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КРАТКА ОБОСНОВКА

Схемата за етикетирането на гумите в ЕС ще има допълващ характер към пределните 
стойности за горивна ефективност, сцепление с влажна повърхност и шумови емисии 
съгласно Регламент (ЕО) № ХХХХ/ХХХХ на Европейския парламент и на Съвета 
относно изискванията за типово одобрение по отношение на общата безопасност на 
моторните превозни средства (COM(2008)0316). От една страна, Регламентът ще 
постави стандарти, които евентуално постепенно ще изведат от пазара моделите с най-
слаби показатели, а от друга страна – Директивата за етикетирането ще стимулира 
иновациите и по-бързото развитие на пазара по посока по-ефективни по отношение на 
горивата, по-безопасни и по-безшумни гуми.

Европейският пазар на гуми е много конкурентоспособен. Поради липсата на ясна 
информация обаче, за потребителите конкуренцията се свежда по-скоро до цената и 
разпознаването на марката, отколкото до техническите характеристики. Решенията за 
закупуване, които се основават до голяма степен на цената, а не толкова на качеството 
на продукта, не водят пазара към създаването на по-ефикасни и безопасни гуми. Чрез 
въвеждането на схемата за етикетиране потребителите за първи път ще получат достъп 
до проверена от независим източник систематична и уеднаквена информация относно 
експлоатационните качества на гумите. Включването на трите характеристики за 
експлоатационните качества на гумите, а именно горивна ефективност, сцепление с 
влажна повърхност и шумови емисии, е подходящо за гарантиране, че са положени 
усилия за подобряване на всеки един от тези показатели (а не подобряване на един, за 
сметка на останалите).

Между 20 и 30% от потреблението на гориво на превозните средства се дължи на 
съпротивлението при търкаляне на гумите. В момента съществува голяма разлика 
(100%) между гумите с най-добри и с най-лоши експлоатационни качества на 
европейския пазар. Извършената от Комисията оценка на въздействието показва, че 
ефективните от гледна точка на консумацията на гориво гуми са рентабилно и евтино 
средство за намаляване на емисиите на CO2 (COM(2008)746). Намаление с 30% на 
съпротивлението при търкаляне спрямо настоящите средни стойности на пазара за 
автомобилни гуми (приблизително 10 кг/т) до настоящото най-добро равнище (7 кг/т) 
би довело до приблизително 5% икономия на гориво за целия автомобилен парк. Всяко 
увеличение на производствените цени на гумите и на цените за потребителите се 
очаква да бъде компенсирано от икономиите на гориво за период по-кратък от 8 месеца 
за най-ефективните от гледна точка на консумацията на гориво гуми. Предвид 
покачващите се цени на бензина, това ще бъде както от финансов интерес на 
потребителите, така и в полза на околната среда.

Засиленото използване на по-безшумни гуми ще доведе до намаляване на равнищата на 
шум по пътищата и ще подобри качеството на живот и здравето на хората, живеещи в 
градски райони и в близост до магистрали. То ще доведе до намаляване на 
въздействието върху здравето и свързаните с него цени, ще позволи на публичната 
администрация да пренасочи част от средствата, използвани понастоящем за 
изграждане на акустични бариери, и ще съхрани стойността на недвижимите имоти 
покрай пътищата. Въпреки това, не може да се очаква от потребителите да са наясно 
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със скалата на децибелите и следва да им се предоставят прости модели с цветова схема 
за указване на шумните, средно шумните и безшумните гуми.

