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RÖVID INDOKOLÁS

Az EU gumiabroncs-címkézési rendszere kiegészíti az üzemanyag-hatékonyságra, a 
nedvestapadásra és a zajkibocsátásra a gépjárművek általános biztonságára vonatkozó típus-
jóváhagyási előírásokról szóló XXXX/XXXX/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
(COM(2008)0316) megállapított határértékeket. Noha a rendelet olyan szabványokat ír elő, 
amelyek végül kivezetik a legrosszabbul teljesítő modelleket a piacról, a címkézésről szóló 
irányelv az üzemanyag-hatékonyabb, biztonságosabb és csendesebb gumiabroncsok 
irányában hat ösztönzőleg az innovációra és a piac alakulására.

Az európai gumiabroncs piac nagyon versenyképes. Ám a fogyasztóknak szóló egyértelmű 
információk hiánya miatt a versenyt inkább az ár és a márka ismertsége hajtja, mint a 
teljesítményi jellemzők. A jórészt az eladási áron alapuló beszerzési döntések nem a 
hatékonyabb és biztonságosabb gumiabroncsok felé hajtják a piacot. A címkézési rendszer 
bevezetésével a fogyasztók első alkalommal férhetnek hozzá a gumiabroncsok teljesítményére 
vonatkozó szisztematikus és egységes, függetlenül ellenőrzött információkhoz. A három 
teljesítményi jellemzőnek, azaz az üzemanyag-hatékonyságnak, a nedvestapadásnak és a 
zajnak a belefoglalása helyénvaló annak biztosítása érdekében, hogy mindegyik 
optimalizálására (egyiket nem a másik kárára téve jobbá) erőfeszítéseket tegyenek. 

A járművek fogyasztásának 20–30%-áért a gumiabroncsok gördülési ellenállása felelős. Az 
európai piacon jelentős (100%) a szórás a legrosszabbul és a legjobban teljesítő 
gumiabroncsok között. A bizottsági hatásvizsgálat azt szemlélteti, hogy az üzemanyag-
hatékony gumiabroncsok költséghatékony és kis költségű eszközei a szén-dioxid kibocsátás 
csökkentésének (COM(2008)746). A személygépkocsi-abroncsok jelenlegi piaci átlaga 
gördülési ellenállásának (kb. 10 kg/t) 30%-os, a legjobb gyakorlat jelenlegi szintjére (kb. 7 
kg/t) való csökkentése körülbelül 5%-os üzemanyag-megtakarítást eredményezne a járműpark 
egészére nézve. Az előállítási költségek és a fogyasztói árak esetleges növekedését várhatóan 
a kevesebb mint 8 hónapos megtérülési időszak alatt ellensúlyozná az üzemanyag-
megtakarítás a leginkább üzemanyag-hatékony gumiabroncsok esetében. Az emelkedő 
üzemanyagárak miatt ez a fogyasztók pénzügyi és környezetvédelmi érdekeiben is áll.

A csendesebb gumiabroncsok szélesebb körben való alkalmazása az útzaj szintjének 
csökkenését és a városi területeken, valamint az autópályák közelében élők életminőségének 
és egészségének javulását eredményezné. Csökkenti az egészségre gyakorolt hatásokat és a 
kapcsolódó költségeket, lehetővé teszi a közigazgatás számára a jelenleg a zajvédő falakra 
fordított kiadások más területen való felhasználását és az út menti ingatlanok értékének 
védelmét. A fogyasztóktól azonban nem várható el a decibelskála ismerete: a fogyasztókat a 
hangos, átlagos és csendes zajszintet szemléltető, egyszerű színrendszeri modellekkel kell 
ellátni.

Az Európai Bizottságnak – egy weboldal és egy kommunikációs kampány kialakításával –
kulcsfontosságú szerepet kell játszania a fogyasztóknak a kisebb üzemanyag-költségek, 
valamint a jótékony környezetvédelmi hatások tekintetében az előnyökről való 
tájékoztatásában. A weboldalon a fogyasztóknak lehetősége nyílik a hatékonyabb 
gumiabroncsra való átállással elérhető potenciális üzemanyag-megtakarítás kiszámítására. A 
gyártókra és a forgalmazási és kiskereskedelmi értékesítési lánc valamennyi szereplőjére 
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vonatkozó követelményeknek egyértelműeknek kell lenniük, a követelményeket nyomon kell 
követni. A címkézési rendszernek való megfelelőség biztosítása érdekében a tagállami 
illetékes hatóságoknak ellenőrzéseket kell végrehajtaniuk, továbbá hatásos bírságokat kell 
életbe léptetni.

