
Dodatek 5 Obręcz pomiarowa, zewnętrzna średnica, szerokość przekroju opon o niektórych oznacze
niach rozmiarów 

Dodatek 6 Metoda pomiaru wymiarów opony 

Dodatek 7 Procedura badania nośności/prędkości 

Dodatek 8 Zmiana wskaźnika nośności w zależności od prędkości:, opony pojazdów użytkowych; 
radialne i diagonalne 

ZAŁĄCZNIK III Przepisy administracyjne dotyczące homologacji typu WE pojazdów w odniesieniu do insta
lowania ich opon 

Dodatek 1 Dokument informacyjny (pojazd) 

Dodatek 2 Świadectwo homologacji typu WE (pojazd) 

ZAŁĄCZNIK IV Wymagania dotyczące pojazdów w odniesieniu do instalowania ich opon 

ZAŁĄCZNIK V Emisja hałasu pochodzącego z kontaktu opona/droga 

Dodatek 1 Metoda badania poziomów dźwięku pochodzącego z kontaktu opona-droga, metoda 
pomiaru w ruchu z boku 

Dodatek 2 Sprawozdanie z badania 

ZAŁĄCZNIK VI Specyfikacje miejsca badania 

ZAŁĄCZNIK VII Uchylona dyrektywa i wykaz jej kolejnych zmian/Wykaz terminów przeniesienia do prawa 
krajowego i rozpoczęcia stosowania 

ZAŁĄCZNIK VIII Tabela korelacji 

( 1 ) Wymogi techniczne dotyczące opon są zbliżone do wymogów zawartych w rozporządzeniach nr 30 i 54 Europejskiej Komisji 
Gospodarczej ONZ (ONZ/EKG). 

(Z pzyczyn techicznych tekst załączników nie został tutaj przedstawiony. Znajduje się on we wniosku Komisji COM(2011)0120). 

Zastosowanie etapów emisji zanieczyszczeń do ciągników o wąskim rozstawie 
kół ***I 

P7_TA(2011)0451 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2000/25/WE 
w odniesieniu do zastosowania etapów emisji zanieczyszczeń do ciągników o wąskim rozstawie 

kół (COM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD)) 

(2013/C 131 E/20) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2011)0001), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0018/2011), 

— uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

PL 8.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 131 E/139 
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— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 marca 2011 r. ( 1 ), 

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 21 września 2011 r., do 
zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpie
czeństwa Żywności (A7-0282/2011), 

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, 
a także parlamentom narodowym. 

( 1 ) Dz.U. C 132 z 3.5.2011, s. 53. 

P7_TC1-COD(2011)0002 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 października 
2011 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE zmieniającej 
dyrektywę 2000/25/WE w odniesieniu do zastosowania etapów emisji zanieczyszczeń do 

ciągników o wąskim rozstawie kół 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, dyrektywy 2011/87/UE.) 

Przepisy dotyczące silników wprowadzanych do obrotu według „formuły 
elastycznej”***I 

P7_TA(2011)0452 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/68/WE 
w odniesieniu do przepisów dotyczących silników wprowadzanych do obrotu według „formuły 

elastycznej” (COM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD)) 

(2013/C 131 E/21) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0362), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0171/2010), 

— uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

PL C 131 E/140 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.5.2013 

Wtorek, 25 października 2011 r.


	Zastosowanie etapów emisji zanieczyszczeń do ciągników o wąskim rozstawie kół ***I P7_TA(2011)0451 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2000/25/WE w odniesieniu do zastosowania etapów emisji zanieczyszczeń do ciągników o wąskim rozstawie kół (COM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD)) (2013/C 131 E/20)
	P7_TC1-COD(2011)0002 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 października 2011 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE zmieniającej dyrektywę 2000/25/WE w odniesieniu do zastosowania etapów emisji zanieczyszczeń do ciągników o wąskim rozstawie kół
	Przepisy dotyczące silników wprowadzanych do obrotu według formuły elastycznej ***I P7_TA(2011)0452 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/68/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących silników wprowadzanych do obrotu według formuły elastycznej (COM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD)) (2013/C 131 E/21)