Европейската комисия трябва да играе ключова роля при информирането на 
потребителите посредством изготвянето на интернет страница и провеждането на 
информационна кампания за ползите, изразени в намалени разходи за гориво, както и 
по отношение на околната среда. На интернет страницата потребителите следва да имат 
възможност да изчислят потенциалните икономии на гориво в случай на преминаване 
към по ефективни от гледна точка на консумацията на гориво гуми. Изискванията за 
производителите и всички действащи лица по веригата на разпространение и продажба 
на дребно трябва да бъдат ясно определени и да подлежат на контрол. За да се 
гарантира съблюдаването на схемата за етикетиране, трябва да се провеждат инспекции 
от компетентните органи в държавите-членки и да се установят ефективни глоби. 
Важно е да се признае, че схемата за етикетиране ще бъде от полза не само за 
отделните потребители и водачите на превозни средства, но и за купувачите на 
автомобилни паркове и за целите на възлагането на обществени поръчки. При все, че 
този вид купувачи притежават повече експертни познания, пазарните проучвания 
сочат, че купувачите на автомобилни паркове ще оценят много положително наличието 
на повече информация относно горивната ефективност.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Производители на гуми, 
доставчици и разпространители се 
насърчават да постигнат 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива преди 2012 г., 
за да се ускори признаването на 
схемата и осъществяването на 
ползите от нея. 

Or. en
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Обосновка

Въвеждането на схемата за етикетиране възможно най-скоро, първоначално на 
доброволчески принцип, ще насърчи признаването на схемата от потребителите и ще 
доведе по-рано до намаляване потреблението на гориво, на емисиите на CO2 и на 
шума от автомобилния транспорт.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Включването на коефициента 
на съпротивление при търкаляне 
(КСТ, изразен в кг/т) на етикета е 
подходящо с оглед прозрачността и 
разбирането на схемата, в частност 
от професионалистите, отговорни за 
покупките.

Or. en

Обосновка

Включването на коефициента на съпротивление при търкаляне (КСТ, изразен в кг/т) 
усилва прозрачността на схемата и е особено важно за професионалистите, 
отговорни за покупките, и крайните потребители, включително купувачите на 
автомобилни паркове, пътнотранспортните компании и длъжностните лица, 
отговорни за обществени поръчки, като етикетите не трябва да бъдат прекомерно 
опростени от липсата на полезна информация.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Проста схема, включваща 
трите цвята на светофара, следва да 
бъде приложена към частта относно 
шумовия компонент на етикета, за 
да се поставят стойностите, 
измерени в децибели, в контекста на 
поредица от звукови емисии с цел 
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информиране на потребителите.

Or. en

Обосновка

Потребителите са съвсем ясно засегнати от шумовите емисии, но като цяло не са 
запознати с равнищата на децибелите по отношение шума от гумите и трябва да им 
се предостави допълнителна информация. Просто цветово обозначаване 
(червено/жълто/зелено) ще показва какво е поведението на всеки модел по отношение 
на стойностите на шумовите емисии в сравнение с други модели в същата категория. 

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Потенциалните купувачи следва 
да разполагат с допълнителна 
стандартизирана информация, която 
да разяснява всеки от компонентите 
на етикета, горивната ефективност, 
сцепление с влажна повърхност и 
шумови емисии, както и тяхната 
релевантност, включително 
калкулатор за икономиите на гориво, 
който да показва средните 
стойности на спестеното гориво, 
CO2 и разходите. Тази информация 
трябва да се предостави посредством 
разяснителни брошури и афиши на 
всички пунктове за продажба, както 
и на интернет страницата за 
етикетирането на гумите в ЕС. 
Адресът на интернет страницата 
трябва да бъде ясно посочен на 
етикета и във всички рекламни 
технически материали.

Or. en
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Обосновка

Установяване на централен източник на информация, който ясно да обяснява 
логиката на схемата за етикетиране, ползите за потребителите по отношение 
икономиите на гориво и на средства, както и приноса за намаляването на CO2 и на 
шумовите емисии.

Изменение 5

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) „гуми с професионална употреба 
за превозни средства с висока 
проходимост” са гуми, предназначени 
за смесена употреба по шосета и 
труднопроходими пътища, както и за 
друга специална употреба, и които 
имат следните характеристики:
За гуми от клас „C1” и„ C2”:
i) Дълбочина на протектора от поне 
11 мм,
ii) Съотношение между каналите и 
блоковете на грайферите от поне 35%
iii) Максимална разрешена скорост  
от 100 км/ч (символ „J”)
iv) Маркировка за обозначаване на 
използване при сняг и кал.
За гуми от клас „С3”:
i) Дълбочина на протектора от поне 
16 мм,
ii) Съотношение между каналите и 
блоковете на грайферите от поне 35%
iii) Максимална разрешена скорост  
от 110 км/ч (символ „K”)
iv) Маркировка за обозначаване на 
използване при сняг и кал.

