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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Systém označování pneumatik na úrovni EU bude doplněním k mezním hodnotám palivové 
účinnosti, přilnavosti za mokra a emisí hluku, jak je stanoveno v nařízení (ES) 
č. XXXX/XXXX Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu 
motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti (KOM(2008)0316). Zatímco nařízení 
stanoví normy, které případně stáhnou typy s nejnižší výkonností z trhu, směrnice 
o označování podnítí inovace a rychlejší vývoj trhu směrem k pneumatikám, které povedou 
k vyšší palivové účinnosti, budou bezpečnější a budou způsobovat méně hluku.  

Evropský trh s pneumatikami je vysoce konkurenční.  Avšak vzhledem k nedostatku jasných 
informací určených spotřebitelům je zde hospodářská soutěž motivována spíše cenami 
a uznáváním značek než výkonností pneumatik.  Rozhodnutí o koupi založená především na 
prodejní ceně spíše než na kvalitě výrobku neposouvají trh směrem k účinnějším 
a bezpečnějším pneumatikám. Díky zavedení systému označování budou mít spotřebitelé 
poprvé přístup k systematickému a jednotnému zdroji nezávisle ověřených informací 
o výkonnosti pneumatiky. Zahrnutí tří výkonnostních charakteristik, jimiž je palivová 
účinnost, přilnavost za mokra a hlučnost, je vhodné pro zajištění toho, aby bylo vyvíjeno úsilí 
o optimalizaci každé z těchto vlastností (nikoli zkvalitnění jedné na úkor ostatních).   

Valivý odpor pneumatik odpovídá za 20–30 % spotřeby paliva vozidel.  V současné době 
existuje na evropském trhu velký rozdíl (100 %) mezi pneumatikami s nejvyšší a nejnižší 
výkonností.  Z posouzení dopadu vypracovaného Komisí vyplývá, že pneumatiky s palivovou 
účinností jsou efektivní z hlediska nákladů a zároveň jsou nízkonákladovým prostředkem ke 
snižování emisí CO2 (KOM(2008)746). Snížení valivého odporu ve výši 30 % ze současného 
průměru na trhu pro automobilové pneumatiky (cca 10kg/t) na současnou úroveň osvědčené 
praxe (cca 7kg/t) by přineslo přibližně 5% úsporu paliva napříč vozovým parkem. Očekává 
se, že jakékoli zvýšení výrobních nákladů a spotřebitelských cen pneumatik bude vyrovnáno 
úsporou paliva s dobou návratnosti nižší než 8 měsíců pro většinu pneumatik ovlivňujících 
snížení spotřeby paliva.  Zejména spolu se vzrůstajícími cenami benzínu je to jak ve 
finančním zájmu spotřebitele, tak v zájmu životního prostředí.  

Častější používání tišších pneumatik sníží úroveň hluku na silnici a zlepší kvalitu života 
a zdraví lidí, kteří žijí v městských oblastech a poblíž dálnic. Bude snížen dopad na zdraví 
a s ním spojené náklady, veřejné správě bude umožněno využít jiným způsobem část nákladů, 
které jsou v současné době používány na protihlukové bariéry, a chránit hodnotu nemovitostí 
podél silnic.  Nicméně od spotřebitelů nelze očekávat, že budou obeznámeni s decibelovou 
škálou a měly by jim být dány k dispozici jednoduché barevné schématické modely, jež by 
znázorňovaly vysokou, průměrnou a nízkou hlasitost.  

Evropská komise musí hrát klíčovou úlohu při informování spotřebitelů tím, že zřídí 
internetovou stránku a zorganizuje informační kampaň týkající se výhod, jako jsou snížené 
náklady na palivo a výhody pro životní prostředí.  Na této stránce by bylo pro spotřebitele 
možné vypočítat potenciální úsporu paliva, pokud by přešel k pneumatikám s vyšší účinností.  
Požadavky na výrobce a všechny činitele v distribučním a prodejním řetězci musí být 
vyjasněny a podřízeny dohledu.  Pro zajištění souladu se systémem označování je třeba, aby 
příslušné úřady v členských státech prováděly kontroly a aby byly ukládány účinné pokuty.  

