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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom 
na palivovú úspornosť a iné základné parametre
(KOM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0779),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0411/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0000/2009),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10a) Pneumatiky pre jazdu na snehu 
a zimné pneumatiky majú špecifické 
parametre, ktoré nie sú úplne 
porovnateľné s normálnymi 
pneumatikami. S cieľom zabezpečiť, aby 
sa aj títo koncoví užívatelia mohli 
rozhodovať spravodlivo a informovane, 
parametre týchto pneumatík by sa mali 
uvádzať rovnakým spôsobom ako pri 
normálnych pneumatikách.

Or. en
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Odôvodnenie

V návrhu nie je žiadne konkrétne ustanovenie týkajúce sa pneumatík pre jazdu na snehu 
(alebo zimných pneumatík). Táto časť je omylom vynechaná, keďže ich parametre (priľnavosť 
za mokra) nie sú porovnateľné s normálnymi pneumatikami. Označenie pre tento druh 
pneumatík by sa preto malo prispôsobiť, aby vyjadrovalo ich charakteristické vlastnosti. Malo 
by sa tak urobiť prostredníctvom komitológie, keďže škály tried a testovacie postupy zatiaľ nie 
sú stanovené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Poskytovaním informácií 
o parametroch pneumatík v podobe 
štandardného označenia sa pravdepodobne 
podarí ovplyvniť rozhodovanie koncových 
užívateľov pri kúpe v prospech 
bezpečnejších, tichších a palivovo 
úspornejších pneumatík. Tým sa následne 
pravdepodobne vytvorí motivácia pre 
výrobcov pneumatík, aby tieto parametre 
pneumatík optimalizovali, čím sa otvorí 
cesta pre udržateľnejšiu spotrebu a výrobu.

(11) Poskytovaním informácií 
o parametroch pneumatík v podobe 
štandardného označenia sa pravdepodobne 
podarí ovplyvniť rozhodovanie koncových 
užívateľov pri kúpe vrátane rozhodovania 
týkajúceho sa nákupu prostredníctvom 
verejného obstarávania v prospech 
bezpečnejších, tichších a palivovo 
úspornejších pneumatík. Tým sa následne 
pravdepodobne vytvorí motivácia pre 
výrobcov pneumatík, aby tieto parametre 
pneumatík optimalizovali, čím sa otvorí 
cesta pre udržateľnejšiu spotrebu a výrobu. 
S cieľom viac pomôcť spotrebiteľom 
a iným koncovým užívateľom rozhodovať 
sa pri kúpe informovane, členské štáty by 
mali poskytovať ľahko dostupné 
informácie o systéme označovania vrátane 
vysvetľujúcich informácií týkajúcich sa 
každej zložky označenia a tieto informácie 
by mali sprístupniť na internete.

Or. en

Odôvodnenie

Štátne orgány zohrávajú veľmi dôležitú úlohu ako významní koncoví užívatelia v dlhodobom 
procese zameranom na zabezpečenie palivovo úspornejších, bezpečnejších a tichších 
pneumatík, pretože majú rozhodujúci potenciál na to, aby sa stali tzv. počiatočným 
zákazníkom pri stimulácii dopytu po trvalo udržateľnejších pneumatikách a vzorom pre iných 
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účastníkov trhu a spotrebiteľov. Označenie nie je ľahko zrozumiteľné. Preto by sa na 
internetovej stránke mali poskytovať rôzne dodatočné vysvetľujúce informácie, ktoré môžu byť 
užitočné pre spotrebiteľov. Mohli by zahŕňať aj kalkulačky na porovnanie možných 
(finančných a ekologických) úspor.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Ak budú členské štáty zavádzať
stimuly v prospech palivovo úsporných 
pneumatík, bolo by vhodné určiť 
minimálne triedy palivovej úspornosti, aby 
sa zabránilo rozdrobeniu vnútorného 
trhu. Takéto stimuly môžu predstavovať 
štátnu pomoc. Táto smernica 
neovplyvňuje výsledok žiadneho budúceho 
konania vo veci štátnej pomoci, ktoré sa 
môže uskutočniť v súlade s článkom 87 a 
88 zmluvy.