Or. en
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Обосновка

Предлаганото определение ще покрива гуми, които са предназначени за използване по 
пътища без настилка или неравен терен, например аварийни превозни средства с 
висока проходимост, превозни средства, използвани при поддръжка на 
електропроводи и др. Гумите, предназначени за спортни автомобили или автомобили 
с четири движещи колела, представляват нарастваща част от пазара през 
последните години. По принцип гумите за такива превозни средства са по-малко 
ефективни по отношение на потреблението на гориво и по-шумни от другите модели. 
Следователно за тези модели е целесъобразно да подлежат на изискванията за 
етикетиране, така че да се гарантира ефикасна информация за потребителите. 

Изменение 6

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „рекламни документи с технически 
характер“ са всички материали на 
хартиен или електронен носител, 
използвани при предлагането на пазара 
на гуми или превозни средства, 
предназначени за крайни потребители 
или дистрибутори, описващи 
специфичните параметри на гумата, в 
т.ч. технически наръчници, брошури, 
интернет маркетинг, листовки и 
каталози;

(4) „рекламни документи с технически 
характер“ са всички материали на 
хартиен или електронен носител, 
използвани при предлагането на пазара 
на гуми или превозни средства, 
предназначени за крайни потребители 
или дистрибутори, описващи 
специфичните параметри на гумата или 
даващи крайната продажна цена, в 
т.ч. технически наръчници, брошури, 
списъци със стоките на склад,
интернет маркетинг, листовки и 
каталози;

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че потенциалните купувачи, които не виждат гумите преди 
тяхното инсталиране (например при заявки по Интернет, договори за управление на 
автомобилни паркове) е от изключително значение да се предостави информацията 
от етикета в други рекламни материали. Информацията от етикета трябва да се 
предостави там, където се указва продажната цена.
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Изменение 7

Предложение за директива
Член 3 - параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. „Интернет страница за 
етикетирането на гумите в ЕС” е 
централен интернет източник, 
администриран от Европейската 
комисия, за разяснителна и 
допълнителна информация относно 
всеки от компонентите на 
етикетирането на гумите, 
включително калкулатор за 
икономиите на гориво.

Or. en

Обосновка

Установяване на централен източник на информация, който ясно да обяснява 
логиката на схемата за етикетиране, ползите за потребителите по отношение 
икономиите на гориво и на средства, както и приноса за намаляването на CO2 и на 
шумовите емисии.

Изменение 8

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. „Калкулатор за икономиите на 
гориво” е инструмент, предоставен 
на интернет страницата за 
етикетирането на гумите в ЕС и 
посредством разяснителни брошури и 
афиши, който показва 
потенциалните средни икономии на 
гориво (изразени в проценти, литри и 
евро) и намаляването на CO2 при 
гумите от класове „С1”, „С2” и „С3”.

Or. en
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Обосновка

За по-голяма запознатост с етикетите и с ползата от тях, както и за да се покажат 
преките ползи за потребителите по отношение потреблението на гориво и 
изразходваните средства, както и по отношение ползите за околната среда.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Отговорности на Европейската 

