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1. КОНТЕКСТ 

Дата на предаване на предложението на Европейския парламент и 

на Съвета (COM(2018) 296 final — 2018/0148(COD):  

17 май 2018 г. 

Дата на становището на Европейския икономически и социален 

комитет:  

17 октомври 2018 

г. 

Дата на позицията на Европейския парламент на първо четене:  26 март 2019 г. 

Дата на предаване на измененото предложение:  неприложимо 

Дата на приемане на позицията на Съвета:  25 февруари 2020 

г. 

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 

На 17 май 2018 г. Комисията прие предложение за Регламент на Европейския 

парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната 

ефективност и други съществени параметри и за отмяна на Регламент (ЕО) 

№ 1222/2009. 

20— 30 % от разхода на гориво на превозното средство се дължи на съпротивлението 

при търкаляне на гумите. Поради това намаляването на съпротивлението при търкаляне 

е важно за увеличаване на горивната ефективност и за намаляване на емисиите от 

парникови газове.  

Целта на преразглеждането на Регламента за етикетирането на гуми е да се повишат 

изискванията за информация относно горивната ефективност, шума и безопасността на 

гумите и тези изисквания да се прилагат за всички гуми — независимо дали за 

автомобили и микробуси, или тежкотоварни превозни средства. Новите правила за 

етикетирането на гуми ще дадат възможност на крайните потребители да направят най-

добрия избор от гледна точка на горивната ефективност и безопасността, както и да 

реализират финансови печалби. 
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Предложението също така предвижда бъдещото включване върху етикета на 

информация за износването и пробега (след като бъде установен надежден метод за 

изпитване), което би допринесло за намаляването на пластмасовите микрочастици от 

гуми в съответствие със стратегията за пластмасите на Комисията. То също така ще 

позволи на потребителите да избират по-устойчиви гуми.  

С предложения регламент се изменя действащият регламент чрез следното: 

 Подобряване на видимостта на етикетирането на гумите (етикетът трябва да 

бъде показван във всички случаи на продажба и реклама, например в интернет, 

при продажби от разстояние и др.) и повишаване на осведомеността. 

 Подобряване на прилагането и надзора на пазара (включване на етикетирането 

на гумите в продуктовата база данни, създадена съгласно Регламент 

2017/1369). 

 Актуализиране на етикета с цел оптимизиране на информацията, предоставяна 

на крайните потребители. 

 Включване върху етикета на информация относно работните характеристики 

на гумите в условия на сняг и лед. 

 Визуално привеждане в съответствие на етикета на гумите с енергийния етикет 

на ЕС. 

 Осигуряване на възможност за бъдещо включване в етикета на информация 

относно износването (пластмасови микрочастици), пробега и регенерираните 

гуми. 

 Определяне на изискване за производителите да предоставят на националните 

органи стойностите, които те използват, за да декларират класовете върху 

етикета, с оглед на подобряване на надеждността на информацията върху 

етикета. 

3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА 

Позицията на Съвета отразява политическото споразумение, постигнато между него и 

Европейския парламент на неформалната тристранна среща от 13 ноември 2019 г.  

Комисията приветства съгласието на Съвета за използване на делегирани актове вместо 

актове за изпълнение с цел включване на регенерираните гуми в обхвата на 

регламента, след като бъде установен подходящ метод за изпитване.  

Комисията също така приветства съгласието на Съвета в регламента да бъде включена 

информация относно пробега и износването чрез делегирани актове, а не чрез 

обикновената законодателна процедура, след като бъде установен подходящ метод за 

изпитване. Комисията се ангажира да си сътрудничи тясно с промишлени и 

регулаторни организации или организации по стандартизация и други заинтересовани 

страни в разработването на подходящи методи за изпитване и измерване. Комисията 

изразява съжаление, че Съветът счете за необходимо оправомощаването да зависи от 

извършването на задълбочена оценка на въздействието и на съответни консултации, 

които при всички случаи са необходими етапи в рамките на процедурата на Комисията 

за по-добро регулиране. 

Що се отнася до преобразуването на класовете за ефективност върху етикета, 

Комисията изразява съжаление, че Съветът е решил да не преобразува скалата на 
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настоящите гранични стойности, което Комисията счита за пропусната възможност за 

стимулиране на иновациите и за предоставяне на по-точна информация на 

потребителите. Комисията също така изразява съжаление, че Съветът не я е 

оправомощил да актуализира и преобразува скалата на класовете чрез делегирани 

актове.  

Въпреки че Комисията приветства факта, че Съветът се съгласи да се „изчистят” 

класовете за сцепление с влажна повърхност и за съпротивление при търкаляне, т.е. 

като се заличат класовете, останали празни след прилагането на Регламент (ЕС) 

2019/2144 относно общата безопасност, Комисията счита, че би било по-логично да се 

„изчистят“ и класовете за шум по аналогичен начин. 

Комисията приветства предложението за оценка на регламента до 1 юни 2025 г. и счита 

за приемлив подхода на Съвета, съгласно който регламентът следва да започне да се 

прилага от 1 май 2021 г. 

Комисията е съгласна с позицията на Съвета, че пълният етикет трябва да бъде 

показван във визуални реклами и че ще бъде възможно показването на етикета чрез 

вложено изображение в онлайн реклами и продажби, но изразява съжаление, че 

Съветът не пожела да уточни по какъв начин стопанските субекти следва да направят 

това.  

Що се отнася до правото на органите за надзор на пазара да си възстановят разходите 

от доставчика, Комисията приветства предложението за привеждане на текста в 

съответствие с Регламент 2019/1020 относно надзора на пазара и съответствието на 

продуктите, което ще осигури законодателна съгласуваност. 

Накрая, Комисията приветства предложението за привеждане на оформлението на 

етикета на гумите в съответствие с наскоро публикуваните енергийни етикети
1
, които 

получиха значително признание от страна на потребителите. Приветства се също 

позицията на Съвета за добавяне на пиктограми върху етикета, за да се посочи дали 

дадена гума е „зимна гума за използване при наличие на обилен сняг“, „гума за лед“, 

или и двете, което е част от предложението на Комисията. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комисията подкрепя резултатите от междуинституционалните преговори, въпреки че 

изразява съжаление по отношение на някои аспекти на политическото споразумение 

със Съвета на първо четене (т.е. условията за обвързване на оправомощаването за 

включване на износването и пробега, както и липсата на оправомощаване за 

преобразуване на скалата на класовете).  

 

                                                 
1
 ОВ L 315, 5.12.2019 г. 
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