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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sistem EU za označevanje pnevmatik bo dopolnitev mejnim vrednostim za izkoristek goriva, 
oprijem na mokri podlagi in emisije hrupa, kot je določeno v Uredbi (ES) št. XXXX/XXXX 
Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih 
vozil (KOM(2008)0316). Medtem ko bo uredba določala standarde, s pomočjo katerih bodo 
najmanj učinkoviti modeli postopoma izločeni s trga, bo direktiva o označevanju spodbudila 
inovacije in pospešila razvoj trga v smeri varnejših in tišjih pnevmatik z večjim izkoristkom 
goriva.
Evropski trg pnevmatik je zelo konkurenčen, vendar konkurence zaradi pomanjkanja jasnih 
informacij za potrošnike ne narekuje učinkovitost, temveč cene in prepoznavnost blagovne 
znamke. Odločitve za nakup, ki temeljijo predvsem na ceni, ne pa kakovosti izdelka, trga ne 
spodbujajo k ponudbi učinkovitejših in varnejših pnevmatik. Z uvedbo sistema označevanja 
bodo potrošniki prvič imeli dostop do sistematičnega in enotnega vira neodvisno preverjenih 
informacij o zmogljivosti pnevmatik. Vključitev treh lastnosti pnevmatik (izkoristek goriva, 
oprijem na mokri podlagi in hrup) je primeren način, da se spodbudijo prizadevanja za čim 
boljše rezultate glede vsake od njih (pri čemer ne gre za izboljšanje ene na račun druge). 
Kotalnemu uporu pnevmatik gre pripisati 20–30 % porabe goriva. Med najslabšimi in 
najboljšimi pnevmatikami na evropskem trgu je zelo velik razpon (100 %.) Ocena učinka, ki 
jo je opravila Komisija, je pokazala, da so pnevmatike z večjim izkoristkom goriva 
stroškovno učinkovite in poceni način za zmanjšanje emisij CO2 (KOM(2008)746). S 30-
odstotnim zmanjšanjem kotalnega upora v primerjavi s sedanjim tržim povprečjem za 
avtomobilske pnevmatike (pribl. 10 kg/t) na sedanjo raven najboljše prakse (pribl. 7 kg/t) bi 
dosegli 5-odstotni prihranek pri gorivu za celotni vozni park. Pričakuje se, da se bo povečanje 
proizvodnih stroškov in potrošniških cen pnevmatik izravnalo s prihrankom goriva v obdobju 
največ osmih mesecev za pnevmatike z največjim izkoristkom goriva. To je v finančnem, pa 
tudi okoljskem interesu potrošnikov, zlasti glede na naraščajoče cene bencina.
S povečano uporabo tišjih pnevmatik se bo zmanjšala raven hrupa, izboljšala pa se bosta tudi 
kakovost življenja in zdravje ljudi, ki živijo na urbanih območjih in v bližini avtocest. Vpliv 
na zdravje in z njim povezani stroški bodo manjši, javna uprava pa bo lahko prerazporedila 
del izdatkov, ki so sedaj namenjeni zvočnim pregradam, ter zaščitila vrednost zemljišč ob 
cestah. Ker ni mogoče pričakovati, da bodo potrošniki poznali decibelno lestvico, jim je treba 
ponuditi preprosto barvno shemo, ki bo ponazarjala, kaj je glasno, povprečno in tiho.
Evropska komisija mora imeti bistveno vlogo pri obveščanju potrošnikov z vzpostavitvijo 
spletne strani in izvedbo komunikacijske kampanje o prednostih zaradi manjših stroškov 
goriva in koristi za okolje. Na spletni strani bi morali imeti potrošniki možnost, da izračunajo 
možen prihranek pri gorivu, če bi uporabljali učinkovitejše pnevmatike. Jasno je treba 
opredeliti in nadzorovati zahteve za proizvajalce in vse akterje v dobavni in maloprodajni 
verigi. Da bi zagotovili spoštovanje sistema označevanja, bi morali pristojni organi v državah 
članicah izvajati inšpekcijske preglede, določiti pa bi bilo treba tudi učinkovite denarne kazni.
Treba se je zavedati, da sistem označevanja ne bo koristil le posameznim potrošnikom in 
voznikom, ampak tudi kupcem voznih parkov, pa tudi pri javnih naročilih. Ti kupci imajo več 
strokovnega znanja in tržne raziskave so pokazale, da bi bili zelo veseli natančnejših 
informacij v zvezi z izkoristkom goriva.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko, kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Proizvajalce, dobavitelje in 
distributerje pnevmatik bi bilo treba 
spodbujati k izpolnjevanju določb te 
direktive pred letom 2012, da bi pospešili 
razpoznavnost sistema in uresničitev 
koristi. 