Fontos annak felismerése, hogy a címkézési rendszer nem csak az egyéni fogyasztók és 
járművezetők számára lesz hasznos, hanem a flottavásárlók és a közbeszerzések számára is. 
Noha az ilyen vásárlók magasabb szintű ismeretekkel rendelkeznek, a piaci vizsgálatok azt 
jelzik, a flottabeszerzők igen nagyra értékelnék az üzemanyag-hatékonysággal kapcsolatos 
további tájékoztatást.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A gumiabroncsgyártókat, -
beszállítókat és -forgalmazókat ösztönözni 
kell az irányelv rendelkezéseinek 2012 
előtti megfelelésre a rendszer 
elismerésének felgyorsítása és az előnyök 
megvalósítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A címkézési rendszer lehető leghamarabbi, kezdetben az önkéntes megfelelésen keresztüli
bevezetése előmozdítja a rendszer fogyasztók általi elismerését és közelebb hozza az 
üzemanyag-fogyasztás, a szén-dioxid kibocsátás és a közúti közlekedés okozta zaj 
csökkentését.
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a)  Az átláthatóság és a rendszer 
érthetősége miatt – különösen a beszerző 
szakemberek miatt – ésszerű a mért 
gördülési ellenállási együtthatónak 
(rolling resistance coefficient, RRC, kg/t-
ban kifejezve) a címkén való feltüntetése.

Or. en

Indokolás

A gördülési ellenállási együttható (rolling resistance coefficient, RRC, kg/t-ban megadva)
fokozza a rendszer átláthatóságát, és különösen fontos a beszerző szakemberek és 
végfelhasználók, köztük a flottavásárlók, a közúti fuvarozási társaságok és a közbeszerzési 
tisztviselők számára, akik azt hangsúlyozzák, hogy a címkét nem szabad a hasznos 
információk elhagyásával túlegyszerűsíteni.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) Egyszerű, „jelzőlámpa” jellegű 
színrendszert kell alkalmazni a címke 
zajjal kapcsolatos összetevője esetén, hogy 
a mért decibel érték a fogyasztók 
tájékoztatása érdekében összevethető 
legyen a zajkibocsátási tartományokkal.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók határozottan érdeklődnek a zajkibocsátás iránt, ám az abroncszaj tekintetében 
általában nincsenek tisztában a decibelskálával, és további tájékoztatást igényelnek. Az 
egyszerű színjelzés (piros/sárga/zöld) mutatja majd, hogyan teljesítenek az egyes modellek a 
zajkibocsátási értékek tekintetében az adott modell kategóriájába tartozó más modellekkel 
összevetésben.
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A lehetséges vásárlókat el kell látni 
szabványos, a címke mindegyik 
összetevőjére, az üzemanyag-
hatékonyságra, a nedves tapadásra és a 
zajkibocsátásra, továbbá ezek 
jelentőségére vonatkozóan magyarázatot 
nyújtó kiegészítő információkkal, 
valamint az átlagos üzemanyag-, szén-
dioxid- és költségmegtakarítást szemléltető 
üzemanyag-megtakarítási kalkulátorral. 
Ezt a tájékoztatást magyarázó 
ismeretterjesztő szórólapokon és 
posztereken kell nyújtani valamennyi 
elárusítóhelyen és az EU gumiabroncs-
címkézéssel foglalkozó weboldalán. A 
weboldal címét jól láthatóan kell 
feltüntetni a címkén és valamennyi 
műszaki promóciós szakirodalomban.

