
PR\764072SL.doc PE418.334v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2008/0221(COD)

2.2.2009

***I
OSNUTEK POROČILA
o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik 
glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre
(KOM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Ivo Belet

Adlib Express Watermark



PE418.334v01-00 2/18 PR\764072SL.doc

SL

PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Predlogi sprememb zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, ki 
povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na 
izkoristek goriva in druge bistvene parametre
(KOM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0779),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0411/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja Odbora 
za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6-0000/2009),

1. odobri spremenjeni predlog Komisije;

2. poziva Komisijo, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava predlog bistveno 
spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Pnevmatike za sneg in nordijske 
zimske pnevmatike imajo posebne 
parametre, ki niso v celoti primerljivi z 
običajnimi pnevmatikami. Da bi končnim 
uporabnikom omogočili pravično in 
informirano odločanje, je treba parametre 
teh pnevmatik prikazati na način, ki bo 
omogočil primerjavo z običajnimi 
pnevmatikami.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog ne predvideva posebne ureditve za pnevmatike za sneg (ali nordijske zimske 
pnevmatike). To je opustitev, saj njihovi parametri (kot je na primer oprijem na mokri 
podlagi) niso primerljivi z običajnimi pnevmatikami. Zato bi bilo treba prilagoditi oznako za 
to vrsto pnevmatik tako, da bi odražala njihove posebnosti. To bi bilo treba izvesti s 
postopkom komitologije, saj lestvice in metode preskušanja še niso določene. 

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Zagotavljanje podatkov o parametrih 
pnevmatik v obliki standardne oznake bo 
verjetno vplivalo na končne uporabnike, da 
bodo kupovali varnejše, bolj tihe 
pnevmatike in pnevmatike z velikim 
izkoristkom goriva. To pa bo verjetno 
vplivalo na proizvajalce pnevmatik, da 
bodo navedene parametre pnevmatik 
optimizirali, kar bo omogočilo bolj 
trajnostno potrošnjo in proizvodnjo.

(11) Zagotavljanje podatkov o parametrih 
pnevmatik v obliki standardne oznake bo 
verjetno vplivalo na končne uporabnike,
vključno z nakupnimi odločitvami v 
okviru javnih naročil, da bodo kupovali 
varnejše, bolj tihe pnevmatike in 
pnevmatike z velikim izkoristkom goriva. 
To pa bo verjetno vplivalo na proizvajalce 
pnevmatik, da bodo navedene parametre 
pnevmatik optimizirali, kar bo omogočilo 
bolj trajnostno potrošnjo in proizvodnjo. 
Da bi potrošnikom in drugim končnim 
uporabnikom še bolj pomagale pri 
informiranem odločanju, bi morale države 
članice zagotoviti lahko dostopne 
informacije o načinu označevanja, 
vključno z razlagami vsakega sestavnega 
dela oznake, in take informacije objaviti 
na internetu.

Or. en

Obrazložitev

Javni organi lahko kot veliki končni porabniki v dolgoročnem procesu, katerega cilj bo doseči 
pnevmatiko, ki bo imela velik izkoristek goriva ter bo varnejša in tišja, odigrajo zelo 
pomembno vlogo, saj imajo kritično maso, da lahko kot „prvi uporabniki“ okrepijo 
povpraševanje po bolj trajnostnih pnevmatikah in postanejo vzor za druge akterje na trgu in 
potrošnike. Oznako je dokaj težko razumeti. Zato je treba na spletni strani navesti vse vrste 
dodatnih pojasnil, ki bi lahko bila koristna za potrošnike. Lahko bi dodali tudi kalkulator za 
primerjalni izračun možnih (finančnih in okoljskih) prihrankov.
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Kadar države članice spodbujajo 
pnevmatike z velikim izkoristkom goriva, 
je treba določiti najnižje razrede glede na 
izkoristek goriva, da bi preprečili 
razdrobljenost notranjega trga. Takšno 
spodbujanje bi lahko pomenilo državno 
pomoč. Ta direktiva ne posega v odločitve, 
sprejete med postopki o državni pomoči, ki 
jih je v zvezi s tem mogoče sprožiti na 
podlagi členov 87 in 88 Pogodbe.

