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Pakeitimas 1
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjunga yra įsipareigojusi sukurti 
pažangia klimato politika grindžiamą 
energetikos sąjungą. Degalų naudojimo 
efektyvumas yra vienas iš svarbiausių 
Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos 
politikos strategijos elementų ir yra itin 
svarbus mažinant energijos poreikį;

(1) Sąjunga yra pareiškusi, kad nori
sukurti pažangia klimato politika 
grindžiamą energetikos sąjungą. Degalų 
naudojimo efektyvumas yra vienas iš 
svarbiausių Sąjungos 2030 m. klimato ir 
energetikos politikos strategijos elementų 
ir yra itin svarbus mažinant energijos 
poreikį;

Or. fr

Pakeitimas 2
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) tikslinga Reglamentą (EB) 
Nr. 1222/2009 pakeisti nauju reglamentu, į 
kurį būtų įtraukti 2011 m. padaryti 
pakeitimai ir būtų iš dalies pakeistos ir 
patobulintos kai kurios jo nuostatos 
patikslinant ir atnaujinant jų turinį,
atsižvelgiant į pastarojo meto techninę 
pažangą padangų sektoriuje;

(3) tikslinga Reglamentą (EB) 
Nr. 1222/2009 pakeisti nauju reglamentu, į 
kurį būtų įtraukti 2011 m. padaryti 
pakeitimai ir būtų iš dalies pakeistos ir 
patobulintos kai kurios jo nuostatos
patikslinant ir atnaujinant jų turinį, visų 
pirma atsižvelgiant į pastarojo meto 
techninę pažangą padangų sektoriuje;

Or. fr

Pakeitimas 3
Luke Ming Flanagan
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) transporto sektoriui tenka trečdalis 
viso Sąjungos energijos suvartojimo. 
2015 m. kelių transporto sektoriuje išmesta 
apie 22 proc. viso Sąjungoje išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 
kiekio. transporto priemonės 5–10 proc. 
degalų sunaudoja dėl padangų, visų pirma 
dėl jų riedėjimo varžos. Todėl sumažinus 
padangų riedėjimo varžą kelių transporto 
priemonės daug efektyviau naudotų 
degalus ir todėl išmestų mažiau teršalų;

(4) transporto sektoriui tenka trečdalis 
viso Sąjungos energijos suvartojimo ir yra 
didelė tikimybė, kad ši dalis didės Europos 
Sąjungai pasirašius daugiau ir platesnės 
apimties prekybos susitarimų, nes dėl to 
neišvengiamai padidės kelių transporto 
apimtis. 2015 m. kelių transporto 
sektoriuje išmesta apie 22 proc. viso 
Sąjungoje išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio. 
Transporto priemonės 5–10 proc. degalų 
sunaudoja dėl padangų, visų pirma dėl jų 
riedėjimo varžos. Todėl sumažinus 
padangų riedėjimo varžą kelių transporto 
priemonės daug efektyviau naudotų 
degalus ir todėl išmestų mažiau teršalų;

Or. en

Pakeitimas 4
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) transporto sektoriui tenka trečdalis 
viso Sąjungos energijos suvartojimo. 
2015 m. kelių transporto sektoriuje išmesta 
apie 22 proc. viso Sąjungoje išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 
kiekio. transporto priemonės 5–10 proc. 
degalų sunaudoja dėl padangų, visų pirma 
dėl jų riedėjimo varžos. Todėl sumažinus 
padangų riedėjimo varžą kelių transporto 
priemonės daug efektyviau naudotų 
degalus ir todėl išmestų mažiau teršalų;

(4) transporto sektoriui tenka trečdalis 
viso Sąjungos energijos suvartojimo. 
2015 m. kelių transporto sektoriuje išmesta 
apie 22 proc. viso Sąjungoje išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 
kiekio. Nepaisant technologinės pažangos, 
transporto priemonės 5–10 proc. degalų vis 
dar sunaudoja dėl padangų, visų pirma dėl 
jų riedėjimo varžos. Todėl sumažinus 
padangų riedėjimo varžą kelių transporto 
priemonės daug efektyviau naudotų 
degalus ir todėl išmestų mažiau teršalų;

Or. fr
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Pakeitimas 5
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) padangų savybes lemia daug 
tarpusavyje susijusių parametrų. Gerinant 
vieną parametrą, pavyzdžiui, mažinant 
riedėjimo varžą, galima pabloginti kitus 
parametrus, pavyzdžiui, sukibimą su šlapia 
danga, o gerinant sukibimą su šlapia danga 
galima pabloginti išorinio riedėjimo 
triukšmo parametrą. Padangų gamintojus 
reikėtų skatinti optimizuoti visus 
parametrus, viršijant jau pasiektus 
standartus;

(5) padangų savybes lemia daug 
tarpusavyje susijusių parametrų. Gerinant 
vieną parametrą, pavyzdžiui, mažinant 
riedėjimo varžą, galima pabloginti kitus 
parametrus, pavyzdžiui, sukibimą su šlapia 
danga, o gerinant sukibimą su šlapia danga 
galima pabloginti išorinio riedėjimo 
triukšmo parametrą. Padangų gamintojus 
reikėtų skatinti optimizuoti visus 
parametrus, viršijant jau pasiektus 
standartus, tačiau nepamirštant atkreipti 
dėmesio į tokių pakeitimų aplinkai 
daromą neigiamą poveikį gamybos metu;

Or. en

Pakeitimas 6
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) padangų savybes lemia daug 
tarpusavyje susijusių parametrų. Gerinant 
vieną parametrą, pavyzdžiui, mažinant 
riedėjimo varžą, galima pabloginti kitus 
parametrus, pavyzdžiui, sukibimą su šlapia 
danga, o gerinant sukibimą su šlapia danga 
galima pabloginti išorinio riedėjimo 
triukšmo parametrą. Padangų gamintojus 
reikėtų skatinti optimizuoti visus 
parametrus, viršijant jau pasiektus 
standartus;