Or. en

Obrazložitev

S čim prejšnjo uvedbo sistema označevanja, med drugim prek prostovoljnega izpolnjevanja, 
bi spodbudili razpoznavnost sistema za potrošnike ter hitreje dosegli zmanjšanje porabe 
goriva, emisij CO2 in hrupa cestnega prometa.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a)  Izmerjen koeficient kotalnega 
upora (KKU izražen v kg/t) je primerno 
vključiti v oznako zaradi preglednosti in 
razumevanja sistema, zlasti za 
profesionalne kupce.

Or. en

Obrazložitev

Z vključitvijo koeficienta kotalnega upora (KKU v kg/t) se poveča preglednost sistema, poleg 
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tega pa je posebej pomembna za kupce s strokovnim znanjem in končne uporabnike, tudi za 
kupce voznih parkov, prevozna podjetja in uradnike za javna naročila, ki poudarjajo, da 
oznaka ne bi smela biti preveč poenostavljena oz. da ne bi smeli izpustiti koristnih informacij.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) Za podatek o hrupu bi bilo treba na 
oznaki uporabiti preprosto lestvico v 
barvah semaforja, da bi potrošnike 
obvestili o izmerjeni vrednosti v decibelih 
glede na razpon emisij hrupa.

Or. en

Obrazložitev

Potrošnike vsekakor skrbijo emisije hrupa, vendar na splošno ne poznajo decibelne lestvice v 
zvezi s hrupom pnevmatik in potrebujejo dodatne informacije. Z jasno barvno shemo 
(rdeče/rumeno/zeleno) bi pokazali učinkovitost modela na podlagi vrednosti emisij hrupa v 
primerjavi z drugimi modeli v isti kategoriji.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Možnim kupcem bi bilo treba 
zagotoviti dodatne standardizirane 
informacije za razlago vseh sestavin 
oznake – izkoristek goriva, oprijem na 
mokri podlagi in emisije hrupa – ter o 
njihovem pomenu, vključno s 
kalkulatorjem za izračun prihranka 
goriva, ki pokaže povprečen prihranek 
goriva, CO2 in stroškov. Te podatke je 
treba zagotoviti z zloženkami in plakati na 
vseh prodajnih mestih ter na spletni strani 
EU o označevanju pnevmatik. Naslov te 
spletne strani bi moral biti jasno naveden 
na oznaki in v vsem tehničnem 
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promocijskem gradivu.

Or. en

Obrazložitev

Cilj: vzpostavitev osrednjega vira informacij za jasno razlago sistema označevanja, koristi za 
potrošnike glede prihranka goriva in stroškov, pa tudi prispevka k zmanjšanju emisij CO2 in 
emisij hrupa.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) „profesionalna terenska pnevmatika“ 
je pnevmatika za večnamensko uporabo 
tako na cesti kot na terenu ali za drugo 
posebno uporabo in ima vse naslednje 
značilnosti:
za pnevmatike C1 in C2:
i) globina profila najmanj 11 mm,
ii) delež kanalov v profilu najmanj 35 %,
iii) najvišji hitrostni razred 100 km/h 
(simbol J),
iv) oznaka za uporabo v blatu in snegu.
za pnevmatike C3:
i) globina profila najmanj 16 mm,
ii) delež kanalov v profilu najmanj 35 %,
iii) najvišji hitrostni razred 110 km/h 
(simbol K),
iv) oznaka za uporabo v blatu in snegu.