(19) Da bi se spoprijele z izzivom 
zmanjšanja emisij CO2 cestnega prometa, 
je primerno, da države članice spodbujajo 
pnevmatike z velikim izkoristkom goriva.
Takšno spodbujanje bi moralo biti v 
skladu s členoma 87 in 88 Pogodbe. Za 
preprečevanje razdrobljenosti notranjega 
trga bi bilo treba določiti najnižje razrede 
glede izkoristka goriva.

Or. en

Obrazložitev

Pomemben instrument pri zmanjševanju emisij CO2 za države članice je vzpostavitev 
(davčnih) spodbud za bolj trajnostne pnevmatike. Te spodbude bi morale biti skladne s pravili 
za državno pomoč, njihov cilj pa bi moral biti spodbujanje rabe pnevmatik z največjim 
izkoristkom goriva. 

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Doseganje skladnosti z določbami o 
označevanju s strani proizvajalcev, 
dobaviteljev in distributerjev je bistveno za 
doseganje ciljev teh določb. Države članice 
bi zato morale spremljati doseganje te 
skladnosti z nadzorovanjem trga in
rednimi naknadnimi nadzori. 

(20) Doseganje skladnosti z določbami o 
označevanju s strani proizvajalcev, 
dobaviteljev in distributerjev je bistveno za 
doseganje ciljev teh določb in za 
zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev 
znotraj Skupnosti . Države članice bi zato 
morale določiti učinkovite ukrepe, 
vključno z nadzorovanjem trga, rednimi 
naknadnimi nadzori in učinkovitimi 
sankcijami, ki zadoščajo za zagotovitev 
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izvrševanja določb te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za vse proizvajalce pnevmatik v Skupnosti in za 
njihove mednarodne konkurente je zelo pomembno, da se določbe te direktive strogo 
izvršujejo v vseh državah članicah.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen te direktive je povečati izkoristek 
goriva v cestnem prometu s spodbujanjem 
pnevmatik z velikim izkoristkom goriva.

Namen te direktive je povečati okoljsko 
učinkovitost in varnost cestnega prometa s 
spodbujanjem varnih in tihih pnevmatik z 
velikim izkoristkom goriva.

Ta direktiva določa okvir za zagotavljanje 
podatkov o parametrih pnevmatik z 
označevanjem.

Ta direktiva določa okvir za zagotavljanje 
usklajenih podatkov o parametrih 
pnevmatik z označevanjem.

Or. en

Obrazložitev

Poudarek je na enotnem pristopu te direktive.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zasilne rezervne pnevmatike, tipa T, (d) zasilne rezervne pnevmatike z oznako 
„samo za začasno uporabo“,

Or. en
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Obrazložitev

Besedilo bi bilo treba uskladiti z uredbo UN/ECE 117 o emisijah hrupa pnevmatik pri 
kotaljenju in oprijemljivosti na mokrih površinah.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 3 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „zasilna rezervna pnevmatika tipa T“ je 
zasilna rezervna pnevmatika, zasnovana za 
uporabo pri višjem tlaku, kot je določen za 
standardne in ojačane pnevmatike,

(2) „zasilna rezervna pnevmatika“ je 
zasilna rezervna pnevmatika, zasnovana za 
uporabo pri višjem tlaku, kot je določen za 
standardne in ojačane pnevmatike,

Or. en

Obrazložitev

Besedilo bi bilo treba uskladiti z uredbo UN/ECE 117 o emisijah hrupa pnevmatik pri 
kotaljenju in oprijemljivosti na mokrih površinah.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 3 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „prodajno mesto“ je kraj, kjer se 
pnevmatike razstavijo, hranijo ali 
prodajajo, vključno z razstavnimi prostori, 
kjer so razstavljene pnevmatike, ki niso 
nameščene na vozila, 

(3) „prodajno mesto“ je kraj, kjer se 
pnevmatike razstavijo ali prodajajo, 
vključno z razstavnimi prostori, kjer so 
razstavljene pnevmatike, ki niso 
nameščene na vozila, 

Or. en

Obrazložitev

Pnevmatike se lahko shranjujejo v logističnih centrih ali skladiščih, ki niso dostopni 
strankam, zato se ne bi smeli šteti kot „prodajna mesta“.