(5) padangų savybes lemia daug 
tarpusavyje susijusių parametrų. Gerinant 
vieną parametrą, pavyzdžiui, mažinant 
riedėjimo varžą, galima pabloginti kitus 
parametrus, pavyzdžiui, sukibimą su šlapia 
danga, o gerinant sukibimą su šlapia danga 
galima pabloginti išorinio riedėjimo 
triukšmo parametrą. Padangų gamintojus 
reikėtų skatinti optimizuoti visus 
parametrus, viršijant jau pasiektus 
standartus, ir priimti sprendimus, kuriais 
atsižvelgiama tiek į padangų riedėjimo 
varžą, tiek į kitus kriterijus;
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Or. fr

Pakeitimas 7
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) padangų savybes lemia daug 
tarpusavyje susijusių parametrų. Gerinant 
vieną parametrą, pavyzdžiui, mažinant 
riedėjimo varžą, galima pabloginti kitus 
parametrus, pavyzdžiui, sukibimą su šlapia 
danga, o gerinant sukibimą su šlapia danga 
galima pabloginti išorinio riedėjimo 
triukšmo parametrą. Padangų gamintojus 
reikėtų skatinti optimizuoti visus 
parametrus, viršijant jau pasiektus 
standartus;

(5) padangų savybes lemia daug 
parametrų ir jie yra tarpusavyje susiję. 
Gerinant vieną parametrą, pavyzdžiui, 
mažinant riedėjimo varžą, galima 
pabloginti kitus parametrus, pavyzdžiui, 
sukibimą su šlapia danga, o gerinant 
sukibimą su šlapia danga galima pabloginti 
išorinio riedėjimo triukšmo parametrą. 
Padangų gamintojus reikėtų skatinti 
optimizuoti visus parametrus, viršijant jau 
pasiektus standartus;

Or. en

Pakeitimas 8
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) tausiosios padangos gali būti 
ekonomiškos: sutaupytų degalų kaina 
visiškai kompensuoja ir viršija didesnę 
padangų pirkimo kainą, kurią lemia 
didesnės gamybos sąnaudos;

(6) tausiosios padangos gali būti 
ekonomiškos: sutaupytų degalų kaina gali 
daugiau nei visiškai kompensuoti ir viršyti
didesnę padangų pirkimo kainą, kurią 
lemia didesnės gamybos sąnaudos;

Or. fr

Pakeitimas 9
Mireille D'Ornano
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 661/200913 nustatyti 
būtiniausi padangų riedėjimo varžos 
reikalavimai. Dėl techninės pažangos 
įmanoma gerokai sumažinti energijos 
nuostolius, kuriuos lemia padangų 
riedėjimo varža, kad šis parametras viršytų 
minimalius reikalavimus. Todėl, siekiant 
sumažinti kelių transporto priemonių 
poveikį aplinkai, reikėtų atnaujinti padangų 
ženklinimo nuostatas, kuriomis galutiniai 
naudotojai skatinami pirkti tausesnes 
padangas, pateikiant atnaujintą 
suvienodintą informaciją apie tą parametrą;

(7) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 661/200913 nustatyti 
būtiniausi padangų riedėjimo varžos 
reikalavimai. Dėl techninės pažangos 
įmanoma gerokai sumažinti energijos 
nuostolius, kuriuos lemia padangų 
riedėjimo varža, kad šis parametras viršytų 
minimalius reikalavimus. Todėl, siekiant 
sumažinti kelių transporto priemonių 
poveikį aplinkai, reikėtų padidinti 
skaidrumą, susijusį su padangų degalų 
naudojimo efektyvumu, ir atnaujinti 
padangų ženklinimo nuostatas, kuriomis 
galutiniai naudotojai skatinami pirkti 
tausesnes padangas, pateikiant atnaujintą 
suvienodintą informaciją apie tą parametrą;

__________________ __________________

13 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (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 (OL L 200, 2009 7 31, 
p. 1).

13 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (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 (OL L 200, 2009 7 31, 
p. 1).

Or. fr

Pakeitimas 10
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 661/200913 nustatyti 
būtiniausi padangų riedėjimo varžos 
reikalavimai. Dėl techninės pažangos 
įmanoma gerokai sumažinti energijos 

(7) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 661/200913 nustatyti 
būtiniausi padangų riedėjimo varžos 
reikalavimai. Dėl techninės pažangos 
įmanoma gerokai sumažinti energijos 
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nuostolius, kuriuos lemia padangų 
riedėjimo varža, kad šis parametras viršytų 
minimalius reikalavimus. Todėl, siekiant 
sumažinti kelių transporto priemonių 
poveikį aplinkai, reikėtų atnaujinti padangų 
ženklinimo nuostatas, kuriomis galutiniai 
naudotojai skatinami pirkti tausesnes 
padangas, pateikiant atnaujintą 
suvienodintą informaciją apie tą parametrą;

nuostolius, kuriuos lemia padangų 
riedėjimo varža, kad šis parametras viršytų 
minimalius reikalavimus. Siekiant 
sumažinti kelių transporto priemonių 
poveikį aplinkai reikėtų atnaujinti padangų 
ženklinimo nuostatas ir pateikiant 
atnaujintą suvienodintą informaciją apie tą 
parametrą paskatinti naudotojus pirkti 
tausesnes padangas.

__________________ __________________

13 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (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 (OL L 200, 2009 7 31, 
p. 1).

13 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (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 (OL L 200, 2009 7 31, 
p. 1).

Or. en

Pakeitimas 11
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kelių transporto priemonių 
triukšmas kelia didelių nepatogumų ir daro 
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 atnaujinti padangų 
ženklinimo nuostatas, kuriomis galutiniai 
naudotojai skatinami pirkti mažesnį išorinį 
riedėjimo triukšmą keliančias padangas, 
pateikiant suvienodintą informaciją apie tą 
parametrą;

(8) kelių transporto priemonių 
triukšmas kelia didelių nepatogumų ir daro 
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 padidinti skaidrumą, 
susijusį su padangų efektyvumu išorinio 
riedėjimo triukšmo srityje, ir atnaujinti 
padangų ženklinimo nuostatas, kuriomis 
galutiniai naudotojai skatinami pirkti 
mažesnį išorinį riedėjimo triukšmą 
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keliančias padangas, pateikiant 
suvienodintą informaciją apie tą parametrą;

Or. fr

Pakeitimas 12
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kelių transporto priemonių 
triukšmas kelia didelių nepatogumų ir daro 
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 atnaujinti padangų 
ženklinimo nuostatas, kuriomis galutiniai 
naudotojai skatinami pirkti mažesnį 
išorinį riedėjimo triukšmą keliančias 
padangas, pateikiant suvienodintą 
informaciją apie tą parametrą;

(8) kelių transporto priemonių 
triukšmas kelia didelių nepatogumų ir daro 
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. Siekiant sumažinti kelių 
transporto priemonių keliamą triukšmą 
reikėtų atnaujinti padangų ženklinimo 
nuostatas ir pateikiant suvienodintą 
informaciją apie tą parametrą paskatinti 
galutinius naudotojus pirkti mažesnį 
išorinį riedėjimo triukšmą keliančias 
padangas.