Adlib Express Watermark



PE419.861v01-00 4/19 PA\765177CS.doc

CS

Je důležité uznat, že systém označování bude užitečný nejen pro jednotlivé spotřebitele 
a řidiče, ale také pro kupce vozového parku a účely zadávání veřejných zakázek.  Jelikož tito 
kupující mají vyšší úroveň odborných zkušeností, studie trhu naznačují, že by velmi ocenili 
více informací pokud jde o palivovou účinnost.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Ještě před rokem 2012 je třeba 
podpořit výrobce pneumatik, dodavatele 
a distributory při plnění ustanovení této 
směrnice, a urychlit tak uznávání systému 
a realizaci výhod.

Or. en

Odůvodnění

Co nejrychlejší zavedení systému označování, nejprve prostřednictvím dobrovolného plnění 
povinností, podpoří uznávání systému ze strany zákazníků a přinese rychlejší snížení spotřeby 
paliva, emisí CO2 a hluku v silničním provozu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a)  Zařazení změřeného koeficientu 
valivého odporu (RRC vyjádřen v kg/t) 
na štítek je vhodné pro účely
transparentnosti a pochopení systému,
zejména pro pracovníky nákupu.

Adlib Express Watermark



PA\765177CS.doc 5/19 PE419.861v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

Zavedení koeficientu valivého odporu (RRC vyjádřen v kg/t) posiluje transparentnost systému 
a je obzvláště důležité pro pracovníky nákupu a koncové uživatele včetně kupců vozových 
parků, autodopravce a úředníky působící v oblasti zadávání veřejných zakázek, kteří 
zdůrazňují, že štítek nesmí být příliš jednoduchý na úkor toho, že by byly vypuštěny užitečné 
informace. 

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Jednoduchý „tříbarevný 
signalizační” systém barev by se měl 
použít na tu část štítku, která popisuje 
hlučnost, aby byla pro informaci 
zákazníků k dispozici naměřená hodnota 
decibelů v souvislosti se škálou emisí 
hluku. 

Or. en

Odůvodnění

Je samozřejmé, že zákazníci se zajímají o emise hluku, ale nejsou obecně obeznámeni 
s decibelovou škálou, pokud se týká hluku pocházejícího z pneumatik, a požadují další 
informace. Jednoduchý indikátor barvy (červená/žlutá/zelená) ukáže, jak každý typ funguje 
v souvislosti s rozsahem hodnot emisí hluku v porovnání s jinými typy  v příslušné kategorii. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Potenciálním kupcům by měly být 
dány k dispozici doplňkové 
standardizované informace, které by 
vysvětlovaly každou ze složek štítku, 
palivovou účinnost, přilnavost za mokra 

Adlib Express Watermark



PE419.861v01-00 6/19 PA\765177CS.doc

CS

a emise hluku a jejich relevantnost, včetně 
kalkulátoru úspory paliva, které by 
ukazovalo průměrnou úsporu paliva, CO2 
a nákladů. Tyto informace by měly být 
poskytnuty na vysvětlujících letácích 
a plakátech umístěných ve všech 
prodejních místech a na internetové 
stránce označování pneumatik v EU. 
Adresa internetové stránky by měla být 
jasně uvedena na štítku a ve veškeré 
technické  propagační literatuře. 