Adlib Express Watermark



PE418.334v01-00 10/18 PR\764072SL.doc

SL

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 5 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Kadar pnevmatike, namenjene za 
prodajo, končnim uporabnikom niso vidne, 
jim distributerji zagotovijo podatke o 
razredu teh pnevmatik glede na izkoristek 
goriva, razredu glede na oprijem na mokri 
podlagi in izmerjeni vrednosti zunanjega 
kotalnega hrupa.

(2) Kadar pnevmatike, namenjene za 
prodajo, končnim uporabnikom niso vidne, 
jim distributerji zagotovijo dokumentacijo
o razredu teh pnevmatik glede na 
izkoristek goriva, razredu glede na oprijem 
na mokri podlagi in izmerjeni vrednosti 
zunanjega kotalnega hrupa.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi jasnosti. Ustne informacije ne zadostujejo in se ne morejo izvrševati.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 5 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pri pnevmatikah C1 in C2 distributerji 
na računih, ki jih izstavijo končnim 
uporabnikom ob nakupu pnevmatik, 
navedejo razred glede na izkoristek goriva 
in izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa. Pri pnevmatikah C1 navedejo tudi 
razred glede na oprijem na mokri podlagi.

(3) Pri pnevmatikah C1 in C2 distributerji 
na računih, ki jih izstavijo končnim 
uporabnikom ob nakupu pnevmatik, 
navedejo razred glede na izkoristek goriva 
in izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega 
hrupa v obliki oznake iz člena 4(1). Pri 
pnevmatikah C1 navedejo tudi razred glede 
na oprijem na mokri podlagi.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi jasnosti. Če se ljudje navadijo na oznake ali nalepke na pnevmatikah, bi morale biti 
informacije, ki bi jih morali prejeti skupaj z računi, enake oblike.
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice predvidevajo, da oznake 
in podatki o proizvodu ustrezajo določbam 
iz te direktive, dokler ne morejo dokazati 
nasprotnega. Da bi lahko ocenili 
natančnost navedenih vrednosti, lahko od 
dobaviteljev zahtevajo tehnično 
dokumentacijo.

2. Države članice predvidevajo, da oznake 
in podatki o proizvodu ustrezajo določbam 
iz te direktive, dokler ne morejo dokazati 
nasprotnega. Da bi lahko ocenili 
natančnost navedenih vrednosti, lahko od 
dobaviteljev zahtevajo tehnično 
dokumentacijo v skladu s členom 4(4).

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti, da so na oznaki navedene informacije natančne in temeljijo na 
usklajenih metodah preskušanja, ki so določene v uredbah UNECE. Države članice bi morale 
na podlagi tehnične dokumentacije, ki jo predložijo dobavitelji pnevmatik, preveriti, ali so 
informacije na oznaki zares pravilne.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 11 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) uvedba zahtev za pnevmatike za sneg 
ali za nordijske zimske pnevmatike;

Or. en

Obrazložitev

Predlog ne predvideva posebne ureditve za pnevmatike za sneg (ali nordijske zimske 
pnevmatike). To je opustitev, saj njihovi parametri (kot je na primer oprijem na mokri 
podlagi) niso primerljivi z običajnimi pnevmatikami. Zato bi bilo treba prilagoditi oznako za 
to vrsto pnevmatik tako, da bi odražala njihove posebnosti. To bi bilo treba izvesti s 
postopkom komitologije, saj lestvice in metode preskušanja še niso določene.
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Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 11 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) uvedba zahtev za druge bistvene 
parametre, kolikor ti vplivajo na okolje, 
zdravje ali varnost, pod pogojem, da so na 
voljo ustrezne usklajene testne metode in 
da so takšne zahteve stroškovno 
učinkovite;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nove parametre bi bilo treba uvesti s postopkom soodločanja in ne komitologije.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sankcije Izvrševanje in sankcije
Države članice določijo pravila za 
sankcije, ki se uporabljajo pri kršitvah 
nacionalnih določb, sprejetih na podlagi te 
direktive, in sprejmejo vse ukrepe, 
potrebne za njihovo izvajanje. Predpisane 
sankcije morajo biti učinkovite,
sorazmerne in odvračilne. Države članice 
Komisijo uradno obvestijo o navedenih 
določbah najpozneje osemnajst mesecev 
po začetku veljavnosti te direktive in brez 
odlašanja tudi o vseh poznejših 
spremenjenih navedenih določbah.

