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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS

REGLAMENTAS (EB) Nr. …/2009

… m. … … d.

dėl padangų ženklinimo

atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą

ir kitus esminius parametrus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 1,

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos 2,

                                               

1 OL C 228, 2009 9 22, p. 81.
2 … m. … … d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 

… m. … … d. Tarybos sprendimas.
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kadangi:

(1) kaip pabrėžta 2008 m. liepos 8 d. Komisijos komunikate „Ekologiškas transportas“, tausus 

judumas yra svarbus Bendrijos uždavinys atsižvelgiant į klimato kaitą ir į tai, kad reikia 

didinti Europos konkurencingumą.

(2) 2006 m. spalio 19 d. Komisijos komunikate „Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų 

planas: išnaudoti potencialą“ pabrėžta nauda, kuri būtų gauta iki 2020 m. 20 proc. 

sumažinus bendrą suvartojamos energijos kiekį imantis sąraše nurodytų tikslinių veiksmų, 

įskaitant padangų ženklinimą.

(3) 2007 m. vasario 7 d. Komisijos komunikate „Bendrijos strategijos dėl lengvųjų 

automobilių ir nedidelės galios prekybos transporto priemonių išmetamų CO2 dujų 

mažinimo persvarstymo rezultatai“ pabrėžta nauda, kuri būtų gauta sumažinus išmetamų

CO2 dujų kiekį nustatant papildomas priemones automobilių dalims, turinčioms didžiausią 

įtaką degalų sunaudojimui, pavyzdžiui padangoms.
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(4) 20–30 proc. degalų transporto priemonės sunaudoja dėl padangų, ypač dėl jų 

pasipriešinimo riedėjimui. Todėl sumažinus padangų pasipriešinimą riedėjimui kelių 

transporto priemonės daug efektyviau naudotų degalus ir todėl išmestų mažiau teršalų.

(5) Padangų savybes lemia daug tarpusavyje susijusių parametrų. Gerinant vieną parametrą, 

pavyzdžiui, mažinant pasipriešinimą riedėjimui, galima pabloginti kitus parametrus.

Atvirkščiai, gerinant sukibimą su šlapia danga, galima pabloginti išorinio riedėjimo 

triukšmo parametrą. Padangų gamintojus reikėtų skatinti kuo labiau gerinti visus 

parametrus, viršijant jau pasiektus standartus.

(6) Degalus taupančios padangos yra ekonomiškos: sutaupytų degalų kaina visiškai 

kompensuoja ir viršija didesnę padangų pirkimo kainą, kurią lemia didesnės gamybos 

sąnaudos.
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(7) 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 661/2009 dėl 

variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei 

atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų 1

nustatyti minimalūs padangų pasipriešinimo riedėjimui reikalavimai. Dėl technologinės 

pažangos įmanoma gerokai sumažinti energijos nuostolius, kuriuos lemia padangų 

pasipriešinimas riedėjimui, kad šis parametras viršytų minimalius reikalavimus. Todėl 

siekiant sumažinti kelių transporto priemonių poveikį aplinkai reikėtų priimti nuostatas, 

kuriomis galutiniai naudotojai skatinami pirkti degalus labiau taupančias padangas, 

pateikiant suvienodintą informaciją apie tą parametrą.

(8) Kelių transporto priemonių triukšmas kelia didelių nepatogumų ir turi neigiamą poveikį 

sveikatai. Reglamente (EB) Nr. 661/2009 nustatyti minimalūs padangoms riedant keliamo 

išorinio triukšmo reikalavimai. Dėl technologinės pažangos įmanoma gerokai sumažinti 

išorinį riedėjimo triukšmą, kad šis parametras viršytų minimalius reikalavimus. Todėl 

siekiant sumažinti kelių transporto priemonių keliamą triukšmą reikėtų priimti nuostatas, 

kuriomis galutiniai naudotojai skatinami pirkti mažesnį išorinį riedėjimo triukšmą 

keliančias padangas, pateikiant suvienodintą informaciją apie tą parametrą.

                                               

1 OL L 200, 2009 7 31, p. 1.
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(9) Nuostata dėl suvienodintos informacijos apie išorinį riedėjimo triukšmą taip pat 

palengvintų priemonių, skirtų transporto priemonių keliamam triukšmui mažinti, taikymą 

ir padėtų didinti visuomenės informuotumą apie padangų poveikį transporto priemonių 

keliamam triukšmui remiantis 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo 1.

(10) Reglamente (EB) Nr. 661/2009 nustatyti minimalūs padangų sukibimo su šlapia danga 

reikalavimai. Dėl technologinės pažangos įmanoma gerokai pagerinti sukibimą su šlapia 

danga, kad šis parametras viršytų minimalius reikalavimus, ir taip sumažinti stabdymo 

kelią ant šlapios dangos. Todėl siekiant saugesnio eismo reikėtų priimti nuostatas, kuriomis 

galutiniai naudotojai būtų skatinami pirkti geriau su šlapia danga sukimbančias padangas, 

pateikiant suvienodintą informaciją apie tą parametrą.

(11) Pateikta informacija apie sukibimą su šlapia danga gali neatitikti pagrindinių tų padangų, 

kurios specialiai suprojektuotos naudoti ant apsnigtos ir apledėjusios dangos, savybių. 

Atsižvelgiant į tai, kad suvienodintų metodų, kaip bandyti tokias padangas, nėra, verta 

numatyti galimybę prireikus tokių padangų sukibimo su danga klases pritaikyti vėliau.

                                               

1 OL L 189, 2002 7 18, p. 12.
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(12) Standartinėje etiketėje pateikta informacija apie padangų parametrus greičiausiai padės 

galutiniams naudotojams perkant pasirinkti saugesnes, mažiau triukšmo keliančias ir 

degalus labiau taupančias padangas. O tai, savo ruožtu, greičiausiai paskatins padangų 

gamintojus kiek įmanoma tobulinti tuos padangų parametrus, kuriuos gerinant galima 

prisidėti prie tvaresnio vartojimo ir gamybos.

(13) Padangų ženklinimo taisyklių įvairovė valstybėse narėse sudarytų kliūčių Bendrijos vidaus 

prekybai ir padidintų padangų gamintojams tenkančią administracinę naštą bei atliekant 

bandymus patiriamas išlaidas.

(14) Atsarginės padangos sudaro 78 proc. padangų rinkos. Todėl pagrįstai siekiama galutinį 

naudotoją informuoti apie atsarginių padangų bei naujų transporto priemonių padangų 

parametrus.