комисия
Европейската комисия създава и 
администрира, не по-късно от м. 
септември 2010 г., интернет 
страница за етикетирането на 
гумите в ЕС като централен 
източник за информация относно 
всеки от компонентите на 
етикетирането на гумите.
Разяснителни брошури и афиши със 
същото основно съдържание като на 
интернет страницата се раздават на 
дистрибуторите на гуми и на 
превозни средства.
Интернет страницата и брошурите 
са налични на всички езици на 
Общността.
Интернет страницата, брошурите и 
афишите включват:
i) обяснение на пиктограмите, 
отпечатани върху етикета;
ii) калкулатор за икономиите на 
гориво, който показва потенциалните 
икономии на гориво, пари и 
намаляването на CO2  посредством 
инсталирането на гуми с понижено 
съпротивление при търкаляне за 
моделите от класове „C1“, „C2“ и 
„C3“;
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iii) декларация, в която се подчертава, 
че реалните икономии на гориво и 
пътната безопасност зависят в 
голяма степен от поведението на 
водача, и по-специално следното: 
- екошофирането може да намали 
значително разхода на гориво; 
- налягането на гумата следва да бъде 
редовно проверявано за подобряване на 
показателите за сцепление с влажна 
повърхност и горивна ефективност;
- винаги следва стриктно да се 
съблюдава спирачният път.

Or. en

Обосновка
За по-голяма запознатост и разбиране на етикетите от страна на обществеността  
и за засилване на интереса чрез посочване на преките ползи за потребителите по 
отношение потреблението на гориво и изразходваните средства, както и по 
отношение ползите за околната среда.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3б
Отговорности на производителите 

на гуми
(3б) Производителите на гуми 
представят измерените стойности 
от теста за типово одобрение, 
маркирани в или на всяка странична 
стена за всеки модел по отношение на 
коефициента на съпротивление при 
търкаляне (изразен в кг/т), 
коефициента на сцепление с влажна 
пътна настилка (изразен като 
коефициента на експлоатационните 
качества „G”, в сравнение със 
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стандартната референтна гума), 
както и емисиите на шум (изразени в 
dB(A)) и предоставят тези измерени 
стойности в налична за 
обществеността база данни.

Or. en

Обосновка

Настоящата липса на информация по отношение на характеристиките на 
експлоатационните качества на гумите се счита за недостатък на пазара. 
Прозрачността на данните от типовото одобрение е особено важна, когато е 
предвидено провеждането на собствени изпитания и сертифициране, за да се 
гарантира, че измерените стойности и правилното прилагане на схемата за 
етикетиране могат да бъдат проверени. Страничната маркировка е подходяща, за да 
се улесни наблюдението на правилното разполагане на етикетите, правилната 
категоризация, както и за независима проверка на измерените стойности при 
пренебрежимо ниска цена за произведена единица. 

Изменение 11

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“, които се доставят на 
дистрибутори или на крайни 
потребители, доставчиците осигуряват 
поставянето върху протектора на гумата 
на стикер, който представлява етикет, 
указващ класа на горивна ефективност 
съгласно посоченото в приложение I, 
част А и измерената стойност на външен 
шум при търкаляне съгласно 
посоченото в приложение I, част В; 
етикетите на гуми от клас „C1“ указват 
също класа на сцепление с влажна 
повърхност съгласно посоченото в 
приложение I, част Б; 

(1) по отношение на гуми от клас „C1“ и 
„C2“, които се доставят на 
дистрибутори или на крайни 
потребители, доставчиците осигуряват 
поставянето върху протектора на гумата 
на стикер, който представлява етикет, 
указващ класа на горивна ефективност и 
измерения коефициент на 
съпротивление при търкаляне
съгласно посоченото в приложение I, 
част А и измерената стойност на външен 
шум при търкаляне и цветовия 
индикатор, съгласно посоченото в 
приложение I, част В; етикетите на гуми 
от клас „C1“ указват също класа на 
сцепление с влажна повърхност 
съгласно посоченото в приложение I, 
част Б; 
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Or. en

Обосновка

Включването на коефициента на съпротивление при търкаляне (КСТ, изразен в кг/т) е 
особено важно за професионалистите, отговорни за покупките, и крайните 
потребители, включително купувачите на автомобилни паркове, 
пътнотранспортните компании и длъжностните лица, отговорни за обществени 
поръчки. Потребителите не са запознати с равнищата на децибелите по отношение 
шума от гумите и поради тази причина добавянето на прост цветови индикатор 
(червено/жълто/зелено) ще бъде по-информативно. Хоризонтално изменение. Ако бъде 
прието, ще се приложи за целия текст. (Член 4, параграф 3, член 5, параграфи 2 и 3, 
член 6, параграфи 1 до 4, член 7, член 8, приложение I, част В, приложение II 1.1., 1.2 и 
1.4 за включване на цифрово измерение за КСТ, изразен в кг/т, непосредствено до 
определената категоризация, приложение III, точка 1, и приложение IV).  

