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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

System etykietowania opon UE będzie uzupełnieniem dopuszczalnych wartości efektywności 
paliwowej, przyczepności na mokrej powierzchni i emisji hałasu zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr XXXX/XXXX Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów technicznych 
w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa 
ogólnego (COM(2008)0316). O ile rozporządzenie to ustanowi normy, które ostatecznie 
wyeliminują najgorzej działające modele z rynku, dyrektywa w sprawie etykietowania będzie 
stymulowała innowację i szybszy rozwój rynku w stronę bardziej efektywnych paliwowo, 
bezpieczniejszych i cichszych opon.
Europejski rynek opon jest wysoce konkurencyjny. Jednak z powodu braku jasnych 
informacji dla konsumentów siłą napędową tej konkurencyjności są raczej cena i znajomość 
marki aniżeli jakość produktu. Decyzje o zakupie opierające się przeważnie na cenie 
sprzedaży, a nie na jakości produktu nie wiodą rynku w stronę bardziej efektywnych 
i bezpieczniejszych opon. Dzięki wprowadzeniu systemu etykietowania konsumenci po raz 
pierwszy uzyskają dostęp do systematycznego i ujednoliconego źródła niezależnie 
weryfikowanych informacji na temat funkcjonowania opon. Uwzględnienie trzech 
charakterystyk tego funkcjonowania: efektywności paliwowej, przyczepności na mokrej 
powierzchni i hałasu stanowi właściwy sposób zagwarantowania, że zostaną podjęte wysiłki 
w celu zoptymalizowania każdej z nich (zamiast ulepszania jednej kosztem pozostałych). 
Opór toczenia opon odpowiada za 20-30% zużycia paliwa przez pojazdy. Istnieje ogromna 
różnica (100%) między najgorzej i najlepiej funkcjonującymi oponami dostępnymi obecnie 
na rynku europejskim. Przeprowadzona przez Komisję Europejską ocena oddziaływania 
pokazuje, że opony efektywne paliwowo to opłacalne i mało kosztowne środki zmniejszenia 
emisji CO2 (COM(2008)746). Trzydziestoprocentowe zmniejszenie obecnej średniej wartości 
oporów toczenia dla opon samochodowych (ok. 10 kg/t) do obecnego poziomu dobrej 
praktyki (ok. 7 kg/t) przyniosłoby około 5% oszczędności paliwa we flocie pojazdów. 
Przewiduje się, że wszelki wzrost kosztów produkcji i cen sprzedaży opon zostanie 
zrekompensowany przez oszczędności paliwowe w ciągu niespełna 8 miesięcy w wypadku 
opon najbardziej efektywnych paliwowo. Zwłaszcza w obliczu rosnących cen benzyny leży to 
zarówno w finansowym, jak i ekologicznym interesie konsumentów.
Zwiększone wykorzystanie cichszych opon zmniejszy poziomy hałasu na drogach oraz 
podniesie jakość życia i zdrowia ludzi mieszkających na obszarach miejskich i w pobliżu 
autostrad. Zmniejszy to oddziaływanie na zdrowie i związane z nim koszty, pozwoli 
administracjom publicznym na wykorzystanie części wydatków przeznaczanych obecnie na 
budowę barier przeciwko hałasowi oraz na ochronę wartości przydrożnych nieruchomości. 
Nie można jednak oczekiwać od konsumentów znajomości skali decybelowej i należy 
zapewnić im proste modele systemu kolorów obrazujące wysokie, średnie i niskie natężenie 
hałasu. 
Komisja Europejska musi odegrać ważną rolę w zakresie informowania konsumentów 
poprzez stworzenie strony internetowej i zorganizowanie kampanii informacyjnej na temat 
korzyści w postaci niższych kosztów paliwa oraz korzyści dla środowiska naturalnego. Strona 
internetowa powinna stwarzać konsumentom możliwość obliczenia wysokości potencjalnych 
oszczędności paliwowych w przypadku zmiany opon na bardziej efektywne paliwowo. 
Wymogi stawiane producentom i wszystkim podmiotom zaangażowanym w dystrybucję 
i sieć sprzedaży detalicznej powinny być jasne i podlegać kontroli. Aby zapewnić zgodność 
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z systemem etykietowania, kontrole powinny być przeprowadzane przez właściwe władze 
w państwach członkowskich i należy stworzyć system skutecznych kar.
Należy zauważyć, że system etykietowania będzie użyteczny nie tylko dla indywidualnych 
konsumentów i kierowców, lecz również dla nabywców flotowych i do celów zamówień 
publicznych. Choć tacy nabywcy posiadają wyższy poziom wiedzy eksperckiej, badania 
rynku wskazują, że nabywcy flotowi zdecydowanie doceniliby bardziej szczegółowe 
informacje dotyczące efektywności paliwowej.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji
przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Należy zachęcać producentów, 
dostawców i dystrybutorów opon do 
dostosowania się do przepisów niniejszej 
dyrektywy przed 2012 r. w celu 
przyspieszenia uznania systemu 
i dostrzeżenia płynących z niego korzyści. 