(15) Poreikis gauti daugiau informacijos apie padangų degalų taupymo efektyvumą ir apie kitus 

parametrus yra svarbus vartotojams, įskaitant automobilių parkų vadovus bei transporto 

įmones, kurie negali lengvai palyginti skirtingų rūšių padangų parametrų, nes nėra 

ženklinimo sistemos ir vienodos bandymų tvarkos. Todėl į šio reglamento taikymo sritį 

reikėtų įtraukti C1, C2 ir C3 klasių padangas.
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(16) Energijos suvartojimo etiketė, kurioje nurodoma, kuriai iš A–G klasių, taikomų ir 

buitiniams prietaisams pagal 1992 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvą 1992/75/EB dėl 

buitinių prietaisų energijos ir kitų išteklių sunaudojimo parodymo ženklinant gaminį bei 

pateikiant standartinę informaciją apie gaminį 1, gaminiai priskiriami, yra gerai žinoma 

vartotojams ir sėkmingai taikoma veiksmingesnių prietaisų naudojimui skatinti. Tokia pati 

sistema turėtų būti naudojama padangoms ženklinti siekiant nurodyti jų degalų taupymo 

efektyvumą.

(17) Padangų etikečių pateikimas prekybos vietose bei techninėje reklaminėje medžiagoje 

turėtų užtikrinti, kad platintojai bei potencialūs galutiniai naudotojai gautų suvienodintą 

informaciją apie padangų degalų taupymo efektyvumą, apie jų sukibimą su šlapia danga ir 

išorinį riedėjimo triukšmą tuomet, kai nusprendžiama jas pirkti, ir toje vietoje, kurioje 

nusprendžiama tai padaryti.

(18) Kai kurie galutiniai naudotojai išsirenka padangas prieš atvykdami į prekybos vietą arba 

jas užsako paštu. Siekiant užtikrinti, kad tokie galutiniai naudotojai taip pat galėtų 

pasirinkti remdamiesi suvienodinta informacija apie padangų degalų taupymo efektyvumą, 

apie jų sukibimą su šlapia danga ir išorinį riedėjimo triukšmą, etiketės turėtų būti 

pateikiamos visoje techninėje reklaminėje medžiagoje, įskaitant tuos atvejus, kai minėta 

medžiaga pateikiama internete. Techninė reklaminė medžiaga neapima reklamos skelbimų 

lentose, laikraščiuose, žurnaluose, radijo transliacijose, televizijoje ir panašiose 

internetinėse terpėse.

                                               

1 OL L 297, 1992 10 13, p. 16.
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(19) Potencialiems galutiniams naudotojams turėtų būti teikiama informacija, kuria būtų 

paaiškinta kiekviena etiketės dalis ir jos svarba. Tokia informacija turėtų būti teikiama 

techninėje reklaminėje medžiagoje, pavyzdžiui, tiekėjų tinklavietėse.

(20) Informaciją reikėtų pateikti remiantis suvienodintais bandymų metodais, kurie turėtų būti 

patikimi, tikslūs ir atkuriami, kad galutiniai naudotojai galėtų palyginti įvairias padangas ir 

būtų apribotos atliekant bandymus gamintojų patiriamos išlaidos.

(21) Siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir padidinti kelių 

transporto saugumą, valstybės narės gali nustatyti paskatų naudoti degalus taupančias, 

saugesnes ir mažai triukšmo sukeliančias padangas. Siekiant išvengti vidaus rinkos 

suskaidymo, verta nustatyti žemiausias degalų naudojimo efektyvumo ir sukibimo su 

šlapia danga klases tam, kad nebūtų galima teikti paskatų naudoti žemesnių už jas klasių 

padangas. Tokios paskatos gali sudaryti valstybės pagalbą. Šis reglamentas neturėtų turėti 

įtakos jokiems būsimų valstybės pagalbos procedūrų, kurios gali būti taikomos pagal 

Sutarties 87 ir 88 straipsnius, rezultatams ir neturėtų apimti apmokestinimo bei fiskalinių 

klausimų.
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(22) Norint pasiekti ženklinimo nuostatų tikslus ir užtikrinti vienodas veiklos sąlygas 

Bendrijoje, būtina, kad tiekėjai ir platintojai laikytųsi ženklinimo nuostatų. Todėl tokį

laikymąsi valstybės narės turi stebėti vykdydamos rinkos priežiūrą ir reguliarią ex-post

kontrolę pagal visų pirma 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(EB) Nr. 765/2008, nustatantį su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos 

priežiūros reikalavimus 1.

(23) Įgyvendindamos atitinkamas šio reglamento nuostatas valstybės narės turėtų netaikyti 

įgyvendinimo priemonių, kuriomis būtų nustatomi nepagrįsti, biurokratiniai ir nelankstūs 

įpareigojimai mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

(24) Padangų tiekėjai ir platintojai turėtų būti skatinami pradėti laikytis šio reglamento nuostatų 

iki 2012 m., kad etiketės būtų sparčiau pripažintos ir būtų pasinaudota jų teikiamais 

privalumais.

(25) Šio reglamento įgyvendinimui būtinos priemonės turėtų būti tvirtinamos pagal 

1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi 

jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką 2.

                                               

1 OL L 218, 2008 8 13, p. 30.
2 OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
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(26) Visų pirma, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti reikalavimus, susijusius su 

C2 ir C3 padangų sukibimo su šlapia danga klasėmis, pritaikyti padangų, specialiai 

suprojektuotų naudoti ant apsnigtos ir apledėjusios dangos, sukibimo su danga klases ir 

derinti priedus, įskaitant bandymo metodus ir susijusius leidimus, su technine pažanga.

Kadangi tos priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio 

reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi 

būti tvirtinamos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo 

procedūrą su tikrinimu.

(27) Šis reglamentas turėtų būti persvarstytas siekiant išsiaiškinti, ar etiketė suprantama 

galutiniams naudotojams ir ar šiuo reglamentu galima pasiekti rinkos pokyčių,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
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1 straipsnis

Tikslas ir dalykas

1. Šiuo reglamentu siekiama, kad kelių transporto priemonės būtų saugesnės ir ekonomikos 

bei aplinkosaugos požiūriu efektyvesnės skatinant naudoti degalus taupančias, saugias ir

mažai triukšmo keliančias padangas.

2. Šiuo reglamentu nustatoma suvienodintos informacijos apie padangų parametrus teikimo 

etiketėse sistema, kad pirkdami padangas galutiniai naudotojai galėtų priimti informacija 

pagrįstus sprendimus.
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2 straipsnis

Taikymo sritis

1. Šis reglamentas taikomas C1, C2 ir C3 klasių padangoms.

