych parametrów powinno odbywać się w ramach procedury współdecyzji,
a nie komitologii.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do 
zapewnienia zgodności z niniejszą 

1. Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do 
zapewnienia zgodności z niniejszą 
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dyrektywą najpóźniej do dnia 1 listopada 
2011 r. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. 

Państwa członkowskie stosują wymienione 
przepisy od dnia 1 listopada 2012 r.
Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.

dyrektywą najpóźniej do dnia [data wejścia 
w życie + 12 miesięcy]. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą. 

Państwa członkowskie stosują wymienione 
przepisy od dnia [data wejścia w życie + 24 
miesiące]. 
Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Daty transponowania i stosowania przepisów należy określić względem daty wejścia 
dyrektywy w życie, aby zapewnić państwom członkowskim i uczestnikom rynku wystarczającą 
ilość czasu na wdrożenie przepisów i dostosowanie się do nich.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Format etykiety Format nalepki

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma charakter techniczny. Jej celem jest zbliżenie tekstu do terminologii 
zastosowanej w art. 4 pkt 2.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1.1 – ilustracja

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

72dB(A) 72dB

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zostaje wprowadzona w celu zapewnienia przejrzystości. Oznaczenie 
„(A)” należy usunąć, aby uniknąć pomylenia z klasą A.
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UZASADNIENIE

Zintegrowany system oznakowania opon

W sytuacji, gdy prawie 25% łącznych emisji CO2 jest wytwarzane przez transport drogowy, 
głównym wyzwaniem dla UE staje się zmniejszenie energochłonności pojazdów i emisji 
dwutlenku węgla. Opony odpowiadają za 20 do 30% łącznego zużycia paliwa przez pojazdy, 
toteż większa zgodność opon z zasadami zrównoważonego rozwoju powinna być zatem 
postrzegana jako część zintegrowanego podejścia do obniżenia zużycia paliwa oraz emisji 
w transporcie drogowym. W liście ukierunkowanych działań zawartej w planie działania na 
rzecz racjonalizacji zużycia energii, w którym podkreślono możliwość zmniejszenia 
całkowitego zużycia energii o 20% do 2020 r., za potencjalny sposób osiągnięcia tego celu 
uznano również oznakowanie opon.

W niniejszym wniosku wprowadzono system oznakowania, który zapewni dostęp do 
standardowych informacji na temat efektywności paliwowej, przyczepności na mokrej 
nawierzchni i zewnętrznego hałasu toczenia opon. Pozwoli to konsumentom i użytkownikom 
końcowym dokonywać świadomego wyboru podczas zakupu opon. Zgodnie z wnioskiem, 
począwszy od 2012 roku wszystkie wprowadzane na rynek opony montowane 
w samochodach osobowych oraz w pojazdach samochodowych o małej i dużej ładowności 
(opony C1, C2 i C3) będą musiały być wyposażone w proste i powszechnie zrozumiałe 
piktogramy przedstawiające właściwości użytkowe opony w odniesieniu do tych trzech 
parametrów.