Or. en

Indokolás

A címkézési rendszer indokainak, az üzemanyag- és költségmegtakarítás tekintetében a 
fogyasztóknál jelentkező előnyöknek és a szén-dioxid-kibocsátás és a menetzaj csökkentésének 
világos magyarázatául szolgáló központi információforrás megteremtése érdekében.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Professzionális terepjáró 
gumiabroncs: olyan gumiabroncs, 
amelyet rendeltetésszerűen vegyesen 
használnak közúton és terepen vagy más 
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speciális célra, és amely valamennyi 
következő jellemzővel rendelkezik:
A C1 és C2 típusú gumiabroncsok 
esetében:
i. Legalább 11 mm csatornamélység,
ii. A pórustartalom és a töltőanyag 
legalább 35%-os aránya
iii. Legfeljebb 100 km/h sebességhatár (J 
jelölés)
iv. A sárban vagy télen való használatra 
utaló jelölés.
A C3 típusú gumiabroncsok esetében:
i. Legalább 16 mm csatornamélység,
ii. A pórustartalom és a töltőanyag 
legalább 35%-os aránya
iii. Legfeljebb 110 km/h sebességhatár (K 
jelölés)
iv. A sárban vagy télen való használatra 
utaló jelölés.

Or. en

Indokolás

A javasolt fogalommeghatározás magában foglalná az olyan gumiabroncsokat, amelyeket 
szilárd útburkolattal nem rendelkező utakon vagy egyenetlen terepen való használatra 
szántak, például terepjáró sürgősségi járművek, fakitermelésnél használt járművek, 
távvezetékek karbantartásánál használt járművek stb. esetében. A szabadidő-terepjárókon 
való felhasználásra szánt gumiabroncsok az elmúlt évek során a piac egyre nagyobb 
szegmensét alkotják. Az ilyen járművek gumiabroncsai általában hangosabbak és kevésbé 
üzemanyag-hatékonyabbak a többi modellnél. Ezért az ilyen modellek esetében helyénvaló, 
hogy a hatékony fogyasztói tájékoztatás érdekében a címkézési követelmények hatálya alá 
tartozzanak. 

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „műszaki promóciós szakirodalom”: a 
gumiabroncsok vagy gépjárművek 

(4) „műszaki promóciós szakirodalom”: a 
gumiabroncsok vagy gépjárművek 
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marketingjéhez felhasznált, a 
végfelhasználók vagy a forgalmazók 
számára készített valamennyi olyan 
nyomtatott és elektronikus anyag, amely a 
gumiabroncsok konkrét paramétereit 
ismereti, beleértve a műszaki 
kézikönyveket, a tájékoztató füzeteket, az 
internetes marketinget, a szórólapokat és a 
katalógusokat;

marketingjéhez felhasznált, a 
végfelhasználók vagy a forgalmazók 
számára készített valamennyi olyan 
nyomtatott és elektronikus anyag, amely a 
gumiabroncsok konkrét paramétereit 
ismereti, illetve feltünteti az értékesítési 
árat, beleértve a műszaki kézikönyveket, a 
tájékoztató füzeteket, a 
készletnyilvántartásokat, az internetes 
marketinget, a szórólapokat és a 
katalógusokat;

Or. en

Indokolás

Az olyan lehetséges vásárlók esetében, akik felszerelés előtt nem látják a gumiabroncsot 
(például online megrendelés vagy flottakezelési szerződések esetén) alapvető, hogy a 
címkézési információ a promóciós anyagok más forrásából is elérhető legyen. A címkézési 
információt mindenütt fel kell tüntetni, ahol az eladási ár szerepel.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) „Az EU gumiabroncs-címkézéssel 
foglalkozó weboldala” a 
gumiabroncscímke egyes összetevőire 
vonatkozó magyarázó és kiegészítő 
információk központi online, üzemanyag-
megtakarítási kalkulátort tartalmazó és az 
Európai Bizottság által kezelt forrása.

Or. en

Indokolás

A címkézési rendszer indokainak, az üzemanyag- és költségmegtakarítás tekintetében a 
fogyasztóknál jelentkező előnyöknek és a szén-dioxid-kibocsátás és a menetzaj csökkentésének 
világos magyarázatául szolgáló központi információforrás megteremtése érdekében.
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) „Üzemanyag-megtakarítási 
kalkulátor”: az EU gumiabroncs-
címkézéssel foglalkozó weboldalán 
elhelyezett és ismeretterjesztő 
szórólapokon és posztereken feltüntetett 
olyan eszköz, amely az átlagos potenciális 
üzemanyag-megtakarítást (százalékban, 
literben és euróban), valamint a szén-
dioxid-kibocsátás csökkenését szemlélteti 
a C1, a C2 és a C3 típusú gumiabroncsok 
esetében.