2. Šis reglamentas netaikomas:

a) restauruotoms padangoms;

b) profesionalioms visureigių padangoms;

c) padangoms, skirtoms transporto priemonėms, kurios pirmą kartą įregistruotos iki 

1990 m. spalio 1 d.;

d) T tipo laikinojo naudojimo atsarginėms padangoms;

e) padangoms, kurių greičio klasė mažesnė kaip 80 km/h;

f) padangoms, kurių nominalusis ratlankio skersmuo neviršija 254 mm arba yra ne 

mažesnis kaip 635 mm;

g) padangoms, į kurias įmontuoti papildomi sukibimo gerinimo įtaisai, pavyzdžiui, 

dygliuotoms padangoms;

h) padangoms, skirtoms transporto priemonėms, naudojamoms tik lenktynėms.
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3 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente:

1. C1, C2 ir C3 klasių padangos – Reglamento (EB) Nr. 661/2009 8 straipsnyje nurodytų 

klasių padangos;

2. T tipo laikinojo naudojimo atsarginė padanga – laikinojo naudojimo atsarginė padanga, 

skirta naudoti didesnio nei standartinėms ir sustiprintosioms padangoms nustatytomis 

pripūtimo slėgio sąlygomis;

3. prekybos vieta – vieta, kurioje eksponuojamos arba laikomos ir galutiniams naudotojams 

parduodamos padangos, įskaitant automobilių salonus, kuriuose galutiniams naudotojams 

parduodamos ant transporto priemonių ratų nesumontuotos padangos;

4. techninė reklaminė medžiaga – techniniai vadovai, brošiūros, informaciniai lapeliai ir 

katalogai (spausdintiniai, elektroniniai arba internetiniai), taip pat tinklavietės, kurių tikslas 

yra parduoti padangas galutiniams naudotojams arba platintojams ir kuriuose nurodomi 

konkretūs techniniai padangos parametrai;
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5. techniniai dokumentai – informacija apie padangas, įskaitant informaciją apie gamintoją ir 

padangų rūšį; padangos tipo arba padangų grupės, nustatytų nurodant degalų naudojimo 

efektyvumo klasę, sukibimo su šlapia danga klasę ir išorinio riedėjimo triukšmo klasę ir 

išmatuotą vertę, aprašas; bandymų ataskaitos ir dokumentai, kuriuose pateikiama 

informacija apie bandymų tikslumą;

6. gamintojas – bet koks fizinis arba juridinis asmuo, kuris pagamina gaminį arba kuris 

užsako suprojektuoti ar pagaminti gaminį ir parduoda tą gaminį savo vardu arba 

naudodamas savo prekės ženklą;

7. importuotojas – Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris trečiojoje šalyje 

pagamintą gaminį pateikia į Bendrijos rinką;

8. įgaliotasis atstovas – Bendrijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, turintis raštišką 

gamintojo įgaliojimą vykdyti nustatytas užduotis gamintojo vardu jo įsipareigojimų pagal 

šį reglamentą atžvilgiu;

9. tiekėjas – gamintojas arba jo įgaliotas asmuo Bendrijoje, arba importuotojas;
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10. platintojas – tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus gamintoją 

ar importuotoją), kuris padangas tiekia rinkai;

11. tiekimas rinkai – gaminio, skirto platinti ar naudoti Bendrijos rinkoje, tiekimas vykdant 

komercinę veiklą už atlygį arba be jo;

12. galutinis naudotojas – vartotojas, taip pat automobilių parko vadovas arba kelių transporto 

įmonė, kuri perka padangas arba iš kurios tikimasi, kad jas pirks;

13. esminis parametras – padangos parametras (pavyzdžiui, pasipriešinimas riedėjimui, 

sukibimas su šlapia danga arba išorinis riedėjimo triukšmas), kuris naudojantis ta padanga 

daro stiprų poveikį aplinkai, eismo saugumui arba sveikatai.
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4 straipsnis

Padangų tiekėjų atsakomybė

1. Tiekėjai užtikrina, kad ant platintojams arba galutiniams naudotojams pristatomų C1 ir 

C2 klasių padangų:

a) protektorių būtų užklijuotas lipdukas, kuriame esančioje etiketėje būtų nurodyta 

degalų naudojimo efektyvumo klasė, kaip nustatyta I priedo A dalyje, išorinio 

riedėjimo triukšmo klasė ir išmatuota vertė, kaip nustatyta I priedo C dalyje, ir, kai 

taikoma, sukibimo su šlapia danga klasė, kaip nurodyta I priedo B dalyje.

arba

b) prie kiekvienos pristatytos vienos ar daugiau identiškų padangų siuntos būtų pridėta 

atspausdinta etiketė, kurioje būtų nurodyta degalų naudojimo efektyvumo klasė, kaip 

nurodyta I priedo A dalyje, išorinio riedėjimo triukšmo klasė ir išmatuota vertė, kaip 

nurodyta I priedo C dalyje, ir, kai taikoma, sukibimo su šlapia danga klasė, kaip 

nurodyta I priedo B dalyje.
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2. 1 dalyje nurodyto lipduko ir etiketės pavidalas turi atitikti nurodytąjį II priede.

3. Tiekėjai techninėje reklaminėje medžiagoje, įskaitant savo tinklavietes, nurodo C1, C2 ir 

C3 klasės padangų degalų naudojimo efektyvumo klasę, išorinio riedėjimo triukšmo klasę 

ir išmatuotą vertę ir prireikus sukibimo su šlapia danga klasę, kaip nurodyta I priede ir 

III priede nustatyta eilės tvarka.

4. Valstybių narių valdžios institucijoms paprašius, tiekėjai pateikia joms techninius 

dokumentus; tokia galimybė turėtų būti užtikrinama penkerius metus nuo to laiko, kai 

rinkai patiekiama paskutinė tam tikro padangų tipo padanga. Techniniai dokumentai 

rengiami pakankamai išsamiai, kad valdžios institucijos galėtų patikrinti, ar tiksli etiketėje 

pateikta informacija apie degalų naudojimo efektyvumą, sukibimą su šlapia danga ir išorinį 

riedėjimo triukšmą.
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5 straipsnis

Padangų platintojų atsakomybė

1. Platintojai užtikrina, kad:

a) prekybos vietose ant padangų aiškiai matomose vietose būtų užklijuoti pagal 

4 straipsnio 1 dalies a punktą tiekėjų pateikti lipdukai

arba

b) 4 straipsnio 1 dalies ii punkte nurodyta etiketė būtų aiškiai matoma ir parodyta 

galutiniam vartotojui prekybos vietoje prie pat padangos prieš padangą parduodant.