Or. en

Obrazložitev

S predlagano opredelitvijo bi zajeli pnevmatike, ki so namenjene uporabi na neasfaltiranih 
cestah ali razgibanem terenu, npr. na reševalnih terenskih vozilih, vozilih za uporabo v sečnji, 
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za vzdrževalna dela na energetskih vodih itd. Pnevmatike, ki so namenjene športnim vozilom, 
v zadnjih letih zavzemajo vedno večji segment trga. Na splošno imajo pnevmatike za ta vozila 
manjši izkoristek goriva in so glasnejše v primerjavi z drugimi modeli, zato je primerno, da 
zanje veljajo zahteve glede označevanja, da bi potrošnikom zagotovili učinkovite informacije. 

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „tehnično promocijsko gradivo“ je 
kakršno koli natisnjeno ali elektronsko 
gradivo, uporabljeno za trženje pnevmatik 
ali vozil, namenjenih končnim 
uporabnikom ali distributerjem, v katerem 
so opisani posebni parametri pnevmatike, 
vključno s tehničnimi navodili za uporabo, 
brošurami, internetnim oglaševanjem, 
zgibankami in katalogi,

(4) „tehnično promocijsko gradivo“ je 
kakršno koli natisnjeno ali elektronsko 
gradivo, uporabljeno za trženje pnevmatik 
ali vozil, namenjenih končnim 
uporabnikom ali distributerjem, v katerem 
so opisani posebni parametri pnevmatike 
ali je navedena prodajna cena, vključno s 
tehničnimi navodili za uporabo, brošurami, 
seznami zalog, internetnim oglaševanjem, 
zgibankami in katalogi,

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili informacije možnim kupcem, ki pnevmatik ne vidijo pred namestitvijo (npr. 
zaradi naročil prek spleta ali pogodb za vozni park), je treba podatke o oznaki vključiti v 
druge vire promocijskega gradiva. Podatke o označevanju je treba dodati povsod, kjer je 
navedena prodajna cena.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. „spletna stran EU o označevanju 
pnevmatik“ je osrednji spletni vir razlag 
in dodatnih informacij v zvezi z vsako od 
sestavin oznake in vključuje kalkulator za 
izračun prihranka goriva, ki ga upravlja 
Evropska komisija.
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Or. en

Obrazložitev

Cilj: vzpostavitev osrednjega vira informacij za jasno razlago sistema označevanja, koristi za 
potrošnike glede prihranka goriva in stroškov, pa tudi prispevka k zmanjšanju emisij CO2 in 
emisij hrupa.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 3 - odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. „kalkulator za izračun prihranka 
goriva “ je orodje na spletni strani EU o 
označevanju pnevmatik ter na zloženkah 
in plakatih za prikaz možnega 
povprečnega prihranka goriva (v 
odstotkih, litrih in evrih) ter zmanjšanja 
emisij CO2 za pnevmatike C1, C2 in C3.

Or. en

Obrazložitev

Da bi izboljšali ozaveščenost potrošnikov in njihovo zanimanje za oznake ter jim pokazali 
neposredne koristi glede porabe goriva in porabljenega denarja, pa tudi koristi za okolje.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Odgovornosti Evropske komisije

Evropska komisija najkasneje septembra 
2010 vzpostavi in upravlja spletno stran 
EU o označevanju pnevmatik kot osrednji 
vir za informacije za vsako sestavino 
oznake.
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Zloženke in plakati z isto glavno vsebino 
kot na spletni strani se razdelijo 
distributerjem pnevmatik ter 
distributerjem vozil.
Spletna stran in zloženke so na voljo v 
vseh jezikih Skupnosti.
Spletna stran, zloženke in plakati 
vključujejo:
(i) razlago piktograma, natisnjenega na 
oznaki,
(ii) kalkulator za izračun prihranka 
goriva, ki kaže možen prihranek goriva, 
denarja in CO2 ob uporabi pnevmatik z 
nizkim kotalnim uporom za modele C1, 
C2 in C3;
(iii) opozorilo, da so dejanski prihranki 
goriva in varnost v cestnem prometu v 
veliki meri odvisni od ravnanja voznikov, 
zlasti: 
– ekološka vožnja lahko bistveno zmanjša 
porabo goriva, 
– za dosego boljšega oprijema na mokri 
podlagi in izkoristka goriva je treba redno 
preverjati tlak v pnevmatikah,
– vedno je treba upoštevati varnostno 
razdaljo.