1. Države članice uvedejo ukrepe, ki 
določajo sankcije za kršitve določb te 
direktive, vključno s pravili za sankcije, ki 
se uporabljajo pri kršitvah nacionalnih 
določb, sprejetih na podlagi te direktive, in 
določbe, ki zagotavljajo njihovo izvajanje.

2. Ti ukrepi so učinkoviti, sorazmerni in
odvračilni.
3. Države članice Komisijo brez odlašanja
uradno obvestijo o navedenih ukrepih in
vseh njihovih poznejših spremembah.
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Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za vse proizvajalce pnevmatik v Skupnosti in za 
njihove mednarodne konkurente je zelo pomembno, da se določbe te direktive strogo 
izvršujejo v vseh državah članicah.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najpozneje pet let po začetku uporabe te 
direktive Komisija oceni, ali je treba 
pregledati energetsko učinkovitost in 
razrede glede na oprijem na mokri 
podlagi iz Priloge I.

Najpozneje pet let po začetku uporabe te 
direktive Komisija pregleda uporabo te 
direktive, vključno s parametri pnevmatik 
in razredi iz Priloge I, in, če je primerno,
pošlje predloge Evropskemu parlamentu 
in Svetu za prilagoditev parametrov ali 
razredov ali uvedbo novih zahtev za druge 
bistvene parametre, če navedeni parametri 
vplivajo na okolje, zdravje ali varnost.

Or. en

Obrazložitev

Nove parametre bi bilo treba uvesti s postopkom soodločanja in ne komitologije.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice najpozneje do 1. 
novembra 2011 sprejmejo in objavijo 
zakone in druge predpise, potrebne za 
uskladitev s to direktivo. Komisiji 
nemudoma sporočijo besedilo navedenih 
predpisov in korelacijsko tabelo med 
navedenimi predpisi in to direktivo.

1. Države članice najpozneje do [datum 
začetka veljavnosti + 12 mesecev]
sprejmejo in objavijo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo 
besedilo navedenih predpisov in 
korelacijsko tabelo med navedenimi 
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predpisi in to direktivo.
Navedene določbe se uporabljajo od 1. 
novembra 2012.

Navedene določbe se uporabljajo od
[datum začetka veljavnosti + 24 mesecev].

Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklicevanje 
nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. 
Način sklicevanja določijo države članice.

Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Države 
članice določijo način sklicevanja.

Or. en

Obrazložitev

Datumi za prenos in začetek uporabe morajo biti določeni glede na začetek veljavnosti 
direktive tako, da se zagotovi državam članicah in akterjem na trgu dovolj časa za izvajanje
določb in uskladitev z njimi.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Priloga II – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zasnova nalepke (Ne zadeva slovenske različice, op. p.) 

Or. en

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev. Za uskladitev besedila s terminologijo iz člena 4(2).

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Priloga II – točka 1.1 – slika

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

72 dB(A) 72 dB

Or. en
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Obrazložitev

Zaradi jasnosti. (A) naj se črta, da se prepreči zmeda z razredom A.
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OBRAZLOŽITVENA IZJAVA

Integriran sistem označevanja pnevmatik

Zmanjševanje energijske intenzivnosti in ogljikovega odtisa vozil je eden večjih izzivov za 
EU, glede na to, da skoraj 25 % skupnih emisij CO2 prihaja iz cestnega prometa. Pnevmatike 
pomenijo 20 do 30 % skupne porabe goriva vozil, zato bi morala biti večja trajnostnost 
pnevmatik del integriranega pristopa za zmanjševanje porabe goriva in emisij v cestnem 
prometu. Seznam ciljnih ukrepov iz Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za 
zmanjševanje porabe za 20 % do leta 2020 poudarja, da tudi označevanje pnevmatik 
predstavlja možnost za doseganje tega cilja.