2. Jei galutinis naudotojas parduodamų padangų pamatyti negali, platintojai galutiniam 

naudotojui pateikia informaciją apie tų padangų degalų naudojimo efektyvumo klasę, 

sukibimo su šlapia danga klasę ir išorinio riedėjimo triukšmo klasę bei išmatuotą vertę.

3. Platintojai pateikia C1, C2 ir C3 klasių padangų informaciją apie degalų naudojimo 

efektyvumo klasę, išmatuotą išorinio riedėjimo triukšmo vertę ir prireikus sukibimo su 

šlapia danga klasę, kaip nurodyta I priede, sąskaitose, išrašomose tokias padangas 

perkantiems galutiniams naudotojams, arba su jomis.
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6 straipsnis

Transporto priemonių tiekėjų ir transporto priemonių platintojų atsakomybė

Jei galutiniams naudotojams prekybos vietoje siūloma pasirinkti iš skirtingų padangų, skirtų 

sumontuoti naujame automobilyje, kurį jie ketina įsigyti, automobilio tiekėjai ir platintojai prieš 

pardavimą pateikia jiems informaciją apie kiekvienos siūlomos pasirinkti padangos degalų 

naudojimo efektyvumo klasę, išorinio riedėjimo triukšmo klasę ir išmatuotą vertę ir, jei taikoma, 

sukibimo su šlapia danga klasę C1, C2 ir C3 klasės padangų atveju, kaip nurodyta I priede ir 

III priede nustatyta eilės tvarka. Ta informacija įtraukiama bent jau į techninę reklaminę medžiagą.

7 straipsnis

Suvienodinti bandymų metodai

Informacija, kurią privaloma pateikti pagal 4, 5 ir 6 straipsnius, apie padangų degalų naudojimo 

efektyvumo klasę, išorinio riedėjimo triukšmo klasę ir išmatuotą vertę bei sukibimo su šlapia danga

klasę, gaunama taikant I priede nurodytus suvienodintus bandymų metodus.
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8 straipsnis

Patikrinimo procedūra

Valstybės narės IV priede nustatyta tvarka atitiktį nurodytoms degalų naudojimo efektyvumo ir 

sukibimo su šlapia danga klasėms vertina pagal I priedo A ir B dalis, o atitiktį nurodytai išorinio 

riedėjimo triukšmo klasei ir išmatuotai vertei – pagal I priedo C dalį.

9 straipsnis

Vidaus rinka

1. Jei laikomasi šio reglamento reikalavimų, valstybės narės nedraudžia ir neriboja padangų, 

nurodytų 2 straipsnyje, tiekimo rinkai remdamosi informacija apie gaminį.

2. Jeigu nėra įrodyta kitaip, valstybės narės laiko, kad etiketės ir informacija apie gaminį 

atitinka šį reglamentą. Norėdamos įvertinti atitiktį nurodytoms vertėms ir klasėms, jos gali 

reikalauti, kad tiekėjai pateiktų techninius dokumentus pagal šio reglamento 4 straipsnio 

4 dalį.
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10 straipsnis

Paskatos

Valstybės narės neteikia paskatų, jei padangų degalų naudojimo efektyvumo klasė arba sukibimo su 

šlapia danga klasė yra žemesnė už I priedo atitinkamai A ir B dalyse nurodytą C klasę. Mokestinės 

ir fiskalinės priemonės šiame reglamente nėra laikomos paskatomis.

11 straipsnis

Pakeitimai ir derinimas su technikos pažanga

Šios priemonės, skirtos pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, 

tvirtinamos pagal 13 straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu:

a) nustatomi informavimo apie C2 ir C3 klasių padangų sukibimą su šlapia danga 

reikalavimai, jei egzistuoja tinkami suvienodinti bandymų metodai;

b) atitinkamais atvejais padangų sukibimo su danga klasės suderinamos su techninėmis 

ypatybėmis tų padangų, kurios suprojektuotos taip, kad jų savybės, susijusios su transporto 

priemonės išjudinimu, judėjimu arba stabdymu apledėjusia arba apsnigta (arba apledėjusia 

ir apsnigta) danga būtų geresnės nei įprastų padangų;

c) I–IV priedai derinami su technikos pažanga.
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12 straipsnis

Vykdymo užtikrinimas

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 765/2008 valstybės narės užtikrina, kad už rinkos priežiūrą atsakingos 

valdžios institucijos tikrintų, kaip laikomasi šio reglamento 4, 5 ir 6 straipsnių.

13 straipsnis

Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 

7 straipsnis atsižvelgiant į 8 straipsnio nuostatas.

14 straipsnis

Persvarstymas

1. Komisija įvertina, ar šis reglamentas turi būti persvarstytas atsižvelgdama, inter alia, į:

a) etiketės veiksmingumą, nustatomą pagal tai, koks yra galutinių naudotojų 

informuotumas, visų pirma pagal tai, ar prisidedant prie šio reglamento tikslų 

4 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatos yra tokios pat veiksmingos kaip 4 straipsnio 

1 dalies a punkto;
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b) tai, ar ženklinimo sistema turėtų būti taikoma restauruotoms padangoms;

c) tai, ar turėtų būti nustatyti nauji padangų parametrai, pavyzdžiui, kilometražas; 

d) informaciją apie padangų parametrus, kurią galutiniams naudotojams teikia 

transporto priemonių tiekėjai ir platintojai.

2. Šio vertinimo rezultatus Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip 

2016 m. kovo 1 d. ir prireikus pateikia pasiūlymus Europos Parlamentui ir Tarybai.

15 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

4 ir 5 straipsniai netaikomi iki 2012 m. liepos 1 d. pagamintoms padangoms.
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16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 2012 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas
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I PRIEDAS

Padangų klasifikavimas pagal parametrus

A dalis. Degalų naudojimo efektyvumo klasės

Degalų naudojimo efektyvumo klasė turi būti nustatoma taikant pasipriešinimo riedėjimui 

koeficientą (angl. rolling resistance coefficient, RRC) pagal toliau nurodytą A–G skalę ir 

išmatuojama pagal JT EEK taisyklę Nr. 117 ir vėlesnius jos pakeitimus.