Or. en

Obrazložitev
Da bi prek prikaza neposrednih koristi glede porabe goriva in porabljenega denarja, pa tudi 
koristi za okolje, izboljšali ozaveščenost potrošnikov in njihovo razumevanje oznak ter 
spodbudili njihovo zanimanje.
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Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3b
Odgovornosti proizvajalcev pnevmatik

(3b) Proizvajalci pnevmatik vtisnejo 
vrednosti glede koeficienta kotalnega 
upora (izraženega v kg/t), indeksa 
oprijema na mokri podlagi (izraženega kot 
indeks učinkovitosti G v primerjavi z 
ustrezno standardno pnevmatiko) ter 
emisije hrupa (izražene v dB(A)), 
izmerjene na homologacijskih preizkusih, 
v ali na vse stranske površine vseh 
modelov, ter izmerjene vrednosti navedejo 
v javno dostopni bazi podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Sedanje pomanjkanje informacij o učinkovitosti pnevmatik se obravnava kot pomanjkljivost 
na trgu. Preglednost homologacijskih podatkov je bistvena zlasti v primeru, ko je predvideno, 
da proizvajalec sam opravi teste in pripravi deklaracije, da se lahko preverijo izmerjene 
vrednosti in pravilna uporaba sistema označevanja. Označevanje na stranicah olajša nadzor 
nad pravilno namestitvijo oznak in pravilnim razvrščanjem ter neodvisno preverjanje 
izmerjenih vrednosti po zanemarljivih stroških na proizvedeno enoto.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Dobavitelji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike C1 in C2, ki jih dobavljajo 
distributerjem ali končnim uporabnikom, 
na platišču nalepko, na kateri je oznaka, ki 
označuje razred glede na izkoristek goriva 
v skladu z delom A Priloge I in izmerjeno 
vrednost zunanjega kotalnega hrupa v 

(1) Dobavitelji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike C1 in C2, ki jih dobavljajo 
distributerjem ali končnim uporabnikom, 
na platišču nalepko, na kateri je oznaka, ki 
označuje razred glede na izkoristek goriva 
in izmerjen koeficient kotalnega upora v 
skladu z delom A Priloge I in izmerjeno 
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skladu z delom C Priloge I; na oznakah za 
pnevmatike C1 se navede tudi razred glede 
na oprijem na mokri podlagi v skladu z 
delom B Priloge I. 

vrednost zunanjega kotalnega hrupa ter 
barvno shemo v skladu z delom C Priloge 
I; na oznakah za pnevmatike C1 se navede 
tudi razred glede na oprijem na mokri 
podlagi v skladu z delom B Priloge I. 

Or. en

Obrazložitev

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).  

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Dobavitelji v tehničnem promocijskem 
gradivu navedejo razred glede na izkoristek 
goriva, razred glede na oprijem na mokri 
podlagi in izmerjeno vrednost zunanjega 
kotalnega hrupa v skladu s Prilogo I v 
vrstnem redu v skladu s Prilogo III. 

(3) Dobavitelji v vsem tehničnem 
promocijskem gradivu navedejo razred 
glede na izkoristek goriva, razred glede na 
oprijem na mokri podlagi in izmerjeno 
vrednost zunanjega kotalnega hrupa v 
skladu s Prilogo I v vrstnem redu v skladu 
s Prilogo III. 

Or. en

Obrazložitev

Jasnejša ubeseditev, da bi zagotovili, da so podatki o označevanju navedeni na vsem 
tehničnem promocijskem gradivu.
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Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V vsem tehničnem promocijskem 
gradivu je jasno naveden naslov spletne 
strani EU o označevanju pnevmatik.

Or. en

Obrazložitev

Da bi povečali ozaveščenost potrošnikov in njihovo razumevanje sistema, jih je treba usmeriti 
na spletno stran EU kot osrednji vir za vse razlage in dodatne informacije.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Distributerji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike na prodajnih mestih na vidnih 
mestih nalepke, s katerimi so jih opremili 
dobavitelji v skladu s členom 4(1). 