Or. en

Pakeitimas 13
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Reglamente (EB) Nr. 661/2009 
nustatyti minimalūs padangų sukibimo su 
šlapia danga reikalavimai. Dėl techninės 
pažangos įmanoma gerokai pagerinti 

(10) Reglamente (EB) Nr. 661/2009 
nustatyti minimalūs padangų sukibimo su 
šlapia danga reikalavimai. Dėl techninės 
pažangos įmanoma gerokai pagerinti 
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sukibimą su šlapia danga, kad šis 
parametras viršytų tuos reikalavimus, ir 
taip sumažinti stabdymo kelią ant šlapios 
dangos. Todėl, siekiant saugesnio eismo, 
reikėtų atnaujinti padangų ženklinimo 
nuostatas, kuriomis galutiniai naudotojai 
būtų skatinami pirkti geriau su šlapia danga 
sukimbančias padangas, pateikiant 
suvienodintą informaciją apie tą parametrą;

sukibimą su šlapia danga, kad šis 
parametras viršytų tuos reikalavimus, ir 
taip sumažinti stabdymo kelią ant šlapios 
dangos. Todėl, siekiant saugesnio eismo, 
reikėtų padidinti informacijos skaidrumą 
padangų sukibimo su šlapia danga srityje 
ir atnaujinti padangų ženklinimo nuostatas, 
kuriomis galutiniai naudotojai būtų 
skatinami pirkti geriau su šlapia danga 
sukimbančias padangas, pateikiant 
suvienodintą informaciją apie tą parametrą;

Or. fr

Pakeitimas 14
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Reglamente (EB) Nr. 661/2009 
nustatyti minimalūs padangų sukibimo su 
šlapia danga reikalavimai. Dėl techninės 
pažangos įmanoma gerokai pagerinti 
sukibimą su šlapia danga, kad šis 
parametras viršytų tuos reikalavimus, ir 
taip sumažinti stabdymo kelią ant šlapios 
dangos. Todėl, siekiant saugesnio eismo,
reikėtų atnaujinti padangų ženklinimo 
nuostatas, kuriomis galutiniai naudotojai 
būtų skatinami pirkti geriau su šlapia 
danga sukimbančias padangas, pateikiant 
suvienodintą informaciją apie tą 
parametrą;

(10) Reglamente (EB) Nr. 661/2009 
nustatyti minimalūs padangų sukibimo su 
šlapia danga reikalavimai. Dėl techninės 
pažangos įmanoma gerokai pagerinti 
sukibimą su šlapia danga, kad šis 
parametras viršytų tuos reikalavimus, ir 
taip sumažinti stabdymo kelią ant šlapios 
dangos. Siekiant saugesnio eismo reikėtų 
atnaujinti padangų ženklinimo nuostatas ir 
pateikiant suvienodintą informaciją apie 
tą parametrą paskatinti galutinius 
naudotojus pirkti geriau su šlapia danga 
sukimbančias padangas.

Or. en

Pakeitimas 15
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant galutiniams naudotojams 
teikti informaciją apie žieminių ir 
dygliuotų padangų eksploatacines 
charakteristikas, tikslinga reikalauti 
įtraukti reikalavimus etiketėje pateikti 
informaciją apie žiemines ir dygliuotas 
padangas;

(12) siekiant galutiniams naudotojams 
teikti informaciją apie žieminių ir 
dygliuotų padangų eksploatacines 
charakteristikas, reikėtų atnaujinti 
padangų ženklinimo nuostatas ir nustatyti 
reikalavimą etiketėje pateikti informaciją 
apie žiemines ir dygliuotas padangas;

Or. en

Pakeitimas 16
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) naudojamos padangos dyla ir 
išskiria daug aplinkai kenksmingo 
mikroplastiko, tad Komisijos komunikate 
„Europos strategija dėl plastiko žiedinėje 
ekonomikoje“16 pažymima, jog reikia 
mažinti iš padangų savaime išsiskiriantį 
mikroplastiko kiekį, inter alia, imantis 
informavimo priemonių, pavyzdžiui, 
ženklinimo, ir padangoms nustatant 
minimalius reikalavimus. Tačiau tinkamo 
bandymų metodo padangų dilimui 
pamatuoti šiuo metu nėra. Todėl Komisija 
turėtų užsakyti tokio metodo kūrimą 
visiškai atsižvelgiant į visus šiuolaikinius 
tarptautiniu lygmeniu sukurtus ar siūlomus 
standartus arba reglamentus, siekiant kuo 
greičiau sukurti tinkamą bandymų metodą;

(13) naudojamos padangos dyla ir 
išskiria daug aplinkai kenksmingo 
mikroplastiko, o tai šiuo metu yra viena iš 
opiausių problemų, nes vandenynų tarša 
mikroplastiku kelia didžiulę grėsmę 
biologinei įvairovei. Todėl Komisijos 
komunikate „Europos strategija dėl 
plastiko žiedinėje ekonomikoje“16

pažymima, jog reikia mažinti iš padangų 
savaime išsiskiriantį mikroplastiko kiekį, 
inter alia, imantis informavimo priemonių, 
pavyzdžiui, ženklinimo, ir padangoms 
nustatant minimalius reikalavimus. Tačiau 
tinkamo bandymų metodo padangų dilimui 
pamatuoti šiuo metu nėra. Todėl Komisija 
turėtų užsakyti tokio metodo kūrimą 
visiškai atsižvelgiant į visus šiuolaikinius 
tarptautiniu lygmeniu sukurtus ar siūlomus 
standartus arba reglamentus, siekiant kuo 
greičiau sukurti tinkamą bandymų metodą;

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final. 16 COM(2018) 28 final.