Or. en

Uzasadnienie

Jak najszybsze wprowadzenie systemu etykietowania, początkowo poprzez dobrowolne 
dostosowanie się do przepisów, będzie wspierać uznanie systemu przez konsumentów oraz 
wcześniejsze zmniejszenie zużycia paliwa, emisji CO2 i hałasu wytwarzanego przez ruch 
drogowy. 
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Umieszczenie wartości pomiarowej 
współczynnika oporu toczenia (RCC 
wyrażony w kg/t) jest właściwe z punktu 
widzenia przejrzystości i zrozumienia 
systemu, w szczególności dla nabywców 
profesjonalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Umieszczenie współczynnika oporu toczenia (RCC w kg/t) zwiększa przejrzystość systemu 
oraz jest szczególnie ważne dla nabywców profesjonalnych i użytkowników końcowych, w tym 
nabywców flotowych, przedsiębiorstw transportu drogowego i urzędników ds. zamówień 
publicznych, którzy podkreślają, że etykiety nie należy nadmiernie upraszczać poprzez 
pomijanie przydatnych informacji.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Należy zastosować prosty system 
kolorów „świateł drogowych” w części 
etykiety dotyczącej hałasu, aby umieścić 
decybelową wartość pomiarową 
w kontekście skali emisji hałasu celem 
poinformowania konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumentów wyraźnie interesują emisje hałasu, lecz generalnie nie są oni zaznajomieni ze 
skalą decybelową w odniesieniu do hałasu powodowanego przez opony i wymagają 
dodatkowych informacji. Prosty wskaźnik kolorów (czerwony/żółty/zielony) pokaże jakość 
poszczególnych modeli w kontekście skali emisji hałasu w porównaniu z innymi modelami 
z tej samej kategorii.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Potencjalnym nabywcom należy 
dostarczyć dodatkowe ustandaryzowane 
informacje, aby wyjaśnić poszczególne 
elementy etykiety, efektywność paliwową, 
przyczepność na mokrej powierzchni 
i emisje hałasu, a także ich znaczenie, 
w tym kalkulator oszczędności 
paliwowych demonstrujący średnie 
oszczędności paliwa, CO2 i kosztów. 
Informacje te powinny być przekazywane 
przy pomocy ulotek i plakatów 
informacyjnych we wszystkich punktach 
sprzedaży i na stronie internetowej UE 
poświęconej etykietowaniu opon. Adres 
strony internetowej powinien być 
wyraźnie wskazany na etykiecie i we 
wszelkiej technicznej literaturze 
promocyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu stworzenie centralnego źródła informacji w celu wyraźnego 
wyjaśnienia przyczyn systemu etykietowania, korzyści dla konsumentów w postaci 
oszczędności paliwa i kosztów oraz wkładu na rzecz zmniejszenia emisji CO2 i hałasu 
wytwarzanego przez ruch drogowy.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) „profesjonalna opona terenowa” 
oznacza oponę przeznaczoną do użytku 
mieszanego, zarówno na drogach, jak 
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i w terenie, bądź do innego użytku 
specjalnego, posiadającą wszystkie 
z poniższych cech: 
Dla opon C1 i C2:
i) głębokość bieżnika równą co najmniej 
11 mm,
ii) współczynnik porowatości równy co 
najmniej 35%,
iii) maksymalny współczynnik prędkości 
równy 100 km/h (symbol J),
iv) oznaczenie informujące o przydatności 
na błocie i śniegu.
Dla opon C3:
i) głębokość bieżnika równą co najmniej 
16 mm,
ii) współczynnik porowatości równy co 
najmniej 35%,
iii) maksymalny współczynnik prędkości 
równy 110 km/h (symbol K),
iv) oznaczenie informujące o przydatności 
na błocie i śniegu.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana definicja objęłaby opony zaprojektowane do użytku na nieutwardzonych 
drogach lub nierównym terenie, na przykład w terenowych pojazdach służb działających 
w sytuacjach wyjątkowych, pojazdach wykorzystywanych przy wyrębie lasów, konserwacji 
linii energetycznych itp. Opony wykorzystywane w pojazdach SUV stanowią rosnący segment 
rynku w ostatnich latach. Generalnie opony dla takich pojazdów są mniej efektywne 
paliwowo i głośniejsze w porównaniu z innymi modelami. Modele te powinny zatem podlegać 
wymogom dotyczącym etykietowania, aby zapewnić konsumentom skuteczne informacje. 