Przedstawiony wniosek należy rozpatrywać w powiązaniu z proponowanym rozporządzeniem 
w sprawie wymogów technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych 
dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego (COM(2008)0316). Podczas gdy w rozporządzeniu 
mówi się o stronie podaży i wprowadza minimalne wymogi i gwarancje, by opony używane 
na europejskich drogach były odpowiedniej i akceptowalnej jakości, obecnie przedstawiony 
wniosek dotyczy strony popytu i ma na celu promowanie zwiększenia efektywności 
energetycznej i bezpieczeństwa poprzez działanie mechanizmów rynkowych.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje niniejszy wniosek. Wprowadzenie 
zharmonizowanego systemu oznakowania będzie ważnym krokiem w zapewnieniu 
transformacji rynkowej w kierunku opon paliwooszczędnych. Ponieważ badania rynku 
wyraźnie pokazują, że klienci byliby zainteresowani zakupem opon o większej zgodności 
z zasadami zrównoważonego rozwoju, proponowana dyrektywa pomoże zwiększyć 
świadomość i zapoczątkować dyskurs między sprzedającymi i kupującymi, umożliwiając 
konsumentom podjęcie świadomej decyzji. Dzięki temu konsumenci byliby świadomi 
istnienia znaczącej różnicy (zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym) 
między oponami – jeśli chodzi o samochody osobowe, różnica w zużyciu paliwa w przypadku 
opon o najlepszych i najgorszych parametrach wynosi nawet 10%. Skutki dla całej UE 
mogłyby być ogromne: w ocenie oddziaływania określono potencjalne oszczędności na 
poziomie od 0,56 do 1,51 Mtoe rocznie. Wynik ten jest równoważny wyeliminowaniu od 
0,5 do 1,3 miliona samochodów osobowych z dróg UE.
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Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje również zintegrowane podejście przedstawione we 
wniosku. Ponieważ poprawa właściwości użytkowych w odniesieniu do jednego kryterium 
może mieć negatywny wpływ na inne parametry (na przykład opona o większej efektywności 
energetycznej często charakteryzuje się mniejszą przyczepnością i w związku z tym zapewnia 
mniejsze bezpieczeństwo), istotne jest przedstawienie użytkownikowi końcowemu 
wszystkich trzech parametrów. Ponadto oznakowanie przyniesie korzyści nie tylko 
konsumentom i przedsiębiorstwom. Może ono także okazać się niezwykle użyteczne dla 
władz publicznych, pomagając im w zakupie bardziej energooszczędnych, bezpieczniejszych 
i cichszych opon dla własnych samochodów oraz we wprowadzeniu zachęt (fiskalnych) do 
stosowania opon paliwooszczędnych.

Wniosek został przygotowany po szeroko zakrojonych konsultacjach z zainteresowanymi 
stronami, co zostało odzwierciedlone w uzyskanych odpowiedziach. Wszystkie 
zainteresowane strony, w tym przemysł oponiarski, poparły wniosek. Sprawozdawca chciałby 
podkreślić, że niniejszy wniosek – jeśli zostanie należycie wdrożony – mógłby zwiększyć 
konkurencję na rynku opon, umożliwiając producentom uzyskanie korzyści z różnicowania 
produktu, co sprawi, że konkurencja będzie się opierać nie tylko na cenie, ale również na 
jakości produktu, i zapewniając producentom opon bodźce do ulepszania swoich produktów. 
Prawdopodobnie obniży to również bariery wejścia dla nowych podmiotów związane 
z renomą. Obiektywne, wiarygodne i porównywalne informacje dotyczące parametrów opon 
zapewnią, że branża przemysłowa uzyska większe dochody z inwestycji w prace badawczo-
rozwojowe, starając się wprowadzić na rynek produkty o lepszej jakości. Pod tym względem 
proponowana harmonizacja leży w najlepszym interesie przemysłu.

Sprawozdawca pragnąłby również podkreślić, że proponowany system powinien być 
funkcjonalny i możliwie najbardziej opłacalny oraz zapewniać równe warunki dla wszystkich.

Etykieta czy nalepka
We wniosku wszystkie opony montowane w samochodach osobowych i pojazdach 
samochodowych o małej ładowności (C1 i C2) muszą być wyposażone w nalepkę 
przedstawiającą trzy parametry. Jedynie opony do pojazdów samochodowych o dużej 
ładowności (C3) są zwolnione z tego obowiązku – informacja taka powinna znajdować się 
w dotyczącej ich technicznej literaturze promocyjnej. Racjonalnym uzasadnieniem 
wprowadzenia nalepki jest to, iż – tak jak w przypadku oznakowania energetycznego 
urządzeń gospodarstwa domowego – nalepka będzie najbardziej widoczna dla konsumentów 
i będzie najłatwiejszym sposobem zagwarantowania przez władze publiczne, że wszystkie 
informacje dotrą do użytkownika końcowego. Rozważając propozycję wprowadzenia nalepki, 
należy wziąć pod uwagę fakt, iż nalepki są już obecnie stosowane na najlepszych jakościowo 
oponach (często ze wskazaniem marki i numeru seryjnego). Rozpatrywany wniosek nie 
powoduje zatem znacznego lub dodatkowego obciążenia dla producentów: szacuje się, że 
umieszczenie dodatkowych informacji na nalepce prowadziłoby do poniesienia dodatkowych 
kosztów wynoszących mniej niż 1 eurocent na 1 oponę. Ponadto odpowiedzialność za 
dostarczenie informacji na temat jakości opon spoczywałaby jednoznacznie i całkowicie na 
producentach opon.