Изменение 12

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) в рекламните документи с
технически характер доставчиците 
обявяват класа на горивна ефективност, 
класа на сцепление с влажна повърхност 
и измерената стойност на външен шум 
при търкаляне съгласно посоченото в 
приложение I по реда, определен в 
приложение III; 

(3) във всички рекламни документи с 
технически характер доставчиците 
обявяват класа на горивна ефективност, 
класа на сцепление с влажна повърхност 
и измерената стойност на външен шум 
при търкаляне съгласно посоченото в 
приложение I по реда, определен в 
приложение III; 

Or. en

Обосновка

Разясняване, за да се гарантира, че информацията от етикета е налична на всички 
рекламни материали с технически характер.
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Изменение 13

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) всички рекламни документи с 
технически характер включват ясна 
препратка към интернет 
страницата за етикетирането на 
гумите в ЕС;

Or. en

Обосновка

Потребителите трябва да бъдат насочвани към интернет страницата на ЕС като 
централен източник за разяснителна и допълнителна информация, за да се повишат 
запознатостта със схемата и нейното разбиране.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) дистрибуторите осигуряват, че на 
мястото на продажба върху гумите, на 
добре видимо място, е поставен 
предоставеният от доставчиците 
съгласно член 4, параграф 1 стикер; 

(1) дистрибуторите осигуряват, че на 
мястото на продажба върху гумите, на 
добре видимо място, е поставен 
предоставеният от доставчиците 
съгласно член 4, параграф 1 стикер или 
същата информация, поставена в 
непосредствена близост; 

Or. en

Обосновка

Необходимо е информацията да бъде налична за потребителя; представянето й на 
стикер или на афиш в близост до гумата не е подходящо.
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Изменение 15

Предложение за директива
Член 6 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорности на доставчиците на коли 
и на дистрибуторите на коли

Отговорности на доставчиците на 
превозни средства и на дистрибуторите 
на превозни средства
Хоризонтално изменение. Ако бъде 
прието, ще се приложи за целия член.

Or. en

Обосновка

Разпоредбите следва да се прилагат за дистрибуторите на всички превозни средства, 
които ще бъдат оборудвани с гуми съгласно настоящата директива, включително 
камионетките, камионите и автобусите, така че да се гарантира, че купувачите в 
рамките на продажбите от предприятие на предприятие, които заемат нарастващ 
дял от пазара на гуми, също са запознати със схемата на етикетиране. 

Изменение 16

Предложение за директива
Член 8 – параграф - 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
компетентните органи установяват 
система на рутинни и извънредни 
инспекции на пунктовете за 
продажба за целите на гарантиране 
спазването на изискванията на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Проучванията, проведени от потребителски асоциации, посочват продължаващо 
неправилно етикетиране на продукти и липсваща информация. Държавите-членки 
следва да гарантират чрез проверки по места, че продуктите са правилно 
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етикетирани и че съответната информация е налична във всички рекламни 
материали с технически характер, както вече беше подчертано. Страничната 
маркировка на измерените стойности ще улесни контрола и ще засили правилното 
прилагане.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 14 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от 29 октомври 2010 г. 
Комисията представя доклад, 
придружен от анализ на 
въздействието и, по целесъобразност, 
предложения до Европейския 
парламент и Съвета за последващо 
преразглеждане на настоящата 
директива и други релевантни 
регламенти, като се взема предвид 
разширяването на схемата за 
етикетиране, така че да се включват 
регенерираните гуми. 