Ta predlog vzpostavlja sistem označevanja, ki bo zagotovil navajanje standardiziranih 
informacij o izkoristku goriva, oprijemu na mokri podlagi in zunanjem kotalnem hrupu 
pnevmatik. To bo potrošnikom in končnim uporabnikom omogočilo informirano odločanje o 
nakupu pnevmatik. V skladu s predlogom bodo morale biti od leta 2012 naprej vse 
pnevmatike za osebna vozila, lahka in težka gospodarska vozila (pnevmatike C1, C2 in C3), 
ki bodo dane na trg, opremljene z zlahka in splošno razumljivimi piktogrami, na katerih bodo 
navedene lastnosti pnevmatik s tremi parametri.

Predlog je treba obravnavati v tesni povezavi s predlagano uredbo o zahtevah za 
homologacijo za splošno varnost motornih vozil (KOM(2008)0316). Če slednja obravnava 
stran ponudbe z minimalnimi zahtevami in jamstvi, da so pnevmatike, ki se uporabljajo na 
evropskih cestah, primerno sprejemljive kakovosti, je sedanji predlog namenjen strani 
povpraševanja, njegov cilj pa je spodbujati izboljšanje energijske učinkovitosti in varnosti, ki 
jo bo zahteval trg.

Poročevalec pozdravlja predlog. Vzpostavitev usklajenega sistema označevanja bo pomemben 
korak k zagotavljanju preoblikovanja trga, da se bo usmeril k pnevmatikam z največjim 
izkoristkom goriva. Ker raziskave trge jasno kažejo, da so potrošniki zainteresirani za nakup 
bolj trajnostnih pnevmatik, bo predlagana direktiva pomagala osveščati in odpirati razpravo 
med prodajalci in kupci ter bo potrošnikom omogočila informirano odločanje. Potrošnike bo 
osveščala o pomembnih (okoljskih in ekonomskih) razlikah med pnevmatikami – za osebna 
vozila znaša razlika v porabi goriva med najboljšimi in najslabšimi pnevmatikami na tem 
področju do 10 %. Skupni učinek na ravni EU bi lahko bil izjemen: ocena vpliva je pokazala, 
da bi lahko prihranek znašal 0,56 do 1,51 Mtoe na leto. To je enako, kot če bi s cest v EU 
umaknili 0,5 milijona do 1,3 milijona osebnih vozil.
Poročevalec pozdravlja tudi celostni pristop tega predloga. Ker lahko izboljšanje lastnosti po 
enem merilu škoduje drugemu (če je na primer pnevmatika bolj energijsko učinkovita, to 
pogosto pomeni, da ima slabši oprijem in je torej manj varna), je pomembno, da se končnemu 
uporabniku zagotovi vse tri parametre. Poleg tega označevanje ne bo koristno le za potrošnike 
in podjetja. Lahko bi bilo tudi zelo koristno za javne organe pri njihovih prizadevanjih za 
zagotovitev bolj energijsko učinkovitih, varnejših in tišjih pnevmatik za svoja vozila in pri 
vzpostavitvi (davčnih) spodbud za bolj trajnostne pnevmatike.
Predlog je bil pripravljen po obširnih posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi, kar se vidi iz 
doseženih rezultatov. Zainteresirane strani, vključno z industrijo, široko podpirajo ta predlog. 
Poročevalec bi želel poudariti, da bi lahko ta predlog, če se bo dobro izvajal, povzročil 
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povečanje konkurence na trgu pnevmatik, proizvajalcem pa bi lahko koristila večja 
raznovrstnost izdelkov, ki bi vodila v konkurenco na podlagi kakovosti izdelkov, proizvajalce 
pnevmatik pa bi spodbujala k nadgrajevanju njihovih izdelkov. Poleg tega bo to novim 
udeležencem verjetno zmanjšalo ovire za vstop na trg na podlagi ugleda. Objektivni, 
zanesljivi in primerljivi podatki o parametrih pnevmatik bodo industriji zagotovili več 
povratnih informacij o njenih vlaganjih v raziskave in razvoj v prizadevanju, da bi dali na trg 
kakovostnejše izdelke. Glede tega je predlagana uskladitev v interesu industrije. 

Poročevalec bi tudi želel poudariti, da bi morala biti predlagana shema izvedljiva, čim bolj 
stroškovno učinkovita, prinašati pa bi morala enake pogoje za vse.