Jei patvirtinama, kad padangos tipas gali būti priskirtas daugiau kaip vienai padangų klasei

(pvz., C1 ir C2), šio tipo padangų degalų naudojimo efektyvumo klasė turėtų būti nustatoma pagal 

aukščiausios klasės padangoms (pvz., C2, o ne C1) taikomą klasifikavimo skalę.

C1 klasės 
padangos

C2 klasės 
padangos

C3 klasės 
padangos

RRC kg/t Energijos 
vartojimo 

efektyvumo 
klasė

RRC kg/t Energijos 
vartojimo 

efektyvumo 
klasė

RRC kg/t Energijos 
vartojimo 

efektyvumo 
klasė

RRC≤6,5 A RRC≤5,5 A RRC≤4,0 A

6,6≤RRC≤7,7 B 5,6≤RRC≤6,7 B 4,1≤RRC≤5,0 B

7,8≤RRC≤9,0 C 6,8≤RRC≤8,0 C 5,1≤RRC≤6,0 C

Tuščia D Tuščia D 6,1≤RRC≤7,0 D

9,1≤RRC≤10,5 E 8,1≤RRC≤9,2 E 7,1≤RRC≤8,0 E

10,6≤RRC≤12,0 F 9,3≤RRC≤10,5 F RRC≥8,1 F

RRC≥12,1 G RRC≥10,6 G Tuščia G
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B dalis. Sukibimo su šlapia danga klasės

C1 klasės padangų sukibimo su šlapia danga klasės turi būti nustatomos taikant sukibimo su šlapia 

danga rodiklį (G) pagal toliau nurodytą A–G skalę ir išmatuojamos pagal JT EEK taisyklę Nr. 117 

ir vėlesnius jos pakeitimus.

G Sukibimo su šlapia danga klasė

1,55≤G A

1,40≤G≤1,54 B

1,25≤G≤1,39 C

Tuščia D

1,10≤G≤1,24 E

G≤1,09 F

Tuščia G
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C dalis. Išorinio riedėjimo triukšmo klasės ir išmatuota vertė

Išmatuota išorinio riedėjimo triukšmo vertė (N) turi būti nurodoma decibelais ir apskaičiuojama 

pagal JT EEK taisyklę Nr. 117 ir vėlesnius jos pakeitimus.

Išorinio riedėjimo triukšmo klasė turi būti nustatoma remiantis šiomis Reglamento (EB) 

Nr. 661/2009 II priedo C dalyje išdėstytomis ribinėmis vertėmis:

N, dB Išorinio riedėjimo triukšmo klasė

N ≤ LV - 3

LV-3 < N ≤ LV

N > LV
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II PRIEDAS

Etiketės pavidalas

1. Etiketės modelis

1.1. 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta etiketė turi būti tokia, kaip nurodyta 

paveiksle:

*

                                               

* OL: Prašome įterpti šios direktyvos numerį.
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1.2. Šiame paveiksle nurodyti etiketės matmenys:

*

                                               

* OL: Prašome įterpti šios direktyvos numerį.
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1.3. Etiketė turi būti ne mažesnė kaip 75 mm pločio ir 110 mm aukščio. Jei etiketė yra didesnė, 

jos turinys vis tiek turi būti proporcingas pirmiau nurodytiems matmenims.

1.4. Etiketė turi atitikti šiuos reikalavimus:

a) spalvų gama CMYK (angl. cyan, magenta, yellow, black): žydra, purpurinė, geltona 

ir juoda; jos nurodomos pagal tokį pavyzdį: 00-70-X-00 yra 0 proc. žydros, 70 proc.

purpurinės, 100 proc. geltonos, 0 proc. juodos;

b) toliau pateikti numeriai atitinka 1.2 skirsnyje nurodytus sutartinius ženklus;

Energijos vartojimo efektyvumas

Pateikta piktograma: plotis – 19,5 mm, aukštis – 18,5 mm, piktogramos 

kontūras – 3,5 pt, plotis – 26 mm, aukštis – 23 mm, skalės rėmas: linijos 

storis – 1 pt, apatinė rėmo linija – linijos storis – 3,5 pt, plotis – 36 mm, 

spalva – X-10-00-05;

Sukibimas su šlapia danga

Pateikta piktograma: plotis – 19 mm, aukštis – 19 mm, piktogramos rėmas: 

linijos storis – 3,5 pt, plotis – 26 mm, aukštis – 23 mm, skalės rėmas: linijos 

storis – 1 pt, apatinė rėmo linija: linijos storis – 3,5 pt, plotis – 26 mm, spalva –

X-10-00-05;

Išorinis riedėjimo triukšmas

Pateikta piktograma: plotis – 14 mm, aukštis – 15 mm, piktogramos rėmas: 

linijos storis – 3,5 pt, plotis – 26 mm, aukštis – 24 mm, vertės rėmas: linijos 

storis – 1 pt, apatinė rėmo linija: linijos storis – 3,5 pt, aukštis – 24 mm, 

spalva – X-10-00-05;
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Etiketės krašto linija: linijos storis – 1,5 pt, spalva – X-10-00-05;

A–G skalė

Rodyklės: aukštis – 4,75 mm, tarpas – 0,75 mm, juoda linija – 0,5 pt, spalvos:

- A: X-00-X-00;

- B: 70-00-X-00;

- C: 30-00-X-00;

- D: 00-00-X-00;

- E: 00-30-X-00;

- F: 00-70-X-00;

- G: 00-X-X-00.

Tekstas: šriftas – Helvetica Bold 12 pt, 100 proc. baltos spalvos, juodas 

kontūras – 0,5 pt;

Skalė

Rodyklė: plotis – 16 mm, aukštis – 10 mm, 100 proc. juodos spalvos;

Tekstas: šriftas – Helvetica Bold 27 pt, 100 proc. baltos spalvos;

Skalės linijos: linijos storis – 0,5 pt, punktyrinės linijos intervalas – 5,5 mm, 

100 proc. juodos spalvos;

Skalės tekstas: šriftas – Helvetica Bold 11 pt, 100 proc. juodos spalvos;
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Išorinio riedėjimo triukšmo išmatuota vertė

Rodyklė: plotis – 25,25 mm, aukštis – 10 mm, 100 proc. juodos spalvos;

Tekstas: šriftas – Helvetica Bold 20 pt, 100 proc. baltos spalvos;

Teksto elementas: šriftas – Helvetica Bold 13 pt, 100 proc. baltos spalvos;

ES logotipas: plotis – 9 mm, aukštis – 6 mm;

Nuoroda į reglamentą: šriftas – Helvetica Regular 7,5 pt, 100 proc. juodos 

spalvos;

Nuoroda į padangos klasę: šriftas – Helvetica Bold 7,5 pt, 100 proc. juodos 

spalvos;

Išorinio riedėjimo triukšmo klasė, nurodyta I priedo C dalyje: 

plotis – 8,25 mm, aukštis – 15,5 mm, 100 proc. juodos spalvos;

c) fonas turi būti baltas.