(19) Aby sa dosiahlo zníženie úrovne 
emisií CO2 pochádzajúcich z cestnej 
dopravy, je vhodné, aby členské štáty 
zavádzali stimuly v prospech palivovo 
úsporných pneumatík. Tieto stimuly by 
mali byť v súlade s článkom 87 a 88 
zmluvy. Aby sa zamedzilo fragmentácii 
vnútorného trhu, mali by sa určiť 
minimálne triedy palivovej úspornosti.

Or. en

Odôvodnenie

Významným nástrojom členských štátov na zníženie úrovne emisií CO2 je 
zavedenie(daňových) stimulov v prospech trvalo udržateľnejších pneumatík. Tieto stimuly by 
mali byť v súlade s pravidlom o štátnej pomoci a mali by byť zamerané na podporu pneumatík 
s čo najväčšou úsporou paliva. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Pre dosiahnutie cieľov ustanovení 
o označovaní je nevyhnutné, aby ich 
výrobcovia, dodávatelia a distribútori 
dodržiavali. Členské štáty by preto mali 
monitorovať toto dodržiavanie 
prostredníctvom trhového dohľadu 

(20) Pre dosiahnutie cieľov ustanovení 
o označovaní a na zabezpečenie 
rovnakých podmienok v rámci 
Spoločenstva je nevyhnutné, aby 
výrobcovia, dodávatelia a distribútori 
dodržiavali tieto ustanovenia. Členské 
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a pravidelných kontrol ex post. štáty by preto mali určiť účinné opatrenia 
vrátane trhového dohľadu, pravidelných 
kontrol ex post a účinných sankcií, ktoré 
sú dostačujúce na zabezpečenie 
dodržiavania ustanovení tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých výrobcov pneumatík tak v Spoločenstve, 
ako aj voči ich medzinárodnej konkurencii je mimoriadne dôležité, aby sa ustanovenia tejto 
smernice dôrazne presadzovali v každom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom tejto smernice je zvýšiť palivovú 
úspornosť cestnej dopravy podporou 
palivovo úsporných pneumatík.

Cieľom tejto smernice je zvýšiť 
environmentálnu účinnosť a bezpečnosť
cestnej dopravy podporou palivovo 
úsporných, bezpečných a tichých 
pneumatík.

Táto smernica vytvára rámec pre 
poskytovanie informácií o parametroch 
pneumatík prostredníctvom označovania.

Táto smernica vytvára rámec pre 
poskytovanie harmonizovaných informácií 
o parametroch pneumatík prostredníctvom 
označovania.

Or. en

Odôvodnenie

Zdôraznenie charakteru smernice, ktorá sa opiera o jednotný prístup.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) náhradné pneumatiky typu T na 
dočasné použitie,

(d) náhradné pneumatiky na dočasné 
použitie s označením „len na dočasné 
použitie“;

Or. en

Odôvodnenie

Znenie by sa malo zladiť s nariadením EHK OSN 117 o emisiách hluku valenia a priľnavosti 
na mokrých povrchoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 3 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) „náhradná pneumatika na dočasné 
použitie typu T“ je typ náhradnej 
pneumatiky na dočasné použitie 
konštruovaný pre použitie pri hustiacom 
tlaku vyššom ako je tlak stanovený pre 
normálne a zosilnené pneumatiky,

(2) „náhradná pneumatika na dočasné 
použitie“ je typ náhradnej pneumatiky na 
dočasné použitie konštruovaný pre použitie 
pri hustiacom tlaku vyššom ako je tlak 
stanovený pre normálne a zosilnené 
pneumatiky,