Or. fr
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Pakeitimas 17
Keith Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) naudojamos padangos dyla ir 
išskiria daug aplinkai kenksmingo 
mikroplastiko, tad Komisijos komunikate 
„Europos strategija dėl plastiko žiedinėje 
ekonomikoje“16 pažymima, jog reikia 
mažinti iš padangų savaime išsiskiriantį 
mikroplastiko kiekį, inter alia, imantis 
informavimo priemonių, pavyzdžiui, 
ženklinimo, ir padangoms nustatant 
minimalius reikalavimus. Tačiau tinkamo 
bandymų metodo padangų dilimui 
pamatuoti šiuo metu nėra. Todėl Komisija 
turėtų užsakyti tokio metodo kūrimą
visiškai atsižvelgiant į visus šiuolaikinius 
tarptautiniu lygmeniu sukurtus ar siūlomus 
standartus arba reglamentus, siekiant kuo 
greičiau sukurti tinkamą bandymų 
metodą;

(13) naudojamos padangos dyla ir 
išskiria daug aplinkai kenksmingo 
mikroplastiko, tad Komisijos komunikate 
„Europos strategija dėl plastiko žiedinėje 
ekonomikoje“16 pažymima, jog reikia 
mažinti iš padangų savaime išsiskiriantį 
mikroplastiko kiekį, inter alia, imantis 
informavimo priemonių, pavyzdžiui, 
ženklinimo, ir padangoms nustatant 
minimalius reikalavimus. Ženklinimo 
reikalavimų, susijusių su padangų dilimo 
rodikliu, taikymas būtų labai naudingas 
žmonių sveikatos ir aplinkos požiūriu. 
Todėl Komisija kaip įmanoma greičiau 
turėtų nustatyti tinkamą padangų dilimo 
matavimo metodą, kuriuo būtų visiškai 
atsižvelgiama į visus šiuolaikinius 
tarptautiniu lygmeniu sukurtus ar siūlomus 
standartus arba reglamentus, kad prieš 
įsigaliojant šiam reglamentui būtų pradėti 
taikyti su padangų dilimu susiję 
parametrai ir reikalavimai;

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final 16 COM(2018) 28 final

Or. en

Pakeitimas 18
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) naudojamos padangos dyla ir (13) naudojamos padangos dyla ir 
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išskiria daug aplinkai kenksmingo 
mikroplastiko, tad Komisijos komunikate 
„Europos strategija dėl plastiko žiedinėje 
ekonomikoje“16 pažymima, jog reikia 
mažinti iš padangų savaime išsiskiriantį 
mikroplastiko kiekį, inter alia, imantis 
informavimo priemonių, pavyzdžiui, 
ženklinimo, ir padangoms nustatant 
minimalius reikalavimus. Tačiau tinkamo 
bandymų metodo padangų dilimui 
pamatuoti šiuo metu nėra. Todėl Komisija 
turėtų užsakyti tokio metodo kūrimą 
visiškai atsižvelgiant į visus šiuolaikinius 
tarptautiniu lygmeniu sukurtus ar siūlomus 
standartus arba reglamentus, siekiant kuo 
greičiau sukurti tinkamą bandymų metodą;

išskiria daug aplinkai kenksmingo 
mikroplastiko, tad Komisijos komunikate 
„Europos strategija dėl plastiko žiedinėje 
ekonomikoje“16 pažymima, jog reikia 
mažinti iš padangų savaime išsiskiriantį 
mikroplastiko kiekį, inter alia, imantis 
informavimo priemonių, pavyzdžiui, 
ženklinimo, ir padangoms nustatant 
minimalius reikalavimus. Nors pramonė 
jau pradėjo padangų dilimo tyrimus ir 
siekia sukurti bandymo metodą, tinkamo
metodo padangų dilimui pamatuoti šiuo 
metu nėra. Todėl Komisija turėtų užsakyti 
tokio metodo kūrimą, kad juo būtų visiškai 
atsižvelgiama į šiame sektoriuje nuveiktą 
darbą ir visus šiuolaikinius tarptautiniu 
lygmeniu sukurtus ar siūlomus standartus 
arba reglamentus, siekiant kuo greičiau 
sukurti tinkamą bandymų metodą;

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final 16 COM(2018) 28 final

Or. en

Pakeitimas 19
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) restauruotos padangos sudaro gana 
didelę sunkiųjų transporto priemonių 
padangų rinkos dalį. Restauruojant 
padangas pailgėja jų eksploatavimo laikas 
ir įgyvendinami žiedinės ekonomikos 
tikslai, kaip antai atliekų kiekio mažinimas. 
Taikant tokioms padangoms ženklinimo 
reikalavimus būtų galima sutaupyti 
nemažai energijos. Atsižvelgiant į tai, kad 
tinkamo bandymų metodo restauruotų 
padangų eksploatacinėms 
charakteristikoms pamatuoti šiuo metu 
nėra, šiame reglamente reikėtų numatyti 
galimybę jas įtraukti ateityje;

(14) restauruotos padangos sudaro gana 
didelę sunkiųjų transporto priemonių 
padangų rinkos dalį. Restauruojant 
padangas pailgėja jų eksploatavimo laikas 
ir įgyvendinami žiedinės ekonomikos 
tikslai, kaip antai atliekų kiekio mažinimas. 
Taikant tokioms padangoms skaidrumo ir 
ženklinimo reikalavimus būtų galima 
sutaupyti nemažai energijos. Atsižvelgiant 
į tai, kad tinkamo bandymų metodo 
restauruotų padangų eksploatacinėms 
charakteristikoms pamatuoti šiuo metu 
nėra, šiame reglamente reikėtų numatyti 
galimybę jas įtraukti ateityje;
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Or. fr

