
 

Obniżanie emisji z samochodów dzięki nowym
etykietom opon
 
Bardziej paliwooszczędne opony to mniej emisji - nowe etykiety opon UE pomogą je
wybrać, informując o efektywności paliwowej, przyczepności na mokro i poziomie
hałasu.
 
Zgodnie z porozumieniem paryskim, UE zobowiązała się do 2030 r. ograniczyć emisje gazów
cieplarnianych o co najmniej 40% w porównaniu do poziomów z 1990 roku. Transport drogowy
odpowiada za ok. 22% emisji gazów cieplarnianych w UE; transport jest jedynym sektorem, w
którym emisje są wyższe niż w 1990 roku. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., do
tego czasu UE chce zmniejszyć emisje z transportu o 60%, w porównaniu z poziomami z 1990
roku.
 
Opony odpowiadają za od 20% do 30% zużycia paliwa przez pojazd, dlatego wybór bardziej
efektywnych paliwowo opon może pomóc zmniejszyć emisje z transportu. Aby pomóc
konsumentom w podejmowaniu świadomych decyzji, UE wprowadza nowy system
etykietowania opon.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiana-klimatu/20180305STO99003/redukcja-emisji-gazow-cieplarnianych-cele-i-dzialania-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiana-klimatu/20180305STO99003/redukcja-emisji-gazow-cieplarnianych-cele-i-dzialania-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiana-klimatu/20190313STO31218/emisje-co2-z-samochodow-fakty-i-liczby-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200512IPR78920/new-tyre-labels-to-include-information-on-energy-consumption-and-grip
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200512IPR78920/new-tyre-labels-to-include-information-on-energy-consumption-and-grip


Nowe etykiety dla pomocy konsumentom
 
Etykiety będą zawierać informacje na temat efektywności paliwowej i przyczepności na mokrej
nawierzchni, w skali od A do G (podobnie do etykiet energetycznych dla urządzeń
gospodarstwa domowego), a także informacje o ich poziomie hałasu zewnętrznego, wyrażonym
w decybelach.

Nowy system etykietowania opon
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/unia-energetyczna/20160613STO31954/infografika-poslowie-chca-uproscic-etykiete-efektywnosci-energetycznej-urzadzen


•
•

•
•
•

Informacje na temat przyczepności na śniegu i lodzie mogą być dodane w przyszłości, a także
informacje dotyczące przebiegu i ścierania (odpowiedzialnego za zanieczyszczenie
mikroplastikiem), gdy dostępna będzie metoda testowania.
 
Etykiety muszą być wyraźnie widoczne dla konsumentów, pokazywane podczas transakcji
sprzedaży opon, w tym również przez Internet, i powinny zawierać kod QR dla łatwego
skanowania.
 
Korzyści z nowych etykiet opon UE
 
Nowe etykiety opon umożliwią europejskim konsumentom wybór opon bardziej efektywnych
pod względem zużycia paliwa, co może znacznie zmniejszyć wydatki, a także obniżyć emisje.
Dzięki lepszej przyczepności na mokrej nawierzchni wzrośnie bezpieczeństwo na drodze, a
informacje o poziomie hałasu pomogą zmniejszyć zanieczyszczenie hałasem powodowane
przez samochody.
 
Co dalej
 
Parlament Europejski zatwierdził nowy system etykietowania 13 maja. Nowe przepisy wejdą w
życie 1 maja 2021 roku.
 
Dowiedz się więcej o redukowaniu emisji:
 

Ambitne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2030  
Redukcja emisji z samochodów: wyjaśnienie nowych celów w zakresie emisji CO2
dla samochodów  
Reforma systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 
Jak wykorzystać lasy w UE do zrównoważenia emisji CO2  
Emisje z samolotów i statków: fakty i liczby
 

Więcej informacji
Briefing EPRS: Nowe przepisy UE dotyczące etykietowania opon [EN]
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/walka-z-plastikowymi-odpadami/20181116STO19217/mikrodrobiny-plastiku-zrodla-pochodzenia-skutki-rozwiazania
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/walka-z-plastikowymi-odpadami/20181116STO19217/mikrodrobiny-plastiku-zrodla-pochodzenia-skutki-rozwiazania
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625144