Or. en

Odôvodnenie

Znenie by sa malo zladiť s predpisom EHK OSN 117 o emisiách hluku valenia a priľnavosti 
na mokrých povrchoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 3 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) „predajňa“ je miesto, kde sa vystavujú, 
uskladňujú alebo ponúkajú na predaj 
pneumatiky, vrátane výstavných siení 
automobilov, ak ide o vystavené 
pneumatiky nenamontované na vozidlách, 

(3) „predajňa“ je miesto, kde sa vystavujú 
alebo ponúkajú na predaj pneumatiky, 
vrátane výstavných siení automobilov, ak 
ide o vystavené pneumatiky 
nenamontované na vozidlách, 

Or. en

Odôvodnenie

Pneumatiky sa môžu uskladňovať v logistických strediskách a skladoch, ktoré nie sú prístupné 
pre spotrebiteľov, a preto by sa nemali považovať za predajne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 5 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) ak pneumatiky ponúkané na predaj 
nemôže koncový užívateľ vidieť, 
distribútori poskytnú koncovému 
užívateľovi informácie o triede palivovej 
úspornosti, triede priľnavosti za mokra 
a nameranej hodnote vonkajšieho hluku 
valenia týchto pneumatík;

(2) ak pneumatiky ponúkané na predaj 
nemôže koncový užívateľ vidieť, 
distribútori poskytnú koncovému 
užívateľovi dokumentáciu o triede 
palivovej úspornosti, triede priľnavosti za 
mokra a nameranej hodnote vonkajšieho 
hluku valenia týchto pneumatík;

Or. en

Odôvodnenie
Objasnenie. Informácie podávané ústne nie sú dostačujúce a ich poskytovanie nemožno 
vymáhať.



PR\764072SK.doc 11/18 PE418.334v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 5 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) ak ide o pneumatiky kategórie C1 a C2, 
distribútori poskytnú údaje o triede 
palivovej úspornosti a nameranej hodnote 
vonkajšieho hluku valenia spolu s účtami, 
ktoré odovzdajú koncovým užívateľom pri 
nákupe pneumatík. Pri pneumatikách 
kategórie C1 poskytnú aj údaj o triede 
priľnavosti za mokra.

(3) ak ide o pneumatiky triedy C1 a C2, 
distribútori poskytnú vo forme označenia 
uvedeného v článku 4 ods. 1 údaje o triede 
palivovej úspornosti a nameranej hodnote 
vonkajšieho hluku valenia spolu s účtami, 
ktoré odovzdajú koncovým užívateľom pri 
nákupe pneumatík. Pri pneumatikách triedy
C1 poskytnú aj údaj o triede priľnavosti za 
mokra.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie. Ak si ľudia zvyknú na označenie alebo nálepku na pneumatikách, informácie, 
ktoré by mali dostať spolu s účtom, by mali mať takú istú formu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak členské štáty nemajú dôkaz o opaku, 
uznajú súlad označení a informácií o 
výrobku s ustanoveniami tejto smernice. 
Môžu dodávateľov požiadať o poskytnutie 
technickej dokumentácie s cieľom 
vyhodnotiť presnosť deklarovaných 
hodnôt.

2. Ak členské štáty nemajú dôkaz o opaku, 
uznajú súlad označení a informácií o 
výrobku s ustanoveniami tejto smernice. 
Môžu dodávateľov požiadať o poskytnutie 
technickej dokumentácie v súlade 
s článkom 4 ods. 4s cieľom vyhodnotiť 
presnosť deklarovaných hodnôt.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť, aby informácie poskytované na označení boli presné a aby sa zakladali 
na harmonizovaných testovacích postupoch ustanovených v predpisoch EHK OSN. Členské 
štáty by na základe technickej dokumentácie poskytnutej dodávateľmi pneumatík mali 
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overovať, či sú informácie uvedené na označení skutočne pravdivé.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 11 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) zavedenie požiadaviek v súvislosti 
s pneumatikami pre jazdu na snehu 
a zimnými pneumatikami;