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „techniczna literatura promocyjna” 
oznacza wszystkie materiały drukowane i 

(4) „techniczna literatura promocyjna” 
oznacza wszystkie materiały drukowane i 
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w formie elektronicznej, wykorzystywane 
w marketingu opon lub pojazdów 
skierowanym do użytkowników 
końcowych lub dystrybutorów oraz 
opisujące szczególne parametry opony, w 
tym instrukcje techniczne, broszury, 
marketing internetowy, ulotki i katalogi;

w formie elektronicznej, wykorzystywane 
w marketingu opon lub pojazdów 
skierowanym do użytkowników 
końcowych lub dystrybutorów oraz 
opisujące szczególne parametry opony lub 
podające cenę sprzedaży, w tym instrukcje 
techniczne, broszury, spisy towarów, 
marketing internetowy, ulotki i katalogi;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić informacje potencjalnym nabywcom, którzy nie widzą opon przed założeniem 
(na przykład kupującym przez Internet lub na podstawie umów zawieranych przez zarządców 
flot), należy umieścić informacje zawarte na etykiecie w innych źródłach materiałów 
promocyjnych. Informacje zawarte na etykiecie muszą być przekazywane zawsze, gdy 
prezentowana jest cena sprzedaży.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) „strona UE poświęcona 
etykietowaniu opon” oznacza centralne 
źródło online zawierające wyjaśnienia 
i dodatkowe informacje na temat każdego 
ze składników etykiety opon i zawierające 
kalkulator oszczędności paliwowych, 
administrowane przez Komisję 
Europejską;

Or. en

Uzasadnienie

Stworzenie centralnego źródła informacji w celu wyraźnego wyjaśnienia przyczyn systemu 
etykietowania, korzyści dla konsumentów w postaci oszczędności paliwa i kosztów oraz 
wkładu na rzecz zmniejszenia emisji CO2 i hałasu wytwarzanego przez ruch drogowy.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) „kalkulator oszczędności 
paliwowych” oznacza narzędzie 
udostępniane na stronie internetowej UE 
poświęconej etykietowaniu opon oraz za 
pośrednictwem ulotek i plakatów 
informacyjnych w celu zademonstrowania 
potencjalnych średnich oszczędności 
paliwa (w procentach, litrach i euro) 
i zmniejszenia emisji CO2 dla opon C1, C2 
i C3;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zwiększenie świadomości i zainteresowania etykietą oraz 
zademonstrowanie konsumentowi bezpośrednich korzyści w zakresie zużycia paliwa 
i poniesionych kosztów, jak również w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Obowiązki Komisji Europejskiej