Or. en

Indokolás

A címkével kapcsolatos ismeretek terjesztése és a címke iránti érdeklődés fokozása érdekében, 
továbbá a közvetlen előnyöknek az üzemanyag-fogyasztás, a pénzkiadás, valamint a 
környezetvédelmi előnyök tekintetében a fogyasztók számára való szemléltetése érdekében.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Az Európai Bizottság feladatai

Az Európai Bizottság – legkésőbb 2010 
szeptemberéig létrehozza az EU 
gumiabroncs-címkézéssel foglalkozó, a 
címke egyes összetevőinek központi 
információforrását alkotó weboldalát, 
továbbá elvégzi annak kezelését.
A weboldallal megegyező alaptartalmú 
ismeretterjesztő szórólapok és poszterek 
terjesztését a gumiabroncs-forgalmazók és 
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a járműforgalmazók végzik.
A weboldal és a szórólapok a Közösség 
valamennyi nyelvén elérhetők.
A weboldal, a szórólapok és a poszterek a 
következőket tartalmazzák:
i. a címkére nyomtatott piktogramok 
magyarázatát;
ii. a C1, C2 és C3 modell esetében az 
alacsony gördülési ellenállású 
gumiabroncsok felszerelésével 
megtakarítható üzemanyagot, pénzt és 
szén-dioxid kibocsátást szemléltető 
üzemanyag-megtakarítási kalkulátort;
iii. egy olyan megállapítást, amely kiemeli, 
hogy a tényleges üzemanyag-megtakarítás 
és a közlekedési biztonság erősen függ a 
vezető magatartásától, különös tekintettel 
a következőkre:
- a környezettudatos vezetés jelentősen
csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást; 
- a gumiabroncsok nyomását 
rendszeresen ellenőrizni kell a jobb 
nedvestapadási és üzemanyag-
hatékonysági teljesítményi jellemzők 
elérése érdekében;
- a féktávolságokat mindig szigorúan be 
kell tartani.

Or. en

Indokolás
A címkével kapcsolatos társadalmi tudatosság fokozása és a címke megértése érdekében, 
továbbá az üzemanyag-fogyasztás, a pénzkiadás, valamint a környezetvédelmi előnyök 
tekintetében a fogyasztók számára megnyilvánuló közvetlen előnyök szemléltetése érdekében.
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
3 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b cikk
A gumiabroncs-gyártók feladatai

(3b) A gumiabroncs-gyártók mindegyik 
modellre vonatkozóan mindegyik 
oldalfalba vagy oldalfalra öntve 
feltüntetik a típus-jóváhagyási 
vizsgálatból származó mért értékeket a 
(kg/t-ban kifejezett) gördülési ellenállási 
együttható, az (etalonabronccsal 
összevetett G teljesítménymutatóban 
kifejezett) nedvestapadási jelzőszám és a 
(db(A) értékkel kifejezett) zajkibocsátások 
tekintetében, valamint nyilvánosan 
rendelkezésre álló adatbázisban teszik 
közzé a mért értékeket.

Or. en

Indokolás

A gumiabroncsok teljesítményi jellemzőinek jelenlegi hiányát piaci hiányosságnak tekintik. A 
típus-jóváhagyási adatok átláthatósága különösen akkor fontos, ha az önellenőrzés és az 
öntanúsítás annak biztosítása érdekében van előírva, hogy a mért értékek és a címkézési 
rendszer megfelelő alkalmazása igazolható legyen. Az oldalfalba öntés alkalmas a címkék 
megfelelő elhelyezésének, a helyes besorolásnak és a mért értékek független hitelesítésének 
elhanyagolhatóan alacsony előállított egységenkénti költségen való nyomon követésére.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a beszállítók gondoskodnak arról, hogy 
a forgalmazókhoz vagy a 
végfelhasználókhoz eljuttatott C1 és C2 
típusú gumiabroncsok futófelületén legyen 
olyan matrica, amely az I. melléklet A. 