(1) Distributerji zagotovijo, da imajo 
pnevmatike na prodajnih mestih na vidnih 
mestih nalepke, s katerimi so jih opremili 
dobavitelji v skladu s členom 4(1), ali 
enake informacije, ki so na voljo v 
neposredni bližini. 

Or. en

Obrazložitev

Informacije morajo biti na voljo potrošnikom, pri tem pa ni pomembno, ali so na nalepki ali 
na plakatu poleg pnevmatike.
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Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odgovornost dobaviteljev in distributerjev 
vozil

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 8 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi vzpostavijo sistem rednih in 
naključnih pregledov prodajnih točk, da 
se zagotovi skladnost z zahtevami te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Zveze potrošnikov so v svojih raziskavah ugotovile, da nenehno prihaja do napačnega 
označevanja izdelkov in da nekatere informacije manjkajo. Države članice bi morale s 
kontrolami po naključnem izboru zagotoviti, da so izdelki pravilno označeni in da so na voljo 
vse ustrezne informacije na vsem tehničnem promocijskem gradivu, kot je določeno. Z 
označevanjem izmerjenih vrednosti na stranicah pnevmatik bi olajšali nadzor in uveljavljanje 
pravilnega izvajanja.
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Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 14 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najkasneje 29. oktobra 2010 
pripravi poročilo, ki mu priloži oceno 
učinka in po potrebi predloge 
Evropskemu parlamentu in Svetu za 
nadaljnjo revizijo te direktive in drugih 
ustreznih uredb v zvezi z razširitvijo 
sistema označevanja na obnovljene 
pnevmatike. 

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Priloga I – del A – tabela – stolpca 1 in 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Razred C1
KKU v kg/t Razred energetske 

učinkovitosti
KKU≤6,5 A
6,6≤KKU≤7,7 B
7,8≤KKU≤9,0 C
– D
9,1≤KKU≤10,5 E
10,6≤KKU≤12,0 F
KKU≥12,1 G

Predlog spremembe

Razred C1
KKU v kg/t Razred energetske 

učinkovitosti
KKU≤6,5 A
6,6≤KKU≤7,5 B
7,6≤KKU≤8,5 C
8,6≤KKU≤9,5 D
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9,6≤KKU≤10,5 E
10,6≤KKU≤11,5 F
KKU≥11,6 G

Or. en

Obrazložitev
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.)

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Priloga II – del A – tabela – stolpca 1 in 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Razred C2
KKU v kg/t Razred energetske 

učinkovitosti
KKU≤5,5 A
5,6≤KKU≤6,7 B
6,8≤KKU≤8,0 C
– D
8,1≤KKU≤9,2 E
9,3≤KKU≤10,5 F
KKU≥10,6 G

Predlog spremembe

Razred C2
KKU v kg/t Razred energetske 

učinkovitosti
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KKU≤5,5 A
5,6≤KKU≤6,5 B
6,6≤KKU≤7,5 C
7,6≤KKU≤8,5 D
8,6≤KKU≤9,5 E
9,6≤KKU≤10,5 F
KKU≥10,6 G

Or. en

Obrazložitev

Da bi izboljšali razumevanje sheme in prikazali jasno povezavo s prihrankom goriva, je 
ustrezen razmik za 1 kg/t, saj je to mogoče povezati s prihrankom goriva v višjem razredu.
Potrošniki bi lahko bili zbegani zaradi manjkajoče vrednosti v okencu D. Shema bi morala 
potekati bolj povezano, namesto da so okenca razdeljena v dve podskupini, zaradi česar je 
njena učinkovitost manjša.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Priloga I – del B – tabela – stolpca 1 in 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Razred C1
G Razredi glede na oprijem 

na mokri podlagi
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
– D
110≤G≤124 E
G≤109 F
– G

Predlog spremembe

Razred C1
G Razredi glede na oprijem 

na mokri podlagi
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
110≤G≤124 D
G≤109 E
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– F
– G