Pakeitimas 20
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) energijos vartojimo efektyvumo 
ženklą pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2017/136917, 
kuriame gaminių suvartojama energija 
klasifikuojama pagal A–G klasių skalę, 
atpažįsta daugiau nei 85 proc. Sąjungos 
vartotojų; nustatyta, kad juo veiksmingai 
skatinamas efektyvesnių gaminių 
naudojimas. Kiek įmanoma, padangų 
etiketė turėtų atrodyti taip pat, kartu 
atsižvelgiant į padangų parametrų 
ypatumus;

(15) energijos vartojimo efektyvumo 
ženklą pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2017/136917, 
kuriame gaminių suvartojama energija 
klasifikuojama pagal A–G klasių skalę, 
atpažįsta daugiau nei 85 proc. Sąjungos 
vartotojų. Atrodo logiška, kad padangos 
etiketė ir toliau kiek įmanoma būtų to 
paties dizaino, bet kad sykiu būtų 
pažymimi padangų parametrų ypatumai;

__________________ __________________

17 2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369, 
kuriuo nustatoma energijos vartojimo 
efektyvumo ženklinimo sistema ir 
panaikinama Direktyva 2010/30/ES 
(OL L 198, 2017 7 28, p. 1).

17 2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369, 
kuriuo nustatoma energijos vartojimo 
efektyvumo ženklinimo sistema ir 
panaikinama Direktyva 2010/30/ES 
(OL L 198, 2017 7 28, p. 1).

Or. fr

Pakeitimas 21
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) standartinėje etiketėje pateikta 
palyginama informacija apie padangų 
parametrus greičiausiai padės galutiniams 
naudotojams perkant pasirinkti saugesnes, 

(16) standartinėje etiketėje pateikta 
palyginama informacija apie padangų 
parametrus greičiausiai padės galutiniams 
naudotojams perkant pasirinkti saugesnes, 
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mažiau triukšmo keliančias ir degalus 
labiau taupančias padangas. O tai, savo 
ruožtu, greičiausiai paskatins padangų 
gamintojus kiek įmanoma tobulinti tuos 
parametrus, kuriuos gerinant galima 
prisidėti prie tvaresnio vartojimo ir 
gamybos;

mažiau triukšmo keliančias ir degalus 
labiau taupančias padangas. O tai, savo 
ruožtu, greičiausiai paskatins padangų 
gamintojus kiek įmanoma tobulinti tuos 
parametrus, kuriuos gerinant būtų galima 
prisidėti prie tvaresnio vartojimo ir 
gamybos;

Or. fr

Pakeitimas 22
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) poreikis gauti daugiau informacijos 
apie padangų degalų taupymo efektyvumą 
ir apie kitus parametrus yra svarbus 
visiems galutiniams naudotojams, įskaitant 
pakaitinių padangų pirkėjus, padangų kartu 
su naujomis transporto priemonėmis 
pirkėjus ir automobilių parkų vadovus bei 
transporto įmones, kurie negali lengvai 
palyginti skirtingų rūšių padangų 
parametrų, nes nėra ženklinimo sistemos ir 
vienodos bandymų tvarkos. Todėl tikslinga 
reikalauti visais atvejais ženklinti kartu su 
transporto priemonėmis pateikiamas 
padangas;

(17) poreikis gauti daugiau informacijos 
apie padangų degalų taupymo efektyvumą 
ir apie kitus parametrus yra svarbus 
visiems galutiniams naudotojams, įskaitant 
pakaitinių padangų pirkėjus, padangų kartu 
su naujomis transporto priemonėmis 
pirkėjus ir automobilių parkų vadovus bei 
transporto įmones, kurie negali lengvai 
palyginti skirtingų rūšių padangų 
parametrų, nes nėra ženklinimo sistemos ir 
vienodos bandymų tvarkos. Todėl visais 
atvejais turi būti reikalaujama, kad 
ženklinimas atspindėtų visus pirmiau 
paminėtus parametrus;

Or. en

Pakeitimas 23
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) daugelis galutinių naudotojų priima 
sprendimus dėl padangų pirkimo tų 

(20) daugelis galutinių naudotojų priima 
sprendimus dėl padangų pirkimo tų 
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padangų faktiškai nematydami, tad nemato 
ir prie jų pritvirtintos etiketės. Visais 
tokiais atvejais etiketė galutiniam 
naudotojui turėtų būti parodyta prieš jam 
priimant galutinį sprendimą dėl pirkimo. 
Pateikiant padangų etiketes prekybos 
vietose bei techninėje reklaminėje 
medžiagoje turėtų būti užtikrinta, kad 
platintojai bei potencialūs galutiniai 
naudotojai gautų suvienodintą informaciją 
apie svarbius padangų parametrus tuomet, 
kai nusprendžiama jas pirkti, ir toje vietoje, 
kurioje nusprendžiama tai padaryti;

padangų faktiškai nematydami, tad nemato 
ir prie jų pritvirtintos etiketės. Visais 
tokiais atvejais etiketė galutiniam 
naudotojui turėtų būti parodyta prieš jam 
priimant galutinį sprendimą dėl pirkimo ir 
jam turėtų būti suteikta galimybė 
susipažinti su paaiškinimais, kurie leidžia 
geriau suprasti etiketėje pateikiamą 
informaciją. Pateikiant padangų etiketes 
prekybos vietose bei techninėje 
reklaminėje medžiagoje turėtų būti 
užtikrinta, kad platintojai bei potencialūs 
galutiniai naudotojai gautų suvienodintą 
informaciją apie svarbius padangų 
parametrus tuomet, kai nusprendžiama jas 
pirkti, ir toje vietoje, kurioje 
nusprendžiama tai padaryti;

Or. fr

Pakeitimas 24
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kai kurie galutiniai naudotojai 
išsirenka padangas prieš atvykdami į 
prekybos vietą arba jas užsako paštu ar 
internetu. Siekiant užtikrinti, kad tokie 
galutiniai naudotojai taip pat galėtų 
pasirinkti remdamiesi suvienodinta 
informacija apie padangų degalų taupymo 
efektyvumą, apie jų sukibimą su šlapia 
danga, išorinį riedėjimo triukšmą ir kitus 
parametrus, etiketės turėtų būti pateikiamos 
visoje techninėje reklaminėje medžiagoje, 
įskaitant tuos atvejus, kai minėta medžiaga 
pateikiama internete;