(1) a beszállítók gondoskodnak arról, hogy 
a forgalmazókhoz vagy a 
végfelhasználókhoz eljuttatott C1 és C2 
típusú gumiabroncsok futófelületén legyen 
olyan matrica, amely az I. melléklet A. 
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része szerinti üzemanyag-hatékonysági 
osztályt, valamint az I. melléklet C. 
részének megfelelő, a külső gördülési zaj 
mért értékét feltüntető címkét tartalmaz; a 
C1 típusú gumiabroncsok címkéin az I. 
melléklet B. részében előírt nedvestapadási 
osztályt is fel kell tüntetni; 

része szerinti üzemanyag-hatékonysági 
osztályt és mért gördülési ellenállási 
együtthatót, valamint az I. melléklet C. 
részének megfelelő, a külső gördülési zaj 
mért értékét és színjelzést feltüntető címkét 
tartalmaz; a C1 típusú gumiabroncsok 
címkéin az I. melléklet B. részében előírt 
nedvestapadási osztályt is fel kell tüntetni; 

Or. en

Justification

The inclusion of rolling resistance coefficient (RRC in kg/t) is particularly important for 
purchasing professionals and end users including fleet buyers, road transport companies and 
public procurement officials. Consumers are not familiar with the decibel scale as regards 
tyre noise, therefore adding a simple colour indicator (red/yellow/green)will be more 
informative. Horizontal amendment, if adopted will apply throughout the text. ( Art 4 (3), Art 
5 (2) and (3), Art 6 (1)-(4), Art 7, Art 8, Annex I part C, Annex II 1.1., 1.2 and 1.4 to include 
numerical value of RRC in kg/t next to the grading awarded,  Annex III point 1, and  Annex 
IV).  

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) a beszállítók műszaki promóciós 
szakirodalomban az I. mellékletben 
meghatározott módon és a III. mellékletben 
előírt sorrendben közlik az üzemanyag-
hatékonysági osztályt, a nedvestapadási 
osztályt és a külső gördülési zaj mért 
értékét; 

(3) a beszállítók valamennyi műszaki 
promóciós szakirodalomban az I. 
mellékletben meghatározott módon és a III. 
mellékletben előírt sorrendben közlik az 
üzemanyag-hatékonysági osztályt, a 
nedvestapadási osztályt és a külső 
gördülési zaj mért értékét; 

Or. en

Indokolás

A megfogalmazás egyértelművé tétele annak biztosítása érdekében, hogy a címkézési 
információ valamennyi műszaki promóciós anyagban szerepeljen.
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Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) valamennyi műszaki promóciós 
szakirodalomnak jól láthatóan 
tartalmaznia kell az EU gumiabroncs-
címkézéssel foglalkozó weboldalára 
mutatkozó hivatkozást;

Or. en

Indokolás

A rendszer megismerésének és megértésének előmozdítása érdekében a fogyasztókat az EU 
weboldalára kell irányítani, amely a magyarázó és kiegészítő információk központi forrása.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a forgalmazók gondoskodnak arról, 
hogy az értékesítési pontokon lévő 
gumiabroncsokon jól látható helyen 
szerepeljen a beszállítók által a 4. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően biztosított 
matrica; 

(1) a forgalmazók gondoskodnak arról, 
hogy az értékesítési pontokon lévő 
gumiabroncsokon jól látható helyen 
szerepeljen a beszállítók által a 4. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően biztosított 
matrica, illetve hogy közvetlen közelükben 
ki legyen függesztve ugyanaz az 
információ; 

Or. en

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Az szükséges, hogy az információ a fogyasztó rendelkezésére álljon, hogy matricán vagy a 
gumiabroncs mellett kifüggesztett poszteren, az nem fontos.
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Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gépjármű-beszállítók és a gépjármű-
forgalmazók feladatai

A jármű-beszállítók és a jármű-
forgalmazók feladatai
Horizontális módosítás, amely –
elfogadása esetén – a cikk egészére 
vonatkozik.

Or. en

Indokolás

A rendelkezéseknek az irányelv hatálya alá tartozó abronccsal felszerelt valamennyi jármű, 
így a kisteherautók, teherautók és buszok forgalmazójára vonatkozniuk kell annak biztosítása 
érdekében, hogy az üzleti vállalkozások számára értékesítő üzleti vállalkozásokat jelentő 
fogyasztók is megismerjék a címkézési rendszert. 