Or. en

Odôvodnenie

V návrhu nie je žiadne konkrétne ustanovenie týkajúce sa pneumatík pre jazdu na snehu 
(alebo zimných pneumatík). Táto časť je omylom vynechaná, keďže ich parametre (priľnavosť 
za mokra) nie sú porovnateľné s normálnymi pneumatikami. Označenie pre tento druh 
pneumatík by sa preto malo prispôsobiť, aby vyjadrovalo ich charakteristické vlastnosti. Malo 
by sa tak urobiť prostredníctvom komitológie, keďže škály tried a testovacie postupy zatiaľ nie 
sú stanovené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 11 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) zavedenie požiadaviek v súvislosti 
s ďalšími základnými parametrami, ktoré 
majú vplyv na životné prostredie, zdravie 
alebo bezpečnosť, ak sú dostupné vhodné 
harmonizované testovacie postupy a ak sú 
takéto požiadavky hospodárne;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Nové parametre by sa mali zavádzať prostredníctvom spolurozhodovania, a nie komitológie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Sankcie Vynucovanie dodržiavania povinností a 
sankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá pre 
udeľovanie sankcií za porušenie 
vnútroštátnych ustanovení prijatých na 
základe tejto smernice a prijmú všetky 
potrebné opatrenia, aby zabezpečili ich 
vykonávanie. Stanovené sankcie musia 
byť účinné, primerané a odrádzajúce.
Členské štáty oznámia tieto ustanovenia 
Komisii najneskôr do osemnástich 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice a bezodkladne jej oznámia 
všetky ich ďalšie zmeny a doplnenia.

1. Členské štáty zavedú opatrenia 
ustanovujúce sankcie za porušenie 
ustanovení tejto smernice vrátane 
pravidiel pre udeľovanie sankcií za 
porušenie vnútroštátnych ustanovení 
prijatých na základe tejto smernice a 
ustanovenia, ktorými zabezpečia ich 
vykonávanie.

2. Tieto opatrenia sú účinné, primerané a 
odrádzajúce.
3. Členské štáty bezodkladne oznámia tieto 
opatrenia a akékoľvek ich ďalšie zmeny 
a doplnenia Komisii.

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých výrobcov pneumatík tak v Spoločenstve, 
ako aj voči ich medzinárodnej konkurencii je mimoriadne dôležité, aby sa ustanovenia tejto 
smernice dôrazne presadzovali v každom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Najneskôr do 5 rokov od dátumu účinnosti
tejto smernice Komisia vyhodnotí potrebu
preskúmať triedy energetickej efektívnosti 

Najneskôr do 5 rokov od dátumu 
uplatňovania tejto smernice Komisia 
preskúma uplatňovanie tejto smernice 
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a priľnavosti za mokra v súlade s prílohou 
I.

vrátane parametrov pneumatík a tried 
v súlade s prílohou I a v prípade potreby 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
návrh na prispôsobenie parametrov alebo 
tried alebo na zavedenie nových 
požiadaviek v súvislosti s novými 
kľúčovými parametrami, pokiaľ tieto 
parametre majú vplyv na životné 
prostredie, zdravie alebo bezpečnosť. 

Or. en

Odôvodnenie

Nové parametre by sa mali zavádzať prostredníctvom spolurozhodovania, a nie komitológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty najneskôr do 1. novembra 
2011 prijmú a uverejnia zákony, právne 
predpisy a správne opatrenia potrebné na 
dosiahnutie súladu s touto smernicou. 
Bezodkladne informujú Komisiu o znení 
týchto opatrení a tabuľke zhody medzi 
uvedenými ustanoveniami a touto 
smernicou.

1. Členské štáty najneskôr do [dátum 
nadobudnutia účinnosti + 12 mesiacov]
prijmú a uverejnia zákony, právne predpisy 
a správne opatrenia potrebné na 
dosiahnutie súladu s touto smernicou. 
Bezodkladne informujú Komisiu o znení 
týchto opatrení a tabuľke zhody medzi 
uvedenými ustanoveniami a touto 
smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1.
novembra 2012.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od [dátum 
nadobudnutia účinnosti + 24 mesiacov].

