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Od května 2021 nabývá platnosti nařízení (EU) 2020/740, 
které mění způsob označování pneumatik. 
Ve společnosti Goodyear neustále vyvíjíme technologie pro zlepšení výkonu 
našich výrobků. Naši vědci a inženýři úzce spolupracovali s evropskými 
institucemi na aktualizovaném štítku pneumatik, aby podpořili inovace v odvětví 
a pomohli zákazníkům činiti informovanější rozhodnutí při nákupu pneumatik. 
Nový štítek pneumatik EU poskytne lepší přehled o mnoha aspektech výkonosti 
pneumatiky a další nové pokyny zpřístupní podrobnější informace na internetu, 
což zákazníkům a profesionálům usnadní správnou volbu. Změny jsou shrnuté 
v této praktické příručce. 

Co je nového u štítků
značení pneumatik EU?

Nová pravidla

Snížení počtu úrovní ze 7 na 5:
Spotřeba paliva a přilnavost na 
mokru jsou nyní hodnocené od A do 
E (dříve A až G).

Vnější valivý hluk:
Hodnocení od A (nejnižší hlučnost) 
do C (nejvyšší hlučnost).

QR kód:
Lze jej naskenovat pro 
okamžitý přístup k detailům 
produktu ve veřejné části 
databáze produktů EU.

Identifikační značka 
typu pneumatiky:
Každá pneumatika musí 
disponovat specifickou 
identifikační značkou.

Pneumatika pro jízdu 
na sněhu:
Pouze v případě, že je to 
možné: pneumatika 
označená jako „snow grip“ 
podle nařízení UNECE R117.

Pneumatika pro jízdu 
na ledu:
Pouze v případě, že je to 
možné: pneumatika 
označená jako „ice“ splňující 
standardy pro pneumatiky 
C1. Pro pneumatiky C2 
a C2 nejsou stanovené 
žádné standardy.

Informační listy:

Všechny typy pneumatik musí být 
doplněné informačním listem výrobku. 
Tak, jako informace na štítku, 
i informační list musí obsahovat:

Datum zahájení výroby

Datum ukončení výroby, 
za předpokladu, že tento 
údaj je známý

Veřejná databáze EU

Informační list výrobku a štítek 
pneumatiky musí být k dispozici ve 
veřejné části databáze produktů EU. 

Označování pneumatik C3

Podle nové legislativy musí být 
pneumatiky C3 označené jednotlivě 
nebo jako šarže, stejně jako je tomu 
u pneumatik C1 a C2.

Chcete se
dozvědět
více?

Tato příručka je shrnutím nejdůležitějších změn. 
Pro podrobnější informace navštivte stránku 
s oficiálními právními předpisy EU:

 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj
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