Or. en

Odůvodnění

Pro účely zřízení centrálního zdroje informací s cílem podat jasné odůvodnění systému 
označování, jeho výhod pro zákazníka, pokud jde o palivo a úsporu nákladů, a také přínos ke 
snížení CO2  a  hluku v silničním provozu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) „profesionální terénní pneumatikou“ 
se rozumí pneumatika určená pro použití 
jak na pozemních komunikacích, tak 
mimo ně, nebo pro jiné zvláštní použití,
která má všechny následující vlastnosti:
Pro pneumatiky třídy C1 a C2:
i) minimální hloubka vzorku alespoň 11 
mm,
ii) profil pneumatiky alespoň 35 %
iii) maximální kategorie rychlosti 100 
km/h (symbol J)
iv) označení udávající použití v blátě 
a sněhu.
Pro pneumatiky třídy C3:
i) minimální hloubka vzorku alespoň 16 
mm,
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ii) profil pneumatiky alespoň 35 %
iii) maximální kategorie rychlosti 110 
km/h (symbol K)
iv) označení udávající použití v blátě 
a sněhu.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná definice by pokryla pneumatiky, které jsou navržené pro použití 
na nevydlážděných cestách nebo v členitém terénu, například pro terénní pohotovostní 
vozidla, vozidla používaná pro těžbu dřeva, údržbu elektrického vedení atd. Pneumatiky 
navržené pro používání u sportovních užitkových vozidel jsou v posledních letech vzrůstající 
tržní položkou.  Obecně jsou pneumatiky pro tato vozidla méně palivově účinné a hlučnější 
v porovnání s ostatními typy. Je vhodné, aby tyto typy podléhaly požadavkům na označování, 
s cílem informovat spotřebitele skutečně účinně.  

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „technickou propagační literaturou“ se 
rozumí všechen materiál v tištěné nebo 
elektronické podobě používaný při uvádění 
na trh pneumatik nebo vozidel určený pro 
konečné uživatele nebo distributory, který 
popisuje specifické parametry pneumatik, 
včetně technických návodů, brožur, 
internetových obchodů, letáků a katalogů;

(4) „technickou propagační literaturou“ 
se rozumí všechen materiál v tištěné nebo 
elektronické podobě používaný při uvádění 
na trh pneumatik nebo vozidel určený pro 
konečné uživatele nebo distributory, který 
popisuje specifické parametry pneumatik 
nebo uvádí kupní cenu, včetně 
technických návodů, brožur, seznamu 
zboží na skladě, internetových obchodů, 
letáků a katalogů;

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zajištění toho, aby potenciální kupci, kteří nemají možnost pneumatiky před jejich 
použitím vidět (např. objednávky online, smlouvy o správě vozového parku) je zásadní, aby  
informace uvedené na štítcích byly k dispozici v jiných zdrojích propagačního materiálu.  
Informace uvedené na štítcích musí být poskytnuty vždy společně s kupní cenou. 
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. „internetovou stránkou označování 
pneumatik v EU“se rozumí centrální
online zdroj vysvětlujících a doplňkových
informací ohledně každé ze složek 
uvedených na štítku pneumatiky, včetně
kalkulátoru úspory paliva, jenž bude
spravován Evropskou komisí. 

Or. en

Odůvodnění

Pro účely zřízení centrálního zdroje informací s cílem podat jasné odůvodnění systému 
označování, jeho výhod pro zákazníka, pokud jde o palivo a úsporu nákladů, a také přínos ke 
snížení CO2  a hluku v silničním provozu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. „kalkulátorem úspory paliva“ se 
rozumí nástroj, který bude k dispozici na 
internetové stránce označování pneumatik 
v EU a na vysvětlujících letácích 
a plakátech, aby se prokázaly potenciální 
průměrné úspory paliva (jako procento, 
v litrech a eurech) a snížení CO2  
u pneumatik třídy C1, C2 a C3. 