(21) kai kurie galutiniai naudotojai 
išsirenka padangas prieš atvykdami į 
prekybos vietą arba jas užsako paštu ar 
internetu. Siekiant užtikrinti, kad tokie 
galutiniai naudotojai taip pat galėtų 
pasirinkti remdamiesi suvienodinta 
informacija apie padangų degalų taupymo 
efektyvumą, apie jų sukibimą su šlapia 
danga, išorinį riedėjimo triukšmą ir kitus 
parametrus, etiketės turėtų būti pateikiamos 
visoje techninėje reklaminėje medžiagoje, 
įskaitant tuos atvejus, kai minėta medžiaga 
pateikiama internete, ir sykiu turėtų būti 
pateikiama visa reikalinga informacija, 
padedanti tinkamai suprasti tuos 
parametrus;

Or. fr
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Pakeitimas 25
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) degalų naudojimo efektyvumas, 
sukibimas su šlapia danga, išorinis 
triukšmas ir kiti padangų parametrai turėtų 
būti matuojami taikant patikimus, tikslius 
ir įmanomus atkurti metodus, atsižvelgiant 
į visuotinai pripažintus naujausius 
matavimo ir apskaičiavimo metodus. Kiek 
įmanoma, tokie metodai turėtų atspindėti 
vidutinio vartotojo elgesį ir jais turėtų būti 
galima patikimai atgrasyti bandymus tyčia 
ir netyčia apeiti reglamento nuostatas. 
Padangų etiketėse turėtų būti nurodomos 
palyginamos faktiškai naudojamų padangų 
eksploatacinės charakteristikos, 
atsižvelgiant į su patikimų, tikslių ir 
įmanomų atkurti laboratorinių bandymų 
būtinybe susijusius apribojimus, kad 
galutiniai naudotojai galėtų palyginti 
įvairias padangas ir siekiant apriboti 
gamintojų patiriamas bandymų sąnaudas;

(23) degalų naudojimo efektyvumas, 
sukibimas su šlapia danga, išorinis 
triukšmas ir kiti padangų parametrai turėtų 
būti matuojami taikant patikimus, tikslius 
ir įmanomus atkurti metodus, atsižvelgiant 
į visuotinai pripažintus naujausius 
matavimo ir apskaičiavimo metodus. Kiek 
įmanoma, tokie metodai turėtų atspindėti 
vidutinio vartotojo elgesį ir jais turėtų būti 
galima patikimai atgrasyti bandymus tyčia 
ir netyčia apeiti reglamento nuostatas. 
Padangų etiketėse, kiek tai įmanoma,
turėtų būti nurodomos palyginamos 
faktiškai naudojamų padangų 
eksploatacinės charakteristikos, 
atsižvelgiant į su patikimų, tikslių ir 
įmanomų atkurti laboratorinių bandymų 
būtinybe susijusius apribojimus, kad 
galutiniai naudotojai galėtų palyginti 
įvairias padangas, ir siekiant apriboti 
gamintojų patiriamas bandymų sąnaudas;

Or. fr

Pakeitimas 26
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) siekiant skatinti efektyviau vartoti 
energiją, švelninti klimato kaitą ir geriau 
saugoti aplinką, valstybės narės turėtų 
galėti sukurti paskatas naudoti efektyviai 
energiją vartojančius gaminius. Valstybės 

(29) siekiant skatinti efektyviau vartoti 
energiją, švelninti klimato kaitą ir geriau 
saugoti aplinką, valstybės narės turėtų 
galėti sukurti paskatas naudoti efektyviai 
energiją vartojančius gaminius. Valstybės 
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narės gali pačios nuspręsti, koks turėtų būti 
tokių paskatų pobūdis. Tokios paskatos 
turėtų atitikti Sąjungos valstybės pagalbos 
taisykles ir jomis neturėtų būti sudaroma 
nepagrįstų kliūčių patekti į rinką. Šiuo 
reglamentu nedaromas poveikis jokių 
valstybės pagalbos procedūrų, kurios dėl 
tokių paskatų ateityje gali būti pradėtos 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – SESV) 107 ir 
108 straipsnius, rezultatams;

narės gali pačios nuspręsti, koks turėtų būti 
tokių paskatų pobūdis. Šiuo reglamentu 
nedaroma poveikio jokių valstybės 
pagalbos procedūrų, kurios dėl tokių 
paskatų ateityje gali būti pradėtos pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – SESV) 107 ir 108 straipsnius, 
rezultatams;

Or. fr

Pakeitimas 27
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) siekiant iš dalies pakeisti etiketės 
turinį ir formatą, įtraukti su 
restauruotomis padangomis, dilimu ir rida
susijusius reikalavimus ir pritaikyti priedus 
atsižvelgiant į technikos pažangą, 
Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus 
priimti teisės aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį. 
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais, ir kad tos 
konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais21. Visų 
pirma, siekiant užtikrinti lygiateisį 
dalyvavimą su deleguotaisiais aktais 
susijusiame parengiamajame darbe, 
Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu, 
kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 
ekspertams turėtų būti suteikta galimybė 
nuolat dalyvauti Komisijos ekspertų 
grupių, atliekančių su deleguotaisiais aktais 

(30) siekiant įtraukti su restauruotomis 
padangomis susijusius reikalavimus ir 
pritaikyti priedus atsižvelgiant į technikos 
pažangą, Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus priimti teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais21. Visų 
pirma, siekiant užtikrinti lygiateisį 
dalyvavimą su deleguotaisiais aktais 
susijusiame parengiamajame darbe, 
Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu, 
kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 
ekspertams turėtų būti suteikta galimybė 
nuolat dalyvauti Komisijos ekspertų 
grupių, atliekančių su deleguotaisiais aktais 
susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
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susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

__________________ __________________

21 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 21 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 28
Keith Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu siekiama, kad 
kelių transporto priemonės būtų saugesnės, 
mažiau kenksmingos sveikatai ir 
ekonomikos bei aplinkosaugos požiūriu 
efektyvesnės skatinant naudoti degalus 
taupančias, saugias ir mažai triukšmo 
keliančias padangas.