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk - albekezdés - 1 (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok kialakítsák az elárusítóhelyek 
rendes és rendkívüli ellenőrzésének 
rendszerét az irányelv követelményeinek 
való megfelelés biztosítása céljából.

Or. en

Indokolás

A fogyasztói szervezetek tanulmányai a termékek rendszeres félrecímkézéséről és a 
tájékoztatás hiányáról számoltak be. A tagállamoknak helyszíni ellenőrzésekkel kell 
biztosítaniuk a termékek megfelelő címkézését, továbbá hogy valamennyi vonatkozó 
információ a vázolt módon álljon rendelkezésre a vonatkozó műszaki szakirodalomban. A 
mérté értékeknek a gumiabroncsok oldalfalára való öntése megkönnyíti a helyes végrehajtás 
nyomon követését és érvényesítését.
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Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2010. október 29-ig 
a címkézési rendszernek az újrafutózott 
gumiabroncsokat belefoglalóan való 
kiterjesztése tekintetében jelentést terjeszt 
elő, amelyhez hatásvizsgálat, és – szükség 
esetén – az irányelv további 
felülvizsgálatára vonatkozó, az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak szóló 
javaslatok kapcsolódnak. 

Or. en

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet - A rész - táblázat - 1 és 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

C1 típusú gumiabroncsok
RRC kg/t-ban Energiahatékonysági osztály
RRC≤6,5 A
6,6≤RRC≤7,7 B
7,8≤RRC≤9,0 C
Nincs D
9,1≤RRC≤10,5 E
10,6≤RRC≤12,0 F
RRC≥12,1 G

Módosítás 

C1 típusú gumiabroncsok
RRC kg/t-ban Energiahatékonysági osztály
RRC≤6,5 A
6,6≤RRC≤7,5 B
7,6≤RRC≤8,5 C
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8,6≤RRC≤9,5 D
9,6≤RRC≤10,5 E
10,6≤RRC≤11,5 F
RRC≥11,6 G

Or. en

Indokolás
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.)

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet - A rész - táblázat - 1 és 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

C2 típusú gumiabroncsok
RRC kg/t-ban Energiahatékonysági 

osztály
RRC≤5,5 A
5,6≤RRC≤6,7 B
6,8≤RRC≤8,0 C
Nincs D
8,1≤RRC≤9,2 E
9.3≤RRC≤10.5 F
RRC≥10,6 G

Módosítás

C2 típusú gumiabroncsok
RRC kg/t-ban Energiahatékonysági 
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osztály
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

Indokolás

A rendszer érthetőségének javítása és az üzemanyag-takarékossággal való kapcsolat 
egyértelművé tétele érdekében helyénvaló az 1 kg/t értékű lineáris sávszélesség alkalmazása, 
mivel ez egyértelműen a sávhatékonysággal elért üzemanyag-megtakarításhoz köthető.
Az üresen hagyott D sáv zavaró a fogyasztók számára. A rendszernek folyamatosnak kell 
lennie, nem oszthatja a sávokat két „alrendszerre”, ami veszélyeztetné a hatékonyságot.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet - B rész - táblázat - 1 és 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

C1 típusú gumiabroncsok
G Nedvestapadási osztályok
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
Nincs D
110≤G≤124 E
G≤109 F
Nincs G

Módosítás 

C1 típusú gumiabroncsok
G Nedvestapadási osztályok
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
110≤G≤124 D
G≤109 E
Nincs F
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Nincs G

Or. en

Indokolás

A javaslat szerinti üresen hagyott D sáv zavaró a fogyasztók számára. Alapvető, hogy a 
rendszer átlátható és érthető legyen. A rendszernek folyamatosnak kell lennie, nem oszthatja a 
sávokat két „alrendszerre”, ami veszélyeztetné a hatékonyságot.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet - C rész - 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Jelzőlámpa” jellegű színjelzés a külső 
gördülési zajra vonatkozóan'
A gépjárművek általános biztonságát 
szolgáló típus-jóváhagyási 
követelményekről szóló xxxx/xxxx/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
minimumkövetelményeket állapít meg a 
gumiabroncsok külső gördülési zajára 
vonatkozóan. A címke zajjal foglalkozó 
szakaszában feltüntetett „jelzőlámpa” 
jellegű színjelzés a végleges rendeleten 
alapul és a következőket jelzi;
i. piros színnel a gördülési zaj tekintetében 
a típus-jóváhagyási követelményeknek 
nem megfelelő modelleket;
ii. sárga színnel a típus-jóváhagyási 
követelményeknek megfelelő és  legfeljebb 
3dB értékkel csendesebb modelleket;
iii. zöld színnel a típus-jóváhagyási 
követelményeknek megfelelő és több mint 
3dB értékkel csendesebb modelleket.