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zvýšení povědomí a zájmu o štítky a za účelem prokázání přímého přínosu pro 
spotřebitele pokud jde o spotřebu paliva a vynaložených finančních prostředků a také přínosu 
pro životní prostředí. 
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Odpovědnosti Evropské komise

Evropská komise zřídí nejpozději do září 
2010 internetovou stránkou označování 
pneumatik v EU, kterou  bude spravovat,  
jako centrální zdroj informací o všech 
složkách štítku. 
Vysvětlující letáky a plakáty se stejným
základním obsahem jako internetová
stránka se rozdělí mezi distributory
pneumatik a vozidel.
 Internetová stránka a letáky jsou 
k dispozici ve všech jazycích Společenství.
Internetová stránka, letáky a plakáty 
zahrnují: 
(i) vysvětlení piktogramů uvedených 
na štítku;
(ii) kalkulátor úspory paliva, které 
ukazuje průměrnou úsporu paliva, 
finančních prostředků a CO2 zahrnutím 
pneumatik s nízkým valivým odporem do 
tříd C1, C2 a C3;
(iii) upozornění, že skutečná úspora 
paliva a bezpečnost na silnicích závisí 
především na chování řidičů, a zejména  
že:
– ekologická jízda výrazně snižuje 
spotřebu paliva; 
– pro zvýšení přilnavosti za mokra 
a palivové účinnosti by měl být pravidelně 
kontrolován tlak v pneumatikách;
– je třeba vždy přísně dodržovat 
vzdálenosti mezi vozidly vzhledem 
k brzdné dráze.
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Or. en

Odůvodnění
Za účelem zvýšení povědomí a zájmu o štítky a za účelem prokázání přímého přínosu pro 
spotřebitele pokud jde o spotřebu paliva a vynaložených finančních prostředků a také přínosu 
pro životní prostředí. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3b
Povinnosti výrobců pneumatik

(3b) výrobci pneumatik u každého typu 
uvedou hodnoty naměřené v testu 
schvalování typu a vlisují na každou 
bočnici pneumatiky nebo do ní hodnoty 
týkající se koeficientu valivého odporu 
(vyjádřeného v kg/t), indexu přilnavosti za 
mokra (vyjádřeného jako index 
výkonnosti G ve srovnání se standardní 
referenční pneumatikou) a emisí hluku 
(vyjádřených v dB (A)), a naměřené 
hodnoty zveřejní v databázi přístupné 
veřejnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Současný nedostatek informací o charakteristikách výkonnosti pneumatiky je považován za 
selhání trhu. Transparentnost údajů, které se týkají schvalování typu je obzvláště důležitá v 
případě, že testování provede a prohlášení vydá samotný výrobce, s cílem zajistit ověření 
naměřených hodnot a řádné uplatňování systému označování pneumatik. Vlisování hodnot na 
bočnicích je vhodné k usnadnění monitorování vhodného umístění štítků, správného zařazení 
do tříd a nezávislého ověřování naměřených hodnot za zanedbatelnou výrobní jednotkovou 
cenu.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) dodavatelé zajistí, aby byly pneumatiky 
třídy C1 a C2 dodávané distributorům nebo 
konečným uživatelům opatřeny nálepkou 
na běhounu, které zobrazuje označení třídy 
palivové účinnosti, jak je stanoveno 
v příloze I části A a naměřenou hodnotu 
vnějšího hluku odvalování, jak je 
stanoveno v příloze I části C; na 
pneumatikách třídy C1 bude uvedena 
rovněž třída přilnavosti za mokra, jak je 
stanoveno v příloze I části B; 

(1) dodavatelé zajistí, aby byly pneumatiky 
třídy C1 a C2 dodávané distributorům nebo 
konečným uživatelům opatřeny nálepkou 
na běhounu, která zobrazuje označení třídy 
palivové účinnosti a naměřený koeficient 
valivého odporu, jak je stanoveno v příloze 
I části A a naměřenou hodnotu vnějšího 
hluku odvalování a indikátor barvy, jak je 
stanoveno v příloze I části C; na 
pneumatikách třídy C1 bude uvedena 
rovněž třída přilnavosti za mokra, jak je 
stanoveno v příloze I části B; 