Oznaka ali nalepka
Predlog zahteva, naj imajo vse pnevmatike za osebna vozila in lahka tovorna vozila (C1 in 
C2) nalepko, na kateri so navedeni trije parametri. Samo pnevmatike za težka tovorna vozila 
(C3) so izvzete iz te obveznosti – te podatke morajo imeti navedene v tehničnem 
promocijskem gradivu. Nalepka je utemeljena zato, ker je, kot velja tudi za električne aparate, 
najbolj vidna rešitev za potrošnike in najlažji način za javne organe, da zagotovijo, da vsi 
podatki dosežejo končnega uporabnika. Pri obravnavi predloga uporabe nalepke bi bilo treba 
upoštevati, da nalepke že obstajajo na boljših pnevmatikah (pogosto je na njih navedena 
znamka in serijska številka). Ta predlog torej proizvajalcem ne nalaga večjega dodatnega 
bremena: ocenjeno je bilo, da bi dodatne informacije na nalepki zahtevale manj kot 1 cent 
dodatnih stroškov za pnevmatiko. Poleg tega omogoča, da je odgovornost za obveščanje o 
kakovosti pnevmatik jasno in v celoti stvar proizvajalca pnevmatik.

Po drugi strani pa je treba upoštevati posebnosti trga pnevmatik: prodaja pnevmatik poteka na 
različnih krajih – od velikih razstavnih prostorov do majhnih delavnic, kjer imajo stranke 
omejen dostop do izdelka, ki ga kupujejo, ali pa ga sploh nimajo. Poleg tega obstajajo skrbi 
glede odstranjevanja nalepk s pnevmatik, ne glede na to, ali to stori človek ali odpadejo same. 
Zato so nujne pragmatične odločitve, da bi našli najboljši pristop, s katerim bodo doseženi 
cilji predloga in bodo kupcem pnevmatik učinkovito sporočene ustrezne informacije. 

Posebno pozornost bi bilo treba nameniti dobaviteljem in distributerjem avtomobilom. 
Medtem ko je pomembno, da je potrošnik obveščen o pnevmatikah, ki so nameščene na novo 
vozilo (zlati če bodo na ta način potrošniki postali bolj zahtevni glede izkoristka goriva ali 
varnosti nameščenih pnevmatik), pa bi morali upoštevati tudi logistične in upravne 
obremenitve, ki jih to prinaša. Zlasti glede na sedanje finančne in gospodarske razmere bi bilo 
treba poskusiti poiskati uravnotežen pristop in preprečiti nepotrebne upravne obremenitve.

Enaki konkurenčni pogoji
Ena od pomembnih zahtev gospodarske panoge je, da ta direktiva ne bi smela izkrivljati 
konkurence. Poročevalec meni, da je pomembno, da se z izbiro pravne oblike zagotovijo 
enaki konkurenčni pogoji za vse proizvajalce, tako tiste v Skupnosti kot za njihove 
mednarodne tekmece. Čeprav ima s pravnega vidika direktiva neposreden pravni vpliv v vseh 
državah članicah, ne glede na prenos v nacionalno zakonodajo, je nujno, da se prenos in 
izvajanje, pa tudi izvrševanje (nadzor in sankcije) tega predloga izvede enotno v vseh državah 
članicah. 
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Izvajanje
Poročevalec meni, da bi moralo izvajanje te direktive proizvajalcem dati dovolj časa, da bodo 
izpolnili nove pogoje, ki so jim naloženi, hkrati pa zagotavljati hiter prehod. Poleg tega je 
pomembno imeti prožno, vendar predvidljivo shemo, v kateri se lahko parametri prilagajajo 
tehničnemu napredku (da se prepreči, da bodo vse pnevmatike v prihodnje razreda A), vendar 
z upoštevanjem dolgoročne predvidljivosti, ki je potrebna za proizvajalce.

Pnevmatike za sneg
Poročevalec meni, da je treba posebno pozornost nameniti uporabi te direktive za pnevmatike 
za sneg ali nordijske zimske pnevmatike, ki zahtevajo dodatne informacije o njihovih 
zmogljivostih v posebnih razmerah. Zagotoviti je treba, da bo označevanje obravnavalo vsa 
vprašanja, ki skrbijo končne uporabnike v vseh možnih podnebnih razmerah.
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