Komisja Europejska tworzy stronę 
internetową poświęconą etykietowaniu 
opon i administruje nią jako centralnym 
źródłem informacji na temat każdego 
składnika etykiety, nie później niż do 
września 2010 r.
Ulotki informacyjne i plakaty o tej samej 
zasadniczej treści co strona internetowa 
przekazywane są dystrybutorom opon 
i pojazdów.
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Strona internetowa i ulotki udostępniane 
są we wszystkich językach Wspólnoty.
Strona internetowa, ulotki i plakaty 
zawierają:
(i) objaśnienie piktogramów 
umieszczonych na etykiecie;
(ii) kalkulator oszczędności paliwowych,
który pokazuje potencjalne oszczędności 
paliwa, pieniędzy i CO2 płynące 
z zastosowania opon o niskich oporach 
toczenia dla modeli C1, C2 i C3. 
(iii) informację podkreślającą fakt, że 
faktyczne oszczędności paliwa oraz 
bezpieczeństwo ruchu drogowego 
w znacznym stopniu zależą od zachowania 
kierowców, a zwłaszcza od następujących 
czynników: 
- ekologicznego prowadzenia pojazdu, 
które może znacznie przyczynić się do 
zmniejszenia zużycia paliwa; 
- ciśnienia w oponach, które powinno być 
regularnie sprawdzane w celu 
zapewnienia lepszej przyczepności na 
mokrej powierzchni i lepszych właściwości 
pod względem efektywności paliwowej;
- ścisłego przestrzegania bezpiecznej 
odległości między pojazdami.

Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ta ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa i zrozumienia informacji 
zawartych na etykiecie oraz stymulowanie zainteresowania poprzez zademonstrowanie 
konsumentowi bezpośrednich korzyści w zakresie zużycia paliwa i poniesionych kosztów, jak 
również w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3b
Obowiązki producentów opon

(3b) Producenci opon prezentują wartości 
pomiarowe z testu homologacji typu 
wytłoczone po obydwu stronach każdego 
modelu oraz dotyczące współczynnika 
oporu toczenia (wyrażonego w kg/t), 
wskaźnika przyczepności na mokrej 
powierzchni (wyrażonego wskaźnikiem G 
w porównaniu ze standardową oponą 
odniesienia) i emisji hałasu (wyrażonych 
w dB(A)) oraz przedstawiają wartości 
pomiarowe w ogólnodostępnej bazie 
danych.

Or. en

Uzasadnienie

Obecny brak informacji na temat cech jakościowych opon uważany jest za wadę rynku. 
Przejrzystość danych dotyczących homologacji typu jest szczególnie istotna tam, gdzie 
przewiduje się autotestowanie i autodeklaracje, celem zapewnienia możliwości weryfikacji 
wartości pomiarowych i właściwego stosowania systemu etykietowania. Tłoczenie informacji 
na bokach opon jest właściwym środkiem ułatwiającym monitorowanie poprawnego 
umieszczenia etykiet i właściwej oceny, korzystnym z punktu widzenia niezależnej weryfikacji 
wartości pomiarowych i pociągającym za sobą niskie, nieznaczne koszty w produkcji jednego 
elementu. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) dostawcy zagwarantują, że opony C1 i 
C2 dostarczane do dystrybutorów lub 
użytkowników końcowych posiadają na 
bieżniku opony nalepkę z etykietą 

(1) dostawcy zagwarantują, że opony C1 
i C2 dostarczane do dystrybutorów lub 
użytkowników końcowych posiadają na 
bieżniku opony nalepkę z etykietą 
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wskazującą klasę efektywności paliwowej 
określoną w części A załącznika I oraz 
wartość pomiarową zewnętrznego hałasu 
toczenia określoną w części C załącznika 
I; w przypadku opon C1 etykiety wskazują 
również klasę przyczepności na mokrej 
powierzchni określoną w części B 
załącznika I; 

wskazującą klasę efektywności paliwowej 
i współczynnik oporów toczenia określone
w części A załącznika I oraz wartość 
pomiarową zewnętrznego hałasu toczenia 
i wskaźnik koloru określone w części C 
załącznika I; w przypadku opon C1 
etykiety wskazują również klasę 
przyczepności na mokrej powierzchni 
określoną w części B załącznika I; 