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí koeficientu valivého odporu (RRC v kg/t) je velice významné pro pracovníky v 
oblasti nákupu a koncové uživatele, včetně kupců vozového parku, podniků silniční dopravy 
a úředníků působících v oblasti zadávání veřejných zakázek. Spotřebitelé nejsou dostatečně 
obeznámeni se škálou hlučnosti, a to zejména s hlučností pneumatik. Přidání jednoduchého 
indikátoru barvy (červená/žlutá/zelená) bude proto informativnější. Bude-li schválen 
horizontální pozměňovací návrh, bude se uplatňovat na celý článek. (Čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 
2 a odst. 3, čl. 6 odst. 1 až odst. 4, článek 7, článek 8 příloha I část C, příloha II bod 1.1 bod 
1.2 a bod 1.4 zahrne číselnou hodnotu RRC v Gk/t vedle zařazení do tříd, příloha III bod I a 
příloha IV).  

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) dodavatelé uvedou třídu palivové 
účinnosti, třídu přilnavosti za mokra a 
naměřenou hodnotu vnějšího hluku 
odvalování v technické propagační 
literatuře podle přílohy I v pořadí 

(3) dodavatelé uvedou třídu palivové 
účinnosti, třídu přilnavosti za mokra a 
naměřenou hodnotu vnějšího hluku 
odvalování ve veškeré technické 
propagační literatuře podle přílohy I 
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uvedeném v příloze III; v pořadí uvedeném v příloze III; 

Or. en

Odůvodnění

Objasnění toho, aby se zajistilo, že je informace na štítku uvedena ve veškerém technickém 
propagačním materiálu. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) veškerá technická propagační 
literatura jasně uvede odkaz na 
internetovou stránku označování 
pneumatik v EU;

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zvýšení povědomí o systému a lepšího porozumění budou spotřebitelé odkazováni 
na internetovou stránku EU, jež představuje hlavní zdroj vysvětlujících a doplňujících 
informací.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) distributoři zajistí, aby byly pneumatiky 
v souladu s čl. 4 odst. 1 v místě prodeje na 
viditelném místě označeny nálepkou, 
kterou poskytne dodavatel; 

(1) distributoři zajistí, aby byly pneumatiky 
v souladu s čl. 4 odst. 1 v místě prodeje na 
viditelném místě označeny nálepkou, 
kterou poskytne dodavatel, nebo aby byly 
tyto informace umístěny v jejich 
bezprostřední blízkosti; 

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby měl spotřebitel k těmto informacím přístup bez ohledu na to, zda jsou 
informace uvedeny na nálepce či na letáku u pneumatiky.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnosti dodavatelů a distributorů 
automobilů

Povinnosti dodavatelů a distributorů 
vozidel
Bude-li schválen horizontální pozměňovací 
návrh, bude se uplatňovat na celý článek.

Or. en

Odůvodnění

Tato ustanovení se uplatní na dodavatele veškerých typů vozidel opatřených pneumatikami v 
souladu s touto směrnicí, včetně dodávek, nákladních vozů a autobusů, s cílem zajistit, aby 
zákazníci typu B2B, kteří představují narůstající podíl na trhu s pneumatikami, byli rovněž 
obeznámeni se systémem označování. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 8 – pododstavec – 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
zavedly systém běžných a mimořádných 
inspekcí prodejních míst a zabezpečí, aby 
byly plněny požadavky této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Studie vypracované sdruženími spotřebitelů upozornily na přetrvávající nesprávné 
označování produktů a na chybějící informace. Členské státy by měly prostřednictvím 
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namátkových kontrol zajistit, aby byly produkty správně označovány a příslušné informace 
uváděny ve veškeré technické propagační literatuře, jak je stanoveno. Vlisování naměřených 
hodnot na bočnice pneumatik usnadní monitorování a zajistí řádné uplatňování.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 14 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 29. října 2010 předloží 
Komise zprávu spolu s posouzením 
dopadu a případně předloží Evropskému 
parlamentu a Radě návrhy ohledně další 
revize této směrnice a jiných příslušných 
předpisů, s cílem rozšířit systém 
označování a začlenit do něj 
protektorované pneumatiky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Příloha I – část A – tabulka – sloupce 1 a 2