Or. en

Indokolás
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A „jelzőlámpa” jellegű színrendszer megfelelő és könnyen érthető magyarázatául szolgál a 
címkén feltüntetett, decibelben mért értékeknek. Noha a típusjóváhagyásról szóló rendelet 
2012-től megkezdi a legzajosabb gumiabroncsok piacról való eltávolítását, fennáll annak a 
lehetősége, hogy a típus-jóváhagyási határértékeknek nem megfelelő egyes modellek készleten 
maradnak és 2012-nél jóval később kerülnek használatba.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet - 1 bekezdés - 1 pont -  1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A javasolt kialakítás a következő 
elemekkel egészül ki:
i. A gördülési ellenállási együttható (kg/t) 
mért értéke az osztályozó nyíl bal oldala 
mellett,
ii. Az EU gumiabroncs-címkézéssel 
foglalkozó weboldalának címe, nagy 
betűmérettel a címke alján,
iii. „Jelzőlámpa” jellegű színrendszer
(piros/sárga/zöld) a zajjal foglalkozó 
szakaszban feltüntetve (a dB érték színes 
háttereként és/vagy a piktogram 
színjelzéseként).
Az „(A)” jelölést el kell távolítani a zajjal 
foglalkozó szakaszban lévő decibel mérési 
eredményekből. 

Or. en

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet - 1 bekezdés - i–iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az üzemanyag-hatékonysági osztály (A 
és G közötti betű);

i. az üzemanyag-hatékonysági osztály (A 
és G közötti betű) a gördülési ellenállási 
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együttható (kg/t) mért értékével együtt;
ii. a nedvestapadási osztály (A és G közötti 
betű);

ii. a nedvestapadási osztály (A és G közötti 
betű);

iii. a külső gördülési zaj mért értéke (dB). iii. a külső gördülési zaj mért értéke (dB) a 
színjelzéssel (piros/sárga/zöld).

Or. en

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet - 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A beszállítóknak ezenkívül 
weboldalukon hozzáférhetővé kell tenniük 
a következő információkat:

3. A beszállítóknak ezenkívül 
weboldalukon hozzáférhetővé kell tenniük 
a következő információkat:

i. a címkére nyomtatott piktogramok 
magyarázatát;

i. az gumiabroncs-címkézéssel foglalkozó 
weboldalára mutató hivatkozást;

ii. egy olyan megállapítást, amely kiemeli, 
hogy a tényleges üzemanyag-megtakarítás 
és a közlekedési biztonság erősen függ a 
vezető magatartásától, különös tekintettel 
a következőkre:

ii. a címkére nyomtatott piktogramok 
magyarázatát és az EU gumiabroncs-
címkézéssel foglalkozó weboldala szerinti 
üzemanyag-hatékonysági kalkulátort;

iii. egy olyan megállapítást, amely kiemeli, 
hogy a tényleges üzemanyag-megtakarítás 
és a közlekedési biztonság erősen függ a 
vezető magatartásától, különös tekintettel 
a következőkre:

a környezettudatos vezetés jelentősen 
csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást; 

a környezettudatos vezetés jelentősen 
csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást; 

a gumiabroncsok nyomását rendszeresen 
ellenőrizni kell a jobb nedvestapadási és 
üzemanyag-hatékonysági teljesítményi 
jellemzők elérése érdekében;

a gumiabroncsok nyomását rendszeresen 
ellenőrizni kell a jobb nedvestapadási és 
üzemanyag-hatékonysági teljesítményi 
jellemzők elérése érdekében;

a féktávolságokat mindig szigorúan be kell 
tartani.

a féktávolságokat mindig szigorúan be kell 
tartani.

Or. en

(a Bizottság szövegének ii. pontja a módosítás iii. pontjába került)
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