1.5. Padangų klasė (C1 arba C2) turi būti nurodyta etiketėje 1.2 punkte pateiktame paveiksle 

nustatytu formatu.
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2. Lipdukas

2.1. 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą lipduką sudaro 2 dalys: (i) šio priedo 

1 punkte aprašyto pavidalo etiketė ir (ii) prekės ženklo vieta, atspausdinta pagal šio priedo 

2.2. punkte nurodytas specifikacijas.

2.2. Prekės ženklo vieta: tiekėjai lipduke turi pateikti ne tik etiketę, bet ir nurodyti savo prekės 

pavadinimą ar prekės ženklą, padangų seriją, padangų dydį, apkrovos rodiklį, greičio klasę 

bei kitas technines specifikacijas bet kokia spalva, formatu ir pavidalu, jei tai neatitraukia 

dėmesio nuo etiketėje pateiktos informacijos, kuri nurodyta šio priedo 1 punkte, ar 

nekliudo jos pamatyti. Bendras lipduko plotas turi būti ne didesnis nei 250 cm2, o bendras 

lipduko aukštis turi būti ne didesnis nei 220 mm.
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III PRIEDAS

Techninėje reklaminėje medžiagoje pateikiama informacija

1. Informacija apie padangas turi būti pateikiama toliau nurodyta eilės tvarka:

i) degalų naudojimo efektyvumo klasė (A–G raidės);

ii) sukibimo su šlapia danga klasė (A–G raidės);

iii) išmatuota išorinio riedėjimo triukšmo vertė ir klasė (dB).

2. 1 punkte nustatyta informacija turi atitikti šiuos reikalavimus:

i) turi būti lengvai skaitoma;

ii) turi būti lengvai suprantama;

iii) jei tam tikro padangų tipo padangos gali būti skirtingai klasifikuojamos dėl jų dydžio 

ar kitų parametrų, turi būti nurodomas intervalas nuo blogiausių iki geriausių to tipo 

padangų parametrų.
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3. Tiekėjai savo tinklalapiuose privalo pateikti tokią informaciją:

i) nuorodą į atitinkamą šiam reglamentui skirtą Komisijos tinklavietę;

i) etiketėje esančių piktogramų paaiškinimą;

ii) pabrėžti faktą, kad faktinis sutaupyto kuro kiekis ir eismo saugumas labai priklauso 

nuo vairuotojo elgesio, ypač nuo šių veiksnių:

– pasirinkus ekologinį važiavimo būdą galima sunaudoti daug mažiau degalų;

– siekiant geresnio sukibimo su šlapia danga ir efektyviau naudoti degalus, 

reikėtų reguliariai tikrinti padangų slėgį;

– visada turėtų būti griežtai laikomasi saugaus stabdymo atstumo.
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IV PRIEDAS

Patikrinimo procedūra

Tiekėjo nustatyto kiekvieno padangų tipo arba kiekvienos padangų grupės atitiktis nurodytoms 

degalų naudojimo efektyvumo ir sukibimo su šlapia danga klasėms bei išmatuotai išorinio riedėjimo 

triukšmo vertei turi būti tikrinama taikant vieną iš toliau nurodytų procedūrų:

a) i) pirmiausia tikrinama viena padanga. Jei išmatuota vertė atitinka nurodytą klasę 

arba išmatuotą išorinio riedėjimo triukšmo vertę, patikros rezultatai teigiami;

ir

ii) jei išmatuota vertė neatitinka nurodytos klasės arba išmatuotos išorinio 

riedėjimo triukšmo vertės, tikrinamos dar trys padangos. Vertinant atitiktį 

nurodytai informacijai naudojama vidutinė išmatuota keturių tikrintų padangų 

parametrų vertė;

arba

b) Jei ženklinime nurodytos klasės ar vertės nustatomos remiantis tipo patvirtinimo 

bandymų rezultatais, kurie gaunami pagal Direktyvą 2001/43/EB, Reglamentą (EB) 

Nr. 661/2009 arba JT EEK taisyklę Nr. 117 ir jos vėlesnius pakeitimus, valstybės

narės gali naudotis padangų gamybos atitikties duomenimis, gautais tokių tipo 

patvirtinimų metu. Gamybos atitikties vertinimo metu turi būti atsižvelgiama į 

JT EEK taisyklės Nr. 117 8 skirsnyje ir jos vėlesniuose pakeitimuose nurodytus 

leidimus.
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TARYBOS MOTYVŲ PAREIŠKIMAS

I. ĮVADAS

1. 2008 m. lapkričio 13 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Direktyvos dėl padangų ženklinimo 

atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus, remdamasi 

Sutarties 95 straipsniu.

2. 2009 m. kovo 24 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė nuomones dėl 

Komisijos pasiūlymo.

3. 2009 m. balandžio 22 d. Europos Parlamentas priėmė nuomonę per pirmąjį svarstymą 

pritardamas 42 pakeitimams. 

4. 2009 m. liepos 1 d. Komisija pateikė iš dalies pakeistą pasiūlymą reglamento forma, kuriame 

visiškai arba iš dalies pritarė daugumai Europos Parlamento pakeitimų arba išdėstė juos nauja 

redakcija.

5. 2009 m. lapkričio 20 d. remdamasi Sutarties 251 straipsniu Taryba priėmė bendrąją poziciją, 

siekiant priimti reglamento forma pateiktą pasiūlymą.

II. PASIŪLYMO TIKSLAS

6. Pasiūlymo tikslas – skatinti teikti rinkai efektyvaus degalų naudojimo padangas, taip pat 

saugesnes ir mažiau triukšmo keliančias padangas. Ši iniciatyva atitinka Komisijos patikslintą 

strategiją dėl lengvųjų automobilių ir nedidelės galios prekybos transporto priemonių 

išmetamų CO2 dujų 1 (kurioje nustatomi mažinant automobilių išmetamuosius taršalus, be kita 

ko, propaguojant degalų naudojimo požiūriu tausias padangas, siektini CO2 tikslai).

Šis į paklausą orientuotas pasiūlymas dėl padangų ženklinimo papildys padangų tipo 

patvirtinimo teisės aktus, kuriais nustatant minimalius reikalavimus reguliuojama pasiūla. 