Členské štáty uvedú priamo v prijatých 
ustanoveniach alebo pri ich úradnom 
uverejnení odkaz na túto smernicu. 
Podrobnosti o odkaze na smernicu upravia 
členské štáty.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých 
ustanoveniach alebo pri ich úradnom 
uverejnení odkaz na túto smernicu. 
Podrobnosti o odkaze na smernicu upravia 
členské štáty.

Or. en

Odôvodnenie

Dátumy transpozície a uplatňovania smernice treba stanoviť vo vzťahu k nadobudnutiu 
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účinnosti smernice, aby sa členským štátom a účastníkom trhu umožnil dostatočný čas na 
vykonanie ustanovení a zabezpečenie súladu s nimi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Príloha II – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Formát označenia Formát nálepky

Or. en

Odôvodnenie

Technická úprava. Cieľom je zladiť text s terminológiou použitou v článku 4 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice
Príloha II – bod 1.1 – ilustrácia

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

72 dB(A) 72 dB

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie. (A)by sa malo odstrániť, aby nedochádzalo k zámene s triedou A.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Jednotný systému označovania pneumatík

Keďže takmer 25 % celkových emisií CO2 pochádza z cestnej dopravy, zníženie energetickej 
náročnosti a emisií vozidiel a obmedzenie uhlíkovej stopy sú pre EÚ jednými 
z najnáročnejších úloh. Pneumatiky sa na celkovej spotrebe paliva vozidla podieľajú 20 až 
30 % a zvýšená trvalá udržateľnosť pneumatík by sa preto mala vnímať ako súčasť 
jednotného prístupu na zníženie spotreby paliva a emisií v cestnej doprave. V zozname 
cielených opatrení vytvoreného v rámci akčného plánu pre energetickú účinnosť, ktorého 
cieľom je zníženie spotreby o 20 % do roku 2020, sa zdôrazňuje označovanie pneumatík ako 
možný spôsob na dosiahnutie tohto cieľa.
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Týmto návrhom sa zavádza systém označovania, ktorý zabezpečí poskytovanie 
štandardizovaných informácií o palivovej úspornosti, priľnavosti za mokra a vonkajšom hluku 
valenia pneumatík. Spotrebiteľom a konečným užívateľom to umožní informovane sa 
rozhodovať pri kúpe pneumatík. Podľa návrhu všetky pneumatiky pre osobné automobily, 
ľahké úžitkové vozidlá a ťažké úžitkové vozidlá (pneumatiky tried C1, C2 a C3), ktoré sa 
uvádzajú na trh, budú musieť byť od roku 2012 doplnené ľahko a všeobecne zrozumiteľnými 
piktogramami, na ktorých budú uvedené výkonnostné vlastnosti pneumatík na základe troch 
parametrov.

Návrh by sa mal vnímať v úzkej súčinnosti s navrhovaným nariadením o požiadavkách 
typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel (KOM(2008)0316). 
Zatiaľ čo návrh uvedeného nariadenia sa zaoberá oblasťou ponuky prostredníctvom 
minimálnych požiadaviek a zaručenia, aby pneumatiky používané na európskych cestách boli 
náležite prijateľnej kvality, súčasný návrh je zameraný na stranu dopytu a jeho cieľom je 
podpora zlepšovania energetickej účinnosti a bezpečnosti určovaného trhom.