Or. en

Obrazložitev

Potrošniki bi lahko bili zbegani zaradi manjkajoče vrednosti v okencu D, kot je navedeno v 
predlogu. Shema mora biti pregledna in razumljiva, obenem pa bi morala potekati bolj 
povezano, namesto da so okenca razdeljena v dve podskupini, zaradi česar je učinkovitost 
manjša.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Priloga I – del C – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Označbe v barvah semaforja za zunanji 
kotalni hrup
Uredba (ES) št. xxxx/xxxx Evropskega 
parlamenta in Sveta o zahtevah za 
homologacijo za splošno varnost 
motornih vozil določa minimalne zahteve 
za zunanji kotalni hrup pnevmatik. 
Označba v barvah semaforja na delu 
oznake, ki se nanaša na hrup, temelji na 
uredbi v njeni končni obliki, na njej pa so:
(i) modeli brez homologacije za kotalni 
hrup označeni z rdečo;
(ii) modeli s homologacijo, ki so tišji za 3 
dB ali manj, označeni z rumeno;
(iii) modeli s homologacijo in so tišji za 
več kot 3 dB, označeni z zeleno.

Or. en

Obrazložitev

Z lestvico v barvah semaforja bi morali doseči primerno in jasno razumljivo ozadje za 
izmerjeno vrednost v decibelih, ki je navedena na oznaki. Na podlagi uredbe o homologaciji 
se bodo od leta 2012 najhrupnejši modeli začeli umikati s trga, možno pa je, da bodo nekateri 
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modeli, ki ne dosegajo mejnih vrednosti pri homologaciji, ostali na zalogi in se bodo začeli 
uporabljati veliko kasneje kot leta 2012.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Priloga II – odstavek 1 – točka 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlagani zasnovi se dodajo naslednje 
točke:
(i) izmerjena vrednost koeficienta 
kotalnega upora (kg/t) na levi strani 
puščic z lestvico oznak,
(ii) naslov spletne strani EU o 
označevanju pnevmatik v veliki pisavi na 
dnu oznake,
(iii) lestvica v barvah semaforja 
(rdeče/rumeno/zeleno) na delu oznake, ki 
se nanaša na hrup (kot barvno ozadje za 
vrednost v dB in/ali barvna označba na 
piktogramu).
Oznaka “(A)” se odstrani iz meritve 
decibelov na delu oznake, ki se nanaša na 
hrup. 

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Priloga III – odstavek 1 – točka (i) – (iii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) razred glede na izkoristek goriva (črke 
A do G),

(i) razred glede na izkoristek goriva (črke 
A do G), vključno z izmerjeno vrednostjo 
koeficienta kotalnega upora (kg/t),

(ii) razred glede na oprijem na mokri 
podlagi (črke A do G),

(ii) razred glede na oprijem na mokri 
podlagi (črke A do G),
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(iii) izmerjena vrednost zunanjega 
kotalnega upora (dB). 

(iii) izmerjena vrednost zunanjega 
kotalnega upora (dB) z barvno označbo 
(rdeče/rumeno/zeleno).

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Priloga III – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Dobavitelji morajo na svojih spletnih 
straneh objaviti tudi:

3. Dobavitelji morajo na svojih spletnih 
straneh objaviti tudi:

(i) razlago piktograma, natisnjenega na 
oznaki,

(i) povezavo do spletne strani EU o 
označevanju pnevmatik;

(ii) opozorilo, da so dejanski prihranki 
goriva in varnost v cestnem prometu v 
veliki meri odvisni od obnašanja voznikov, 
zlasti:

(ii) razlago piktogramov, natisnjenih na 
oznaki, ter kalkulator za izračun 
izkoristka goriva v skladu s spletno 
stranjo EU o označevanju pnevmatik;
(iii) opozorilo, da so dejanski prihranki 
goriva in varnost v cestnem prometu v 
veliki meri odvisni od ravnanja voznikov, 
zlasti:

ekološka vožnja lahko bistveno zmanjša 
porabo goriva, 

ekološka vožnja lahko bistveno zmanjša 
porabo goriva, 

za dosego boljšega oprijema na mokri 
podlagi in izkoristka goriva je treba redno 
preverjati tlak v pnevmatikah,

za dosego boljšega oprijema na mokri 
podlagi in izkoristka goriva je treba redno 
preverjati tlak v pnevmatikah,

vedno je treba upoštevati varnostno 
razdaljo.

vedno je treba upoštevati varnostno 
razdaljo.

Or. en

(točka (ii) besedila Komisije prestavljena v točko (iii) predloga spremembe)
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