Znění navržené Komisí

Pneumatiky třídy C1
RRC v kg/t Třída energetické účinnosti
RRC≤6,5 A
6,6≤RRC≤7,7 B
7.8≤RRC≤9,0 C
Prázdná D
9,1≤RRC≤10,5 E
10,6≤RRC≤12,0 F
RRC≥12,1 G

Pozměňovací návrh 

Pneumatiky třídy C1
RRC v kg/t Třída energetické účinnosti
RRC≤6,5 A
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6,6≤RRC≤7,5 B
7,6≤RRC≤8,5 C
8,6≤RRC≤9,5 D
9,6≤RRC≤10,5 E
10,6≤RRC≤11,5 F
RRC≥11,6 G

Or. en

Odůvodnění
Za účelem lepšího porozumění systému a vyjasnění souvislosti s úsporou paliva je vhodné 
zohlednit zkvalitnění lineárních šířek pásma v hodnotě 1kg/t; je jednoznačně prokázáno, že 
lze uspořit 1,5 % paliva na jedno zkvalitněné pásmo: např. vyměněním pásma třídy F za třídu 
A se ušetří 7,5 % paliva. 

Prázdná třída pásma D je pro spotřebitele zavádějící. Systém by měl být jednotný a označení 
by se neměla dělit do „podsystémů”, což by mohlo narušit jeho účinnost. 

Klesající šířky pásma by nemusely poskytovat účinné pobídky ke zlepšení výkonnosti na celém 
trhu (méně pobídek k postupnému zkvalitňování mezi pásmy tříd E, F,G).

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Příloha II – část A – tabulka – sloupce 1 a 2

Znění navržené Komisí

Pneumatiky třídy C2
RRC v kg/t Třída energetické 

účinnosti
RRC≤5,5 A
5,6≤RRC≤6,7 B
6.8≤RRC≤8,0 C
Prázdná D
8,1≤RRC≤9,2 E
9,3≤RRC≤10,5 F
RRC≥10,6 G

Pozměňovací návrh

Pneumatiky třídy C2
RRC v kg/t Třída energetické 
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účinnosti
RRC≤5,5 A
5,6≤RRC≤6,5 B
6,6≤RRC≤7,5 C
7,6≤RRC≤8,5 D
8,6≤RRC≤9,5 E
9,6≤RRC≤10,5 F
RRC≥10,6 G

Or. en

Odůvodnění

Za účelem lepšího porozumění systému a vyjasnění souvislosti s úsporou paliva je vhodné 
zohlednit zkvalitnění lineárních šířek pásma v hodnotě 1kg/; je jednoznačně prokázáno, že lze 
uspořit 1,5 % paliva na jedno zkvalitněné pásmo.
Prázdná třída pásma D je pro spotřebitele zavádějící. Systém by měl být jednotný a označení 
by se neměla dělit do „podsystémů”, což by mohlo narušit jeho účinnost.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Příloha I – část B – tabulka – sloupce 1 a 2

Znění navržené Komisí

Pneumatiky třídy C1
G Třídy přilnavosti za 

mokra
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
Prázdná D
110≤G≤124 E
G≤109 F
Prázdná G

Pozměňovací návrh 

Pneumatiky třídy C1
G Třídy přilnavosti za 

mokra
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
110≤G≤124 D
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G≤109 E
Prázdná F
Prázdná G

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná prázdná třída pásma D je pro spotřebitele zavádějící. Je důležité, aby byl systém 
transparentní a srozumitelný. Systém by měl být jednotný a označení by se neměla dělit do 
„podsystémů”, což by mohlo narušit jeho účinnost.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Příloha I – část C – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tříbarevné „signalizační” indikátory 
barvy pro vnější hluk odvalování
Nařízení (ES) č. xxxx/xxxx Evropského 
parlamentu a Rady o požadavcích pro 
schvalování typu s ohledem na obecnou 
bezpečnost stanoví minimální požadavky 
na vnější hluk odvalování pneumatik.
Tříbarevný „signalizační” indikátor  
hluku uvedený na štítku vychází z 
konečného znění nařízení a označí;
(i) červeně typy, jež nesplňují požadavky 
pro schvalování typu pokud jde o hluk 
odvalování;
(ii) žlutě typy, jež splňují požadavky pro 
schvalování typu a jejichž emise hluku 
jsou nižší o méně než 3 dB včetně;
(iii) zeleně typy, jež splňují požadavky pro 
schvalování typu a jejichž emise hluku 
jsou nižší o více než 3 dB.