Or. en

Uzasadnienie

Umieszczenie współczynnika oporu toczenia (RCC w kg/t) jest szczególnie ważne dla 
nabywców profesjonalnych i użytkowników końcowych, w tym nabywców flotowych, 
przedsiębiorstw transportu drogowego i urzędników ds. zamówień publicznych. Konsumenci 
nie są zaznajomieni ze skalą decybelową w odniesieniu do hałasu powodowanego przez 
opony, więc dodanie prostego wskaźnika kolorów (czerwony/żółty/zielony) miałoby większą 
wartość informacyjną. Poprawka horyzontalna, która po przyjęciu będzie miała zastosowanie 
do całego tekstu. (Art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 2 i 3, art. 6 ust. 1-4, art. 7, art. 8, część C załącznika 
I, załącznik II pkt. 1.1., 1.2 i 1.4, aby zawrzeć wartość numeryczną RRC wyrażoną w kg/t obok 
przewidzianej skali, pkt. 1 załącznika III i załącznik IV). 

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) dostawcy podają klasę efektywności 
paliwowej, klasę przyczepności na mokrej 
powierzchni oraz wartość pomiarową 
zewnętrznego hałasu toczenia w 
technicznej literaturze promocyjnej 
zgodnie z załącznikiem I, w kolejności 
podanej w załączniku III; 

(3) dostawcy podają klasę efektywności 
paliwowej, klasę przyczepności na mokrej 
powierzchni oraz wartość pomiarową 
zewnętrznego hałasu toczenia w całej 
technicznej literaturze promocyjnej 
zgodnie z załącznikiem I, w kolejności 
podanej w załączniku III; 

Or. en

Uzasadnienie

Dookreślenie w celu zagwarantowania, że informacje zawarte na etykiecie przekazywane są 
we wszystkich technicznych materiałach promocyjnych.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) wszelka techniczna literatura 
promocyjna zawiera wyraźne odniesienie 
do strony internetowej UE poświęconej 
etykietowaniu opon;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zwiększyć świadomość i zrozumienie systemu, należy kierować konsumentów na stronę 
UE pełniącą rolę centralnego źródła wyjaśnień i informacji dodatkowych. 

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) dystrybutorzy gwarantują, że opony w 
punktach sprzedaży posiadają nalepkę 
umieszczoną przez dostawcę zgodnie z art. 
4 ust. 1 w wyraźnie widocznym miejscu; 

(1) dystrybutorzy gwarantują, że opony 
w punktach sprzedaży posiadają nalepkę 
umieszczoną przez dostawcę zgodnie 
z art. 4 ust. 1 lub że te same informacje 
umieszczone są w bezpośrednim 
sąsiedztwie w wyraźnie widocznym 
miejscu; 

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest to, aby informacje były dostępne konsumentowi, a to, czy będą prezentowane na 
nalepce czy na plakacie obok opony jest nieistotne.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki dostawców i dystrybutorów 
samochodów

Obowiązki dostawców i dystrybutorów 
pojazdów
Poprawka horyzontalna, która po przyjęciu 
będzie miała zastosowanie do całego 
artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy powinny mieć zastosowanie do dystrybutorów wszystkich pojazdów wyposażonych 
w opony wchodzące w zakres przedmiotowej dyrektywy, w tym furgonetek, ciężarówek 
i autobusów, celem zagwarantowania, że nabywcy prowadzący działalność gospodarczą, 
którzy mają rosnący udział na rynku opon, również będą świadomi systemu etykietowania. 

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit -pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują, że 
właściwe władze tworzą system 
rutynowych i nierutynowych kontroli 
punktów sprzedaży celem zapewnienia 
zgodności z wymogami niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Badania przeprowadzone przez stowarzyszenia konsumentów wykazały utrzymujące się błędy 
w etykietowaniu produktów oraz braki w zakresie informacji. Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować za pośrednictwem kontroli punktów sprzedaży, że produkty są właściwie 
etykietowane i że właściwe informacje są dostępne we wszystkich rodzajach technicznej 
literatury promocyjnej, zgodnie z zaleceniami. Tłoczenie wartości pomiarowej na bokach 
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opony ułatwi monitorowanie i egzekwowanie właściwego wdrożenia przepisów.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia 29 października 
2010 r. Komisja Europejska przedstawia 
sprawozdanie wraz z oceną oddziaływania 
oraz, w stosownych przypadkach, wraz 
z wnioskami do Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczącymi dalszej 
rewizji niniejszej dyrektywy i innych 
właściwych rozporządzeń, w odniesieniu 
do rozszerzenia systemu etykietowania na 
opony bieżnikowane. 