1. Šiuo reglamentu siekiama, kad 
kelių transporto priemonės būtų saugesnės, 
mažiau kenksmingos sveikatai ir 
ekonomikos bei aplinkosaugos požiūriu 
efektyvesnės skatinant naudoti degalus 
taupančias, saugias, mažai triukšmo 
keliančias ir kuo mažesnį poveikį aplinkai 
darančias padangas.

Or. en

Pakeitimas 29
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prie kiekvienos individualios 
padangos – II priedo reikalavimus 
atitinkančią lipduko formos etiketę, kurioje 
pateikiama kiekvieno I priede nurodyto 
parametro informacija ir klasė, ir gaminio 
informacinį lapą, kaip nustatyta IV priede;

a) prie kiekvienos individualios C1 ir 
C2 klasės padangos – II priedo 
reikalavimus atitinkančią lipduko formos 
etiketę, kurioje pateikiama kiekvieno I 
priede nurodyto parametro informacija ir 
klasė, ir gaminio informacinį lapą, kaip 
nustatyta IV priede;

Or. en
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Pagrindimas

Sunkvežimių padangos retai eksponuojamos. Jų atveju ant kiekvienos padangos klijuojamas 
lipdukas neduos papildomos naudos.

Pakeitimas 30
Jean-François Jalkh
ENF frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prie kiekvienos padangų siuntos, 
kurią sudaro viena ar daugiau vienodų 
padangų, – II priedo reikalavimus 
atitinkančią spausdintą etiketę, kurioje 
pateikiama kiekvieno I priede nurodyto 
parametro informacija ir klasė, ir gaminio 
informacinį lapą, kaip nustatyta IV priede.

b) prie kiekvienos padangų siuntos, 
kurią sudaro viena ar daugiau vienodų 
padangų, – siuntos numerį, serijos 
numerį, II priedo reikalavimus atitinkančią 
spausdintą etiketę, kurioje pateikiama 
kiekvieno I priede nurodyto parametro 
informacija ir klasė, ir gaminio informacinį 
lapą, kaip nustatyta IV priede.

Or. fr

Pagrindimas

Jei viena padanga yra nekokybiška arba tiekėjas ją atšaukia, svarbu, kad būtų įmanoma 
nustatyti kitas tos pačios gamybos serijos ir partijos padangas, iš kurios parduota 
nekokybiška padanga, kad prireikus būtų galima atšaukti ir likusias padangas.

Pakeitimas 31
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Tiekėjai užtikrina, kad etiketėje 
pateikiamos esminių I priede išvardytų 
parametrų vertės, susijusios klasės ir bet 
kokia papildoma informacija apie 
eksploatacines charakteristikas būtų 
patvirtintos atliekant Reglamente (EB) 

5. Tiekėjai užtikrina, kad etiketėje 
pateikiamos esminių I priede išvardytų 
pagrindinių parametrų ir III priede 
nustatytų techninių dokumentų parametrų 
vertės, susijusios klasės, modelio žymuo ir 
bet kokia papildoma informacija apie 
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Nr. 661/2009 numatytą tipo patvirtinimo 
procesą.

eksploatacines charakteristikas būtų 
pateikti tipo patvirtinimo institucijai prieš 
teikiant padangą rinkai. Tipo patvirtinimo 
institucija patvirtina, kad dokumentus iš 
tiekėjo gavo.

Or. en

Pagrindimas

Iš esmės tipo patvirtinimo procedūra ir ženklinimo procedūra yra atskiros procedūros. Tačiau 
ataskaitų teikimas tipo patvirtinimo institucijoms gali suteikti papildomos vertės kontrolės ir 
tinkamo įgyvendinimo požiūriu. Gavusios visą reikiamą informaciją prieš pateikiant padangą 
rinkai šios institucijos, jei norėtų, galėtų patikrinti, ar etiketėse nurodyti matavimai teisingi.

Pakeitimas 32
Jean-François Jalkh
ENF frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2020 m. sausio 1 d. prieš 
pateikdami padangą rinkai tiekėjai įkelia į 
gaminių duomenų bazę Reglamento (ES) 
Nr. 2017/1369 I priede nurodytą 
informaciją.

1. Nuo 2020 m. sausio 1 d. prieš 
pateikdami padangą rinkai tiekėjai įkelia į 
gaminių duomenų bazę Reglamento (ES) 
Nr. 2017/1369 I priede nurodytą 
informaciją. Kadangi ši duomenų bazė yra 
vieša, galutiniai vartotojai galės atsižvelgti 
į šią informaciją lygindami ir rinkdamiesi 
padangas.

Or. fr

Pagrindimas

Galimybė susipažinti su padangos informacijos suvestine internetinėje duomenų bazėje darys 
poveikį formuojant galutinių paslaugų gavėjų pirkimo įpročius.

Pakeitimas 33
Jean-François Jalkh
ENF frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prieš parduodant padangą, 
priklausančią vienos ar daugiau vienodų 
padangų siuntai, galutiniam naudotojui 
būtų parodyta 4 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodyta etiketė ir kad prekybos vietoje 
tokia etiketė būtų aiškiai matoma šalia 
padangos.

b) prieš parduodant padangą, 
priklausančią vienos ar daugiau vienodų 
padangų siuntai, galutiniam naudotojui 
būtų parodyta 4 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodyta etiketė ir kad prekybos vietoje 
tokia etiketė būtų aiškiai matoma šalia 
kiekvienos padangos, priklausančios 
vienos ar daugiau vienodų padangų 
siuntai.

Or. fr

Pagrindimas

Siuntoje, kurią sudaro kelios vienodos padangos, kiekviena padanga turi būti pažymėta 
etikete, kad galutinis vartotojas galėtų susipažinti su etiketėje esančia informacija 
neatsižvelgiant į tai, ar jis perka vieną padangą, ar kelias.

Pakeitimas 34
Keith Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 a straipsnis

Rida ir dilimas

1. Ne vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d. 
Komisija pagal 13 straipsnį priima 
deleguotąjį aktą, kuriuo papildomas šis 
reglamentas, dėl su rida ir padangų 
dilimu susijusių parametrų ir 
reikalavimų.

2. Tuo tikslu Komisijai pagal 13 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
nustatytas tinkamas bandymų metodas 
padangų dilimui pamatuoti.