Spravodajca víta tento návrh. Vytvorenie harmonizovaného systému označovania bude 
významným krokom v zabezpečovaní transformácie trhu smerom k palivovo úsporným 
pneumatikám. Vzhľadom na to, že z prieskumov trhu vyplýva záujem spotrebiteľov o nákup 
trvalo udržateľnejších pneumatík, navrhovaná smernica prispeje k zlepšeniu informovanosti 
a podnieti diskusiu medzi predajcom a kupujúcim, čím spotrebiteľom umožní prijímať 
rozhodnutia na základe informovanosti. Spotrebitelia by tak boli upozornení na významné 
rozdiely (tak z hľadiska životného prostredia, ako aj z ekonomického hľadiska), ktoré existujú 
medzi pneumatikami pre osobné automobily, keďže v súčasnosti existuje rozdiel v spotrebe 
paliva medzi pneumatikami s najlepšími najhoršími a vlastnosťami až do 10 %  Celkový 
vplyv na úrovni EÚ by mohol byť pôsobivý. V rámci hodnotenia vplyvu sa zistili potenciálne 
úspory od 0,56 do 1,51 Mtoe ročne. Toto sa rovná odstráneniu 0,5 milióna až 1,2 milióna 
osobných automobilov z ciest EÚ. 
Spravodajca víta jednotný prístup tohto návrhu. Keďže zlepšenie vlastností jedného kritéria 
môže nepriaznivo ovplyvniť iné kritérium (napríklad energeticky úspornejšia pneumatika má 
často slabšiu priľnavosť a preto je menej bezpečná), je dôležité poskytnúť koncovému 
užívateľovi informácie o 3 parametroch. Okrem toho označovanie nebude prospešné len pre 
spotrebiteľov a obchodné organizácie. Takisto by sa mohlo ukázať ako veľmi užitočné pre 
orgány verejnej správy v ich úsilí o zabezpečenie energeticky úspornejších, bezpečnejších a 
tichších pneumatík pre ich vozidlá a pri zavádzaní (daňových) stimulov v prospech trvalo 
udržateľnejších pneumatík.
Návrh bol vypracovaný na základe rozsiahlych konzultácií so zainteresovanými stranami, čo 
sa odráža na dosiahnutej rovnováhe. Všetky zúčastnené strany vrátane odvetvia podporujú 
tento návrh. Spravodajca by chcel zdôrazniť, že tento návrh – pokiaľ sa bude úspešne 
uplatňovať – by mohol podnietiť zintenzívnenie hospodárskej súťaže na trhu s pneumatikami 
a umožnil by výrobcom ťažiť z diferenciácie výrobkov, čo by viedlo k hospodárskej súťaži 
založenej na kvalite výrobkov a výrobcom pneumatík by poskytlo stimuly na modernizáciu 
ich výrobkov. Je pravdepodobné, že sa zároveň zmenšia prekážky, brániace novým subjektom 
vstúpiť na trh, založené na dobrej povesti. Objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie 
o parametroch pneumatík zabezpečia, aby odvetvie získalo lepšiu návratnosť investícií do 
výskumu a vývoja v úsilí o umiestnenie kvalitnejších výrobkov na trh. Z tohto hľadiska je 
navrhovaná harmonizácia v záujme odvetvia. 
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Spravodajca by chcel zdôrazniť, že navrhovaný systém by mal byť realizovateľný, čo možno 
najefektívnejší z hľadiska nákladov a mal by viesť k rovnakým podmienkam.

Označenie alebo nálepka
Podľa návrhu všetky pneumatiky pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá (C1 a C2) 
musia byť označené nálepkou, na ktorej sú uvedené 3 parametre.  Z tejto povinnosti sú vyňaté 
len pneumatiky pre ťažké úžitkové vozidlá (C3) – tieto informácie sa musia uvádzať 
v propagačnej technickej literatúre. Logickým zdôvodnením nálepky je skutočnosť, že –
podobne, ako v prípade elektrických spotrebičov v súčasnosti – je nálepka najviditeľnejšia 
možnosť pre spotrebiteľov a pre orgány verejnej správy je najjednoduchším spôsobom
zaručenia toho, aby sa všetky informácie dostali ku koncovému užívateľovi. Pri zvažovaní 
návrhu používania nálepky by sa mala zohľadniť skutočnosť, že nálepky sa dnes už používajú 
na konštrukčne náročných pneumatikách (často s uvedením značky a sériového čísla). Tento 
návrh preto nijako významne nezaťažuje dodatočne výrobcov. Odhaduje sa, že doplnkové 
informácie na nálepke by si vyžiadali dodatočné náklady nižšie ako 1 cent eura za 
pneumatiku. Takéto označovanie okrem toho umožní, aby za poskytovanie informácií o 
kvalite pneumatík bol jednoznačne a v plnej miere zodpovedný výrobca.