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część A – tabela – kolumny 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję

Opony C1
RRC w kg/t Klasa efektywności 

energetycznej
RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.7 B
7.8≤RRC≤9.0 C
Puste D
9.1≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤12.0 F
RRC≥12.1 G

Poprawka 

Opony C1
RRC w kg/t Klasa efektywności 
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energetycznej
RRC≤6.5 A
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

Uzasadnienie
Aby zwiększyć zrozumienie systemu i jasno pokazać związek z oszczędnością paliwa, właściwe 
są klasy linearne o przedziale 1 kg/t, ponieważ można wyraźnie pokazać, że oznaczają one 
oszczędność paliwa o 1,5% przy zmianie klasy o jedną wyżej, tj. oszczędność paliwa o 7,5% 
dzięki zastąpieniu modelu klasy F modelem klasy A. 

Pusta klasa D jest niezrozumiała dla konsumentów. System powinien być ciągły, a nie dzielić 
klasy na dwa „podsystemy”, co obniża jego efektywność. 

Zmniejszanie zakresów klas nie stanowiłoby spójnych zachęt do podnoszenia jakości na rynku 
(słabsze zachęty do stopniowych ulepszeń między klasami E, F, G).

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część A – tabela – kolumny 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję

Opony C2
RRC w kg/t Klasa efektywności 

energetycznej
RRC≤5.5 A
5.6≤RRC≤6.7 B
6.8≤RRC≤8.0 C
Puste D
8.1≤RRC≤9.2 E
9.3≤RRC≤10.5 F
RRC≥10.6 G

Poprawka
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Opony C2
RRC w kg/t Klasa efektywności 

energetycznej
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

Uzasadnienie

Aby zwiększyć zrozumienie systemu i jasno pokazać związek z oszczędnością paliwa, właściwe 
są klasy linearne o przedziale 1 kg/t, ponieważ można wyraźnie powiązać je z oszczędnością 
paliwa poprzez zwiększenie klasy efektywności energetycznej.
Pusta klasa D jest niezrozumiała dla konsumentów. System powinien być ciągły, a nie dzielić 
klasy na dwa „podsystemy”, co obniża jego efektywność.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część B – tabela – kolumny 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję

Opony C1
G Klasy przyczepności na 

mokrej powierzchni
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
Puste D
110≤G≤124 E
G≤109 F
Puste G

Poprawka 

Opony C1
G Klasy przyczepności na 

mokrej powierzchni
155≤G A
140≤G≤154 B
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125≤G≤139 C
110≤G≤124 D
G≤109 E
Puste F
Puste G

Or. en

Uzasadnienie

Pusta klasa D w proponowanej postaci jest niezrozumiała dla konsumentów. Sprawą 
najwyższej wagi jest przejrzystość i zrozumiałość systemu. System powinien być ciągły, a nie 
dzielić klasy na dwa „podsystemy”, co obniża jego efektywność.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część C – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kolorowe wskaźniki „świateł drogowych” 
dla zewnętrznego hałasu toczenia
Rozporządzenie (WE) nr XXXX/XXXX 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie wymogów technicznych 
w zakresie homologacji typu pojazdów 
silnikowych dotyczących ich 
bezpieczeństwa ogólnego ustanawia 
minimalne wymogi dotyczące 
zewnętrznego hałasu toczenia dla opon. 
Wskaźnik koloru „świateł drogowych” 
w sekcji etykiety dotyczącej hałasu opiera 
się na ostatecznej wersji rozporządzenia 
i wskazuje;
(i) modele, które nie spełniają wymogów 
homologacji typu w odniesieniu do hałasu 
toczenia, kolorem czerwonym;
(ii) modele, które spełniają wymogi 
homologacji typu, a powodowany przez 
nie hałas jest cichszy do 3dB włącznie, 
kolorem żółtym;
(iii) modele, które spełniają wymogi 
homologacji typu, a powodowany przez 
nie hałas jest cichszy o ponad 3dB, 
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kolorem zielonym.