Or. en

Изменение 18

Предложение за директива
Приложение I - част A - таблица - колони 1 и 2

Текст, предложен от Комисията

Гуми от клас „C1”
КСТ, изразен в кг/т) Клас енергийна ефективност
КСТ≤6.5 A
6.6≤КСТ≤7.7 Б
7.8≤КСТ≤9,0 В
Празен Г
9.1≤КСТ≤10.5 Д
10.6≤КСТ≤12.0 Е
КСТ≥12.1 Ж
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Изменение 

Гуми от клас „C1”
КСТ, изразен в кг/т) Клас енергийна ефективност
КСТ≤6.5 А
6.6≤КСТ≤7.5 Б
7.6≤КСТ≤8.5 В
8.6≤КСТ≤9.5 Г
9.6≤КСТ≤10.5 Д
10.6≤КСТ≤11.5 Е
КСТ≥11.6 Ж

Or. en

Обосновка
To enhance understanding of the scheme and make a clear link to fuel savings, linear band 
widths of 1kg/t are appropriate, as this can clearly be shown to represent a fuel saving of 
1.5% per band improvement, i.e. A fuel saving of 7.5% by replacing a band F model with a 
band A model.

The empty D band is confusing for consumers. The scheme should be continuous, rather than 
divide brands into two “sub schemes” which undermines the effectiveness.

Decreasing bandwidths would fail to provide consistent incentives to improve performance 
throughout the market (less incentive to make incremental improvements between bands E, F, 
G.)

Изменение 19

Предложение за директива
Приложение II - част A - таблица - колони 1 и 2

Текст, предложен от Комисията

Гуми от клас „C2”
КСТ, изразен в кг/т) Клас енергийна 

ефективност
КСТ≤5.5 А
5.6≤КСТ≤6.7 B
6.8≤КСТ≤8.0 C
Празен D
8.1≤КСТ≤9.2 E
9.3≤КСТ≤10.5 F
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КСТ≥10.6 G

Изменение

Гуми от клас „C2”
КСТ, изразен в кг/т) Клас енергийна 

ефективност
КСТ≤5.5 А
5.6≤КСТ≤6.5 B
6.6≤КСТ≤7.5 C
7.6≤КСТ≤8.5 D
8.6≤КСТ≤9.5 E
9.6≤КСТ≤10.5 F
КСТ≥10.6 G

Or. en

Обосновка

За да се подобри разбирането на схемата и да се направи ясна връзка между 
икономиите на гориво следва да се отдаде предпочитание на линейния обхват на 
класовете за 1 кг/т, тъй като то може ясно да бъде свързано с икономиите на гориво 
за подобрен клас.
Празният клас „Г” е объркващ за потребителите. Схемата следва да бъде 
непрекъсната, а не да дели търговските марки на две подсхеми, което пречи на 
ефективността.

Изменение 20

Предложение за директива
Приложение I - част Б - таблица - колони 1 и 2

Текст, предложен от Комисията

Гуми от клас „C1”
Ж Класове на сцепление с 

влажна повърхност
155≤G А
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
Празен D
110≤G≤124 E
G≤109 F
Празен G
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Изменение 

Гуми от клас „C1”
Ж Класове на сцепление с 

влажна повърхност
155≤G А
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
110≤G≤124 D
G≤109 E
Празен F
Празен G

Or. en

Обосновка

По начина, по който е предложен, празният клас „D” е объркващ за потребителите. 
От изключителн означение е схемата да е прозрачна и разбираема. Схемата следва да 
бъде непрекъсната, а не да дели търговските марки на две подсхеми, което пречи на 
ефективността.

Изменение 21

Предложение за директива
Приложение І – част В – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цветови индикатори, включващи 
„трите цвята на светофара”, за 
външен шум при търкаляне
Регламент (ЕО) № хххх/хххх на 
Европейския парламент и Съвета 
относно изискванията за типово 
одобрение по отношение на общата 
безопасност на моторните превозни 
средства поставя минимални 
изисквания за външния шум при 
търкаляне на гумите. Цветови 
индикатор, включващ „трите цвята 
на светофара”, в частта на етикета, 
отредена за шумовите показатели, се 
основава на финализирания регламент 
и указва;
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i) с червен цвят - модели, които не 
отговарят на изискванията за типово 
одобрение по отношение шума при 
търкаляне;
ii) с жълт цвят - модели, които 
отговарят на изискванията за типово 
одобрение и чиито шумови емисии са 
с до 3dB включително по-безшумни;
(iii) със зелен цвят -  модели, които 
отговарят на изискванията за типово 
одобрение и са с повече от 3dB по-
безшумни.