Būtiniausiais pasipriešinimo riedėjimui, sukibimo su šlapia danga ir išorinio riedėjimo 

triukšmo reikalavimais, kaip nustatyta 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, 

atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų, bus užtikrintas standartinis padangų kokybės 

lygis, o tolesnis minėtų parametrų gerinimas bus skatinamas taikant ženklinimo sistemą.

                                               
1 COM (2007) 19 galutinis
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III. BENDROSIOS POZICIJOS ANALIZĖ

7. Bendrosios pastabos

7.1. Taryba laikėsi Komisijos požiūrio dėl Europos Parlamento priimtų 42 pakeitimų

 visiškai / iš dalies / iš esmės / daugmaž pritardama šiems 28 pakeitimams: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25 ir 44, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38 

pakeitimams. EP pareikštą susirūpinimą dėl degalų ekonomijos skaičiuoklės ir Komisijos 

tinklalapio (3, 15, 16, 17, 39 ir 42 pakeitimai), kurie turėtų padėti užtikrinti tinkamą 

informuotumą ir siūlomos padangų ženklinimo sistemos suprantamumą, ketinama 

nagrinėti Komisijai priimant pareiškimą po teisės akto priėmimo; 

ir

 atmesdama šiuos 4 pakeitimus: 23, 36, 40, 41 pakeitimus dėl turinio ir / ar formos.

7.2. Taryba nesilaikė Komisijos pozicijos

 visiškai / iš dalies / iš esmės / daugmaž pritardama šiems 4 pakeitimams: 2, 9, 18, 37, 29 ir 

32 pakeitimams;

 nepritardama šiems 4 pakeitimams: 19, 20, 27, 28, 29 ir 32 pakeitimams;

8. Konkrečios pastabos 

8.1. Taryba nesilaikė Komisijos pozicijos dėl šių EP pakeitimų:

a) Taryba pritarė  4 pirmiau išvardytiems pakeitimams (7.2 papunktis) dėl šių priežasčių:

i) 4 konstatuojamąja dalimi padangų gamintojai skatinami kuo labiau gerinti visus 

parametrus, viršijant jau pasiektus standartus: 2 pakeitimas.

ii) nauja 23 konstatuojamąja dalimi valstybės narės skatinamos susilaikyti nuo 

priemonių, kuriomis nustatomi nepagrįsti, biurokratiniai ir nelankstūs 

įpareigojimai mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ): 9 pakeitimas.
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iii) 4 straipsnyje padangų tiekėjams turėtų būti suteikta galimybė rinktis, ar klijuoti 

lipduką ant kiekvienos padangos, ar pateikti etiketę. Tuo atveju 5 straipsnyje 

nustatomas reikalavimas, kad platintojai galutiniams vartotojams prieš 

parduodami padangą ar padangas prekybos vietoje pateiktų atspausdintą etiketę. 

Be to, 14 straipsnyje ne vėliau nei per 40 mėn. Komisijos prašoma įvertinti, ar 

pasirinkimas pateikti etiketę buvo toks pat veiksmingas kaip lipduko klijavimas 

ant kiekvienos padangos siekiant šio reglamento tikslų: 18 pakeitimas.

iv) II priede nurodyta, kad etiketėje pateikiama informacija apie išorinio riedėjimo 

triukšmo klasę siekiant sudaryti palankesnes sąlygas mažai triukšmą keliančioms 

padangoms atpažinti, be to, nurodoma išmatuota išorinio riedėjimo triukšmo 

vertė: 37 pakeitimas.

b) Taryba atmetė 4 pirmiau išvardytus pakeitimus (7.2 papunktis) dėl šių priežasčių:

i) „pasipriešinimo riedėjimui koeficientą“ yra sunku išmatuoti ir šis parametras 

neatrodo svarbus galutiniam vartotojui darant pasirinkimą: 19 ir 20 pakeitimai.

ii) Šio reglamento tikslas aiškiai nurodytas 1 straipsnyje – nustatyti suvienodintos 

informacijos apie padangų parametrus teikimo sistemą. 9 straipsnio 1 dalyje 

reikalaujama, kad valstybės narės nedraustų ir neribotų padangų tiekimo rinkai  

informavimo apie gaminį tikslais. Todėl šiuo reglamentu nepažeidžiamos 

Reglamento (EB) Nr. 661/2009, kuriuo nustatomi būtiniausi gaminių pateikimo 

ES rinkai tipo patvirtinimo reikalavimai, nuostatos: 27 pakeitimas.

iii) Atitikties reikalavimai nagrinėjami 12 straipsnyje (vykdymo užtikrinimas): 

28 pakeitimas.

8.2. Kai kurie 6 straipsnyje 25 ir 44 pakeitimais siūlomi informacijos pateikimo reikalavimai 

galėtų klaidinti galutinius vartotojus arba juos trikdyti. Todėl reikėtų akcentuoti viso 

automobilio, o ne jo atskirų komponentų ekonomiškumą. Todėl Taryba pasiūlė pritarti 

informacijos pateikimo reikalavimams tik tais atvejais, kai prekybos vietoje galutiniams 

vartotojams suteikiama galimybė rinktis iš įvairių padangų, skirtų sumontuoti naujame 

automobilyje.

8.3. Dėl 35 pakeitimo Taryba pritaria EP nuomonei laikydama, kad 4 ir 5 straipsniai netaikomi iki 

2012 m. liepos 1 d. pagamintoms padangoms, kaip siūloma naujame 15 straipsnyje dėl 

pereinamojo laikotarpio nuostatų.

____________________
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2008/0221 (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS 
EUROPOS PARLAMENTUI 

 
pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą 

 
dėl 

Tarybos bendrosios pozicijos dėl iš dalies pakeisto Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl padangų ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir 

kitus esminius parametrus pasiūlymo priėmimo 

1. PAGRINDINIAI FAKTAI 

Pasiūlymas Europos Parlamentui ir Tarybai perduotas 
(COM (2008) 779 galutinis – 2008/0221/COD) 

2008 m. lapkričio 13 d. 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė 
pateikta 

2009 m. kovo 24 d. 

Po pirmojo svarstymo Europos Parlamento nuomonė pateikta 2009 m. balandžio 
22 d. 

Iš dalies pakeistas pasiūlymas perduotas 

(COM (2009) 348) 

2009 m. liepos 1 d. 

Bendroji pozicija priimta (vienbalsiai) 2009 m. lapkričio 20 d. 

2. KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 

Šiuo pasiūlymu siekiama, kad rinkoje paplistų padangos, kurias naudojant būtų suvartojama 
mažiau degalų ir kurios būtų saugesnės ir keltų mažiau triukšmo. Ši iniciatyva atitinka 
persvarstytą Komisijos strategiją dėl lengvųjų automobilių ir nedidelės galios prekybos 
transporto priemonių išmetamų CO2 dujų mažinimo1 (joje nustatyto CO2 mažinimo tikslo turi 
būti siekiama mažinant automobilių išmetamų teršalų, taip pat skatinant naudoti tausesnes 
padangas).  

Su paklausa susijęs pasiūlymas ženklinti padangas papildys padangų tipo patvirtinimo teisės 
aktus, kuriais nustatomi būtinieji reikalavimai ir taip reguliuojama pasiūla. Numatyta, kad 
Reglamente (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių bendrosios saugos2 
nustatyti būtinieji pasipriešinimo riedėjimui, sukibimo važiuojant šlapia danga ir išorinio 
riedėjimo triukšmo reikalavimai įsigalios iki 2012 m. lapkričio 1 d.; juos taikant bus užtikrinta 

                                                 
1 COM (2007) 19. 
2 OL L 200, 2009 7 31, p. 1–24.  
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standartinė padangų kokybė, o taikant padangų ženklinimo sistemą bus skatinama dar labiau 
gerinti šiuos rodiklius.  

3. PASTABOS DĖL BENDROSIOS POZICIJOS 

3.1. Bendrosios pastabos dėl bendrosios pozicijos 

Derybose suformuluotos bendrosios pozicijos tekstas iš esmės ir didele dalimi atitinka 
Komisijos pasiūlymą, todėl jį galima paremti. 

3.2. Sutarimas dėl bendrosios pozicijos 

Bendroji pozicija suformuluota tarpinstitucinėse derybose, kaip susitarta 2009 m. spalio 1 d. 
vykusiame galutiniame trišaliame susitikime. 

2009 m. spalio 14 d. Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pirmininkas 
Herbertas Reulas patvirtino, kad Parlamentas pritaria tekstui, dėl kurio 2009 m. spalio 7 d. 
susitarė Nuolatinių atstovų komitetas, ir Komisijos pareiškimui (žr. toliau). Derybose 
suformuluotą bendrąją poziciją 2009 m. lapkričio 20 d. oficialiai priėmė Žemės ūkio ir 
žuvininkystės taryba. 

Pagrindiniai derybų punktai, dėl kurių susitarta (tokia tvarka, kokia jie nurodyti pasiūlyme): 

• Pasiūlymo forma. Parlamento prašymu siūloma direktyva pakeista reglamentu. 

• Reklamos reikalavimai (3 straipsnio 4 dalis, 17 konstatuojamoji dalis). Pakeista techninės 
reklaminės literatūros apibrėžties formuluotė, kad būtų aišku, jog ji neapima reklamos 
žiniasklaidoje apskritai. 

• Etiketės pateikimas (4 straipsnis). Nustatomi lankstesni etiketės pateikimo reikalavimai. 
Komisija siūlė, kad prekybos vietoje ant kiekvienos padangos būtų užklijuotas privalomas 
etiketės lipdukas, tačiau derybose susitarta dėl Tarybos ir Parlamento pasiūlyto pakeitimo, 
pagal kurį numatyta, kad etiketė gali būti pateikiama keliais būdais: laikantis Komisijos 
pasiūlymo, ant kiekvienos padangos gali būti klijuojamas lipdukas arba prekybos vietoje su 
kiekviena padanga arba kelių vienodų padangų rinkiniu gali būti pateikiama spausdinta 
etiketės kopija – tokiu atveju 5 straipsnyje nustatytas reikalavimas, kad platintojai 
spausdintą etiketę galutiniams naudotojams parodytų prieš parduodami padangą (-as) 
prekybos vietoje. 

• Transporto priemonių tiekėjų įpareigojimai (6 straipsnis). Panaikintas bendrasis transporto 
priemonių gamintojų įpareigojimas nurodyti visų naujų transporto priemonių padangų 
klases. Susitarta, kad tokią informaciją bus reikalaujama pateikti tik apie padangas, kurias 
galutiniai naudotojai gali pasirinkti. 

• Rinkos priežiūra (12 straipsnis). Į 12 straipsnį įtraukta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 dėl 
rinkos priežiūros nuoroda, kaip nurodyta iš dalies pakeistame Komisijos pasiūlyme, 
atsižvelgiant į Parlamento prašymą sugriežtinti rinkos priežiūros taisykles. 

• Persvarstymo nuostata (14 straipsnis). Siekiant įvertinti, ar ženklinimo sistema yra 
veiksminga ir žinoma, ypač atsižvelgiant į iš dalies pakeistus 4 ir 5 straipsnius, 
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persvarstymo terminas sutrumpintas nuo pirminiame pasiūlyme nustatytų 5 metų iki 40 
mėnesių. 

• Pereinamojo laikotarpio nuostata (15 straipsnis). Europos Parlamentas ir Taryba sutiko, 
kad ženklinimo reikalavimai būtų netaikomi padangoms, pagamintoms iki 2012 m. 
liepos mėn.  

• Skatinimas naudoti mažai triukšmo keliančias padangas (II priedas). Kad mažai triukšmo 
keliančias padangas atskirti būtų lengviau, etiketėje nurodoma ne tik išmatuota išorinio 
riedėjimo triukšmo vertė (decibelais), bet ir išorinio riedėjimo triukšmo klasė. 

• Padangų ženklinimo informacinė svetainė ir suderinta degalų ekonomijos skaičiuoklė. 
Siekdama palengvinti institucijų susitarimą, Komisija sutiko prieš pat galutinai priimant 
reglamento pasiūlymą Parlamento plenarinėje sesijoje padaryti tokį pareiškimą:  

„Komisija remia Bendrijos priemonių, pavyzdžiui programos „Pažangi energetika 
Europai“, naudojimą siekiant prisidėti prie iniciatyvų, kuriomis didinamas galutinių 
vartotojų informuotumas apie padangų ženklinimo naudą. 

Iki 2012 m. birželio mėn. Komisija savo tinklalapyje „ec.europa“ pateiks, visų pirma 
vartotojų organizacijoms ir padangų gamintojams, informaciją, paaiškinančią 
kiekvieną padangų etiketės dalį, ir suderintą degalų ekonomijos skaičiuoklę.“  

4. IŠVADA 

Bendroji pozicija atitinka Komisijos pirminio pasiūlymo tikslus. Todėl Komisija pritaria 
tekstui. 
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