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Jednym z obszarów polityki Unii Europejskiej, dotyczącej zmian klimatycznych, jest ograniczenie zużycia  
energii, paliwa i emisji CO2.

Mając na uwadze powyższe cele, Unia Europejska, chcąc umożliwić użytkownikom końcowym dokonanie 
świadomego wyboru przy zakupie opon, wdraża w życie rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 
2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych 
parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009

Zmianie ulegają parametry zawarte na etykietach oraz jej wzór.

Daty obowiązywania:
- Opony wyprodukowane / wprowadzone do obrotu* do 30/04/2021 -> stare etykiety
- Opony wyprodukowane / wprowadzone do obrotu* od 01/05/2021 -> nowe etykiety 

*wprowadzenie do obrotu oznacza udostępnienie produktu na rynku Unii po raz pierwszy

W związku ze zmianą, przez pewien czas w punktach sprzedaży obowiązywać będę dwa rodzaje etykiet. 

Co ważne, nie ma obowiązku usuwania starych etykiet!

Jakich opon dotyczy rozporządzenie?
- Klasa C1: opony do samochodów osobowych;
- Klasa C2: opony do samochodów dostawczych;
- Klasa C3: opony do samochodów ciężarowych.
Szczegóły dotyczące klas opon znajdziemy w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. 
 

Elementy nowej etykiety:

1. QR kod opony (baza danych EPREL) 
2. efektywność paliwowa  
    (litera od A do E)
3. przyczepność na mokrej nawierzchni      
    (litera od A do E)
4. wartość pomiarowa zewnętrznego 
     hałasu toczenia  
     (w dB oraz litera A do C)
5. piktogram przyczepności 
    na śniegu - 3PMSF
6. piktogram przyczepności na lodzie
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Najważniejsze zmiany:
• Efektywność paliwowa - zmiana skali od A do E (było: A – G).

• Przyczepność na mokrej nawierzchni - zmiana skali od A do E (było: A – G).

• Klasa i wartość pomiarowa zewnętrznego hałasu toczenia -  

wyrażana w decybelach (dB) oraz skali od A do C (zmiana: był piktogram fal dźwiękowych).

• Piktogram 3PMSF – dodany na etykiecie piktogram zawierający informację o tym czy opona  

ma homologację zimową.

• Piktogram przyczepności na lodzie – dodany na etykiecie piktogram, zawierający informację o tym  

czy opona spełnia wymagania przyczepności na lodzie.

• Kod QR – dodany na etykiecie kod QR, po zeskanowaniu którego użytkownik zostaje przekierowany  

do europejskiej bazy danych EPREL, gdzie ma dostęp do wzoru etykiety  

i karty informacyjnej określonego produktu.

• Karta informacyjna produktu – nowy dokument szczegółowo określający parametry dotyczące opony,  

który znajduje się w europejskiej bazie danych EPREL. 

• Wymóg etykietowania rozszerzony na opony C3 (2021)

EPREL:
EUROPEJSKI REJESTR ETYKIET ENERGETYCZNYCH KOMISJI EUROPEJSKIEJ - TZW. BAZA EPREL.
Informacje zostaną udostępnione przez producentów opon i będą dostępne po zeskanowaniu kodu QR na 
etykiecie danej opony.

Obowiązki informacyjne dystrybutorów (sprzedawców) opon (Art. 6 Rozporządzenia):
• Opona znajdująca się w punkcie sprzedaży musi być wyposażona w etykietę w formie naklejki  

dostarczonej przez producenta, bądź wydrukowanej etykiety z zachowaniem formatu z rozporządzenia. 

Dodatkowo klient musi mieć dostęp do karty informacyjnej produktu (w tym na żądanie  

w formie drukowanej) (Art. 6, ust. 1, lit. a), b))

• W przypadku gdy oferowane do sprzedaży opony nie są widoczne dla użytkownika końcowego  

w momencie sprzedaży, dystrybutor (sprzedawca) ma obowiązek udostępnić klientowi egzemplarz 

etykiety przypisanej do tych opon - dopuszczone jest wyświetlenie etykiety na nośniku elektronicznym 

dostępnym w punkcie sprzedaży (Art. 6, ust. 4)

• We wszystkich reklamach wizualnych, informacjach technicznych, ofertach sprzedaży  

w formie papierowej, czy też elektronicznej, dotyczących konkretnie reklamowanej opony musi być  

prezentowana jej etykieta (Art. 6 ust. 2, 3, 5)

• W sprzedaży na odległość dystrybutor (sprzedający) ma obowiązek poinformować użytkownika  

końcowego o parametrach znajdujących się na etykiecie oraz o możliwości uzyskania dostępu do etykiety 

i karty informacyjnej produktu za pośrednictwem ogólnodostępnej strony internetowej (Art. 6, ust. 6)

• W sprzedaży internetowej dystrybutor (sprzedawca) ma obowiązek umieścić etykietę w pobliżu podanej 

ceny oraz umożliwić dostęp do karty informacyjnej produktu. Dystrybutorzy mogą udostępniać etykietę 

za pomocą rozwijanego wyświetlania (Art. 6, ust. 7)