Or. en

Обосновка

цветова схема, включваща трите цвята на светофара следва да предостави подходящ 
и лесно разбираем контекст на измерените стойности в децибели, които са 
представени на етикета. Въпреки че уредбата за типовото одобрение ще започне да 
отстранява най-шумните гуми от пазара от 2012 г., налице е възможност някои 
модели, които не отговарят на пределните стойности на типовото одобрение да 
останат на склад и да влязат в употреба значително по-късно от 2012 г.

Изменение 22

Предложение за директива
Приложение II - параграф 1 - точка 1 - алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следните точки трябва да бъдат 
добавени към предлагания проект:
i) Коефициент на съпротивление при 
търкаляне (КСТ, изразен в кг/т), 
разположен отляво на стрелката за 
категоризация,
ii) Адрес на интернет страницата за 
етикетирането на гумите в ЕС, с 
големи букви в долната част на 
етикета, 
(iii) Цветова схема, включваща трите 
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цвята на светофара 
(червено/жълто/зелено), в частта, 
отредена за шумовите показатели 
(като цветен фон на стойностите на 
децибелите и/или цветови показател 
върху пиктограма).
Означението „(А)” се премахва от 
измерването на децибелите в частта, 
отредена за шумовите показатели. 

Or. en

Изменение 23

Предложение за директива
Приложение III - параграф 1 - точки (i) - (iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) клас на горивна ефективност (буква 
„A“ — „G“);

(i) клас на горивна ефективност (буква 
„A“ — „G“), включително измерената 
стойност на коефициента на 
съпротивление при търкаляне (КСТ, 
изразен в кг/т);

(ii) клас на сцепление с влажна 
повърхност (буква „A“ — „G“);

(ii) клас на сцепление с влажна 
повърхност (буква „A“ — „G“);

(iii) измерена стойност на външен шум 
при търкаляне (dB). 

(iii) измерена стойност на външен шум 
при търкаляне (dB) с цветови 
индикатор (червено/жълто/зелено).

Or. en

Изменение 24

Предложение за директива
Приложение III - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На своя уебсайт доставчиците 
осигуряват достъп до:

3. На своя уебсайт доставчиците 
осигуряват достъп до:

(i) обяснение на пиктограмите, (i) връзка към интернет страницата 
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отпечатани върху етикета; за етикетирането на гумите в ЕС;
ii) декларация, в която се подчертава, 
че реалните икономии на гориво и 
пътната безопасност зависят в 
голяма степен от поведението на 
водача, и по-специално следното:

(ii) разяснение на отпечатаните 
върху етикета пиктограми и 
калкулатора за горивна ефективност 
съобразно интернет страницата за 
етикетирането на гумите в ЕС;
(iii) декларация, в която се 
подчертава, че реалните икономии на 
гориво и пътната безопасност 
зависят в голяма степен от 
поведението на водача, и по-
специално следното:

екошофирането може да намали 
значително разхода на гориво; 

екошофирането може да намали 
значително разхода на гориво; 

налягането на гумата следва да бъде 
редовно проверявано за подобряване на 
показателите за сцепление с влажна 
повърхност и горивна ефективност;

налягането на гумата следва да бъде 
редовно проверявано за подобряване на 
показателите за сцепление с влажна 
повърхност и горивна ефективност;

винаги следва стриктно да се съблюдава 
спирачният път.

винаги следва стриктно да се съблюдава 
спирачният път.

Or. en

(точка (ii) от текста на Комисията се прехвърля в точка (iii) на изменението)
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