Z drugiej strony, należałoby przeanalizować specyfikę rynku opon: sprzedaż opon odbywa się 
w różnorakich miejscach – od dużych salonów samochodowych, gdzie opony są wystawiane, 
po małe warsztaty, w których klienci mają ograniczony dostęp do nabywanych przez siebie 
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produktów lub nie mają do nich żadnego bezpośredniego dostępu. Ponadto istnieją obawy 
dotyczące możliwości usunięcia nalepki z opony ręcznie lub naturalnego odklejenia się 
nalepki. W związku z tym znalezienie najlepszego podejścia do osiągnięcia celów niniejszego 
wniosku i skutecznego przekazania istotnych informacji nabywcy opony wymaga 
pragmatycznego sposobu rozumowania.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dostawców i dystrybutorów samochodów. Chociaż 
ważne jest poinformowanie konsumenta o tym, jakie opony zostały zamontowane w nowo 
nabytym pojeździe samochodowym (zwłaszcza jeśli sprawi to, że konsumenci staną się 
bardziej wymagający w odniesieniu do efektywności paliwowej lub bezpieczeństwa 
zamontowanych opon), należy również uwzględnić związaną z tym logistykę i obciążenie 
administracyjne. Mając przede wszystkim na uwadze obecną sytuację finansową 
i gospodarczą, należałoby starać się znaleźć zbilansowane podejście i unikać niepotrzebnego 
obciążenia administracyjnego.

Równe warunki
Jedną z istotnych spraw niepokojących branżę przemysłową jest to, iż przedmiotowa 
dyrektywa nie powinna zakłócać konkurencji. Sprawozdawca uważa, że ważne jest 
zagwarantowanie, w zakresie dostępnych środków prawnych, równych warunków wszystkim
producentom, zarówno we Wspólnocie, jak i względem międzynarodowych konkurentów. 
Nawet jeśli pod względem prawnym dyrektywa wywołuje bezpośredni skutek prawny we 
wszystkich państwach członkowskich, niezależnie od jej transponowania do krajowego 
ustawodawstwa, istotne jest, aby jej transpozycja i wdrażanie, jak również egzekwowanie jej 
przepisów (nadzór i sankcje karne), było przeprowadzane w taki sam sposób we wszystkich 
państwach członkowskich.

Wdrożenie
Zdaniem sprawozdawcy wdrożenie przedmiotowej dyrektywy powinno oferować 
producentom wystarczająco dużo czasu, by mogli oni spełnić postawione im nowe warunki, 
a jednocześnie gwarantować szybkie przejście do nowych przepisów. Ponadto ważne jest 
posiadanie elastycznego, ale i przewidywalnego systemu, dzięki któremu parametry mogłyby 
być dostosowywane do postępu technicznego (aby w przyszłości uniknąć zaklasyfikowania 
wszystkich opon do klasy „A”) i który uwzględniałby także konieczność długoterminowego 
prognozowania przez producentów.

Opony zimowe
Sprawozdawca uważa, że należy zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie przepisów 
przedmiotowej dyrektywy do opon zimowych lub nordyckich opon zimowych, które 
wymagają przedstawienia dodatkowych informacji na temat zdolności funkcjonowania tych 
opon w wyjątkowych warunkach. Ważne jest zapewnienie, że oznakowanie będzie 
dostarczało odpowiedzi na wszelkie wątpliwości użytkowników końcowych w każdej strefie 
klimatycznej.
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