Or. en

Odůvodnění
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Systém tříbarevného indikátoru by měl vytvořit vhodný a snadno srozumitelný rámec pro 
hodnoty naměřené v decibelech, jež jsou označené na štítku. Navzdory tomu, že na základě 
nařízení o schvalování typu se začnou od roku 2012 stahovat z trhu nejhlučnější typy 
pneumatik, může se stát, že některé modely, které nesplňují mezní hodnoty schvalování typu, 
zůstanou na skladě a budou uvedeny do provozu mnohem později než v roce 2012.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Příloha II – odst. 1 – bod 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do návrhu se doplní následující položky:
(i) naměřený koeficient valivého odporu 
(kg/t) nalevo od ukazatele třídy, 
(ii) internetová adresa označování typu 
pneumatik v EU tučně na spodní straně 
štítku,
(iii) Systém tříbarevného indikátoru 
(červená/žlutá/zelená) zahrnut do složky 
týkající se hluku (jako barevné pozadí 
hodnoty naměřené v Db a/nebo indikátor 
barvy na piktogramu).
Označení „(A)” se odstraní z naměřených 
hodnot v decibelech ve složce týkající se 
hluku . 

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Příloha III – odst. 1 – písm. (i) – podbod (iii)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) třída palivové účinnosti (písmeno A až 
G);

(i) třída palivové účinnosti (písmeno A až 
G) včetně naměřené hodnoty koeficientu 
valivého odporu(kg/t); 

(ii) třída přilnavosti za mokra (písmeno A (ii) třída přilnavosti za mokra (písmeno A 
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až G); až G);
(iii) naměřená hodnota vnějšího hluku 
odvalování (dB). 

(iii) naměřená hodnota vnějšího hluku 
odvalování (dB) s indikátorem barvy 
(červená/žlutá/zelená).

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Příloha III – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dodavatelé musí na svých internetových 
stránkách rovněž uvést:

3. Dodavatelé musí na svých internetových 
stránkách rovněž uvést:

(i) vysvětlení piktogramů uvedených na 
označení;

(i) odkaz na internetovou stránku 
označování pneumatik v EU;

(ii) upozornění, že skutečná úspora paliva 
a bezpečnost na silnicích závisí především 
na chování řidičů, a zejména uvést, že:

(ii) vysvětlení piktogramů znázorněných 
na štítku a kalkulátor úspory paliva podle 
internetové stránky označování pneumatik 
v EU;

(iii) upozornění, že skutečná úspora 
paliva a bezpečnost na silnicích závisí 
především na chování řidičů, a zejména 
uvést, že:

ekologická jízda výrazně snižuje spotřebu 
paliva; 

ekologická jízda výrazně snižuje spotřebu 
paliva; 

pro zvýšení přilnavosti za mokra a 
palivové účinnosti by měl být pravidelně 
kontrolován tlak v pneumatikách;

pro zvýšení přilnavosti za mokra a 
palivové účinnosti by měl být pravidelně 
kontrolován tlak v pneumatikách;

je třeba vždy přísně dodržovat vzdálenosti 
mezi vozidly vzhledem k brzdné dráze.

je třeba vždy přísně dodržovat vzdálenosti 
mezi vozidly vzhledem k brzdné dráze.

Or. en

(body (ii) znění Komise přesunuty do podbodu (iii) tohoto pozměňovacího návrhu)
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