Na druhej strane treba zvážiť osobitosti trhu s pneumatikami. Pneumatiky sa predávajú na 
rôznych miestach – od veľkých výstavných miestností, kde sa vystavujú pre menšie garáže, v 
ktorých majú spotrebitelia obmedzený prístup k výrobkom, ktoré si kupujú, alebo k nim 
nemajú žiadny priamy prístup. Okrem toho existujú obavy v súvislosti s tým, že nálepka by sa 
mohla z pneumatiky odlúpnuť, či už ľudským zásahom alebo prirodzenou cestou. Preto je 
nevyhnutné pragmatické riešenie v snahe nájsť čo najlepší prístup na dosiahnutie cieľov tohto 
návrhu a účinné sprostredkovanie informácií pri nákupe pneumatiky. 

Osobitná pozornosť by sa mala venovať dodávateľom a distribútorom automobilov. Hoci je 
dôležité, aby bol spotrebiteľ informovaný o pneumatikách namontovaných na novo zakúpený 
automobil (najmä ak to povedie k tomu, že spotrebitelia budú mať vyššie nároky, pokiaľ ide o 
palivovú úspornosť alebo bezpečnosť ich namontovaných pneumatík), treba sa zamyslieť aj 
nad logistikou a administratívnym zaťažením, ktoré by s tým súviselo. Najmä vzhľadom na 
súčasnú finančnú a hospodársku krízu by sme sa mali snažiť nájsť vyvážený prístup a 
zamedziť akémukoľvek nadbytočnému administratívnemu zaťaženiu.

Rovnaké podmienky hospodárskej súťaže
Jednou z významných obáv tohto odvetvia je to, aby táto smernica nenarušila hospodársku 
súťaž. Spravodajca sa domnieva, že je dôležité zaručiť v rámci dostupných právnych 
prostriedkov rovnaké podmienky hospodárskej súťaže pre všetkých výrobcov pneumatík tak 
v Spoločenstve, ako aj voči ich medzinárodnej konkurencii. Hoci z právneho hľadiska má táto 
smernica priamy právny účinok vo všetkých členských štátoch bez ohľadu na jej transpozíciu 
do vnútroštátnych právnych predpisov, je mimoriadne dôležité, aby sa transpozícia a 
vykonávanie a vynucovanie dodržiavania ustanovení tohto návrhu vykonávali jednotne vo 
všetkých členských štátoch. 

Vykonávanie
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Spravodajca sa domnieva, že pri vykonávaní tejto smernice by sa výrobcom mal umožniť 
dostatočný čas na zabezpečenie súladu s novými podmienkami, ktoré im boli uložené, a 
zároveň zaručiť rýchly prechod k novým predpisom. Takisto je dôležité, aby systém bol 
pružný, no predvídateľný, v rámci ktorého by bolo možné prispôsobovať parametre 
technickému pokroku (aby sa zamedzilo tomu, že všetky pneumatiky v budúcnosti budú 
triedy A), no zároveň by sa mala brať do úvahy dlhodobá predvídateľnosť, ktorá je 
nevyhnutná pre výrobcov.

Pneumatiky pre jazdu na snehu
Spravodajca sa domnieva, že osobitnú pozornosť treba venovať uplatňovaniu tejto smernice 
na pneumatiky pre jazdu na snehu alebo na zimné pneumatiky, ktoré si vyžadujú doplnkové 
informácie o ich schopnosti zvládať špecifické podmienky. Je dôležité zabezpečiť, aby 
označovanie zodpovedalo všetkým požiadavkám konečného užívateľa pri všetkých 
klimatických podmienkach.
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