Or. en

Uzasadnienie

System kolorów „świateł drogowych” powinien stworzyć właściwy i łatwo zrozumiały 
kontekst dla wartości pomiarowej wyrażonej w decybelach i umieszczonej na etykiecie. Choć 
po 2012 r. rozporządzenie w sprawie homologacji typu zacznie eliminować najbardziej 
hałaśliwe modele opon z rynku, istnieje możliwość, że niektóre modele przekraczające 
dopuszczalne wartości homologacji typu pozostaną w magazynach i wejdą do użytku znacznie 
później niż w 2012 r.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do proponowanego projektu dodaje się 
następujące elementy:
(i) wartość pomiarowa współczynnika 
oporu toczenia (kg/t) umieszczona po 
lewej stronie skali,
(ii) adres strony internetowej UE 
poświęconej etykietowaniu opon napisany 
dużą czcionką na dole etykiety,
(iii) system kolorów „świateł drogowych” 
(czerwony/żółty/zielony) umieszczony 
w sekcji dotyczącej hałasu (jako kolorowe 
tło wartości dB i/lub kolorowy wskaźnik 
na piktogramie).
Wskaźnik „(A)” zostaje usunięty z miary 
decybelowej w sekcji dotyczącej hałasu. 

Or. en
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 1 – punkty (i)–(iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) klasa efektywności paliwowej (litera od 
A do G);

(i) klasa efektywności paliwowej (litera od 
A do G), w tym wartość pomiarowa 
współczynnika oporu toczenia (kg/t);

(ii) klasa przyczepności na mokrej 
powierzchni (litera od A do G);

(ii) klasa przyczepności na mokrej 
powierzchni (litera od A do G);

(iii) wartość pomiarowa zewnętrznego 
hałasu toczenia (dB). 

(iii) wartość pomiarowa zewnętrznego 
hałasu toczenia (dB) ze wskaźnikiem 
koloru (czerwony/żółty/zielony).

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dostawcy muszą również na swojej 
stronie internetowej udostępnić następujące 
dane:

3. Dostawcy muszą również na swojej 
stronie internetowej udostępnić następujące 
dane:

(i) objaśnienie piktogramów 
umieszczonych na etykiecie;

(i) link do strony internetowej UE 
poświęconej etykietowaniu opon;

(ii) informację podkreślającą fakt, że 
faktyczne oszczędności paliwa oraz 
bezpieczeństwo ruchu drogowego w 
znacznym stopniu zależą od zachowania 
kierowców, a zwłaszcza od następujących 
czynników:

(ii) objaśnienie piktogramów 
umieszczonych na etykiecie oraz 
kalkulator efektywności paliwowej zgodny 
ze stroną UE poświęconą etykietowaniu 
opon;

(iii) informację podkreślającą fakt, że 
faktyczne oszczędności paliwa oraz 
bezpieczeństwo ruchu drogowego 
w znacznym stopniu zależą od zachowania 
kierowców, a zwłaszcza od następujących 
czynników:

ekologicznego prowadzenia pojazdu, które 
może znacznie przyczynić się do 

ekologicznego prowadzenia pojazdu, które 
może znacznie przyczynić się do 
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zmniejszenia zużycia paliwa; zmniejszenia zużycia paliwa; 
ciśnienia w oponach, które powinno być 
regularnie sprawdzane w celu zapewnienia 
lepszej przyczepności na mokrej 
powierzchni i lepszych właściwości pod 
względem efektywności paliwowej;

ciśnienia w oponach, które powinno być 
regularnie sprawdzane w celu zapewnienia 
lepszej przyczepności na mokrej 
powierzchni i lepszych właściwości pod 
względem efektywności paliwowej;

ścisłego przestrzegania bezpiecznej 
odległości między pojazdami.

ścisłego przestrzegania bezpiecznej 
odległości między pojazdami.

Or. en

(punkt (ii) tekstu Komisji Europejskiej przeniesiono do punktu (iii) poprawki) 
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