Or. en
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Pakeitimas 35
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) padaromi etiketės turinio ir 
formato pakeitimai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Etiketės turinys ir formatas yra esminiai reglamento elementai ir dėl jų turėtų būti 
sprendžiama taikant bendro sprendimo procedūrą.

Pakeitimas 36
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) į priedus įtraukiami parametrai ar 
informacijos reikalavimai, visų pirma, 
susiję su rida ir dilimu, jeigu yra tinkami 
bandymų metodai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ridos ir padangų dilimo parametrai ir informacija yra esminiai reglamento elementai ir dėl 
jų turėtų būti sprendžiama taikant bendro sprendimo procedūrą.

Pakeitimas 37
Keith Taylor



PE628.368v01-00 24/29 AM\1163773LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) į priedus įtraukiami parametrai ar 
informacijos reikalavimai, visų pirma, 
susiję su rida ir dilimu, jeigu yra tinkami 
bandymų metodai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 38
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) į priedus įtraukiami klasifikavimo 
parametrai, atspindintys restauruotų 
padangų eksploatacines charakteristikas, 
jei egzistuoja tinkamas bandymo metodas 
ir gali būti atliktas tinkamas galimybių 
vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 39
Keith Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2026 m. birželio 1 d. Komisija atlieka 
šio reglamento vertinimą ir pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui.

Iki 2022 m. birželio 1 d. Komisija atlieka 
šio reglamento vertinimą ir pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui.

Or. en
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Pakeitimas 40
Keith Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 a straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 661/2009 dalinis 
pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 661/2009 5 
straipsnyje įterpiamas na punktas:

„na) padangų dilimo rodiklis“.

Or. en

Pakeitimas 41
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo A dalies lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

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 ≤ 5,4 A RRC ≤ 
4,4

A RRC ≤ 
3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5 B 4,5 ≤ 
RRC ≤ 
5,5

B 3,2 ≤ 
RRC ≤ 
4,0

B

6,6 ≤ RRC 
≤ 7,7

C 5,6 ≤ 
RRC ≤ 
6,7

C 4,1 ≤ 
RRC ≤ 
5,0

C

7,8 ≤ RRC 
≤ 9,0

D 6,8 ≤ 
RRC ≤ 
8,0

D 5,1 ≤ 
RRC ≤ 
6,0

D
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9,1 ≤ RRC 
≤ 10,5

E 8,1 ≤ 
RRC ≤ 
9,2

E 6,1 ≤ 
RRC ≤ 
7,0

E

RRC ≥ 10,6 F RRC ≥ 
9,3

F RRC ≥ 
7,1

F

Pakeitimas

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

Fa RRC ≥ 
10,6

Fa Tuščia Fa

Or. en

Pagrindimas

Pagrindų reglamente 2017/1369 numatyta, kad skalių keitimas būtų atliekamas tada, kai 
aukščiausios klasės produktai sudaro 30 proc. rinkoje esančių produktų. Padangų atveju šis 
rodiklis nepasiektas. Remiantis poveikio vertinimu, A klasės degalų naudojimo efektyvumo 
padangų rinkos dalis vis dar maža (mažiau kaip 1 proc. parduodamų padangų). Todėl kol kas 
turėtų likti dabartinė skalė.
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Pakeitimas 42
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo B dalies 2 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

C1 klasės padangos C2 klasės padangos C3 klasės padangos

G Sukibimo 
su šlapia 
danga 
klasė

G Sukibimo 
su šlapia 
danga 
klasė

G Sukibimo 
su šlapia 
danga 
klasė

1,68 ≤ 
G

A 1,53 ≤ G A 1,38 ≤ G A

1,55 ≤ 
G ≤ 
1,67

B 1,40 ≤ G 
≤ 1,52

B 1,25 ≤ G 
≤ 1,37

B

1,40 ≤ 
G ≤ 
1,54

C 1,25 ≤ G 
≤ 1,39

C 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

C

1,25 ≤ 
G ≤ 
1,39

D 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

D 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

D

1,10 ≤ 
G ≤ 
1,24

E 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

E 0,80 ≤ G 
≤ 0,94

E

G ≤ 
1,09

F G ≤ 0,94 F 0,65 ≤ G 
≤ 0,79

F

Tuščia G Tuščia G G ≤ 0,64 G

Pakeitimas

C1 klasės padangos C2 klasės padangos C3 klasės padangos

G Sukibimo 
su šlapia 
danga 
klasė

G Sukibimo 
su šlapia 
danga 
klasė

G Sukibimo 
su šlapia 
danga 
klasė

1,55 ≤ 
G

A 1,40 ≤ G A 1,25 ≤ G A
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1,40 ≤ 
G ≤ 
1,54

B 1,25 ≤ G 
≤ 1,39

B 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

B

1,25 ≤ 
G ≤ 
1,39

C 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

C 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

C

Tuščia D Tuščia D 0,80 ≤ G 
≤ 0,94

D

1,10 ≤ 
G ≤ 
1,24

E 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

E 0,65 ≤ G 
≤ 0,79

E

G ≤ 
1,09

F G ≤ 0,94 F G ≤ 0,64 F

Tuščia G Tuščia G Tuščia G

Or. en

Pagrindimas

Pagrindų reglamente 2017/1369 numatyta, kad skalės keitimas būtų atliekamas tada, kai 
aukščiausios klasės produktai sudaro 30 proc. rinkoje esančių produktų. Padangų atveju šis 
rodiklis nepasiektas. Remiantis poveikio vertinimu, geriausiu sukibimu su šlapia danga 
pasižyminčių padangų rinkos dalis siekia 26 proc. Kadangi turi būti užtikrinta parametrų 
pusiausvyra, o A klasės riedėjimo varžos padangų rinkos dalis vis dar labai maža (mažiau 
kaip 1 proc. parduodamų padangų), turėtų likti dabartinė skalė.

Pakeitimas 43
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo C dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

N dB N dB

Išorinio riedėjimo triukšmo klasė Išorinio riedėjimo triukšmo klasė

N ≤ LV - 6 N ≤ LV - 3

LV – 6 < N ≤ LV – 3 LV – 3 < N ≤ LV

N > LV – 3 N > LV

Or. en
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Pagrindimas

Pagrindų reglamente 2017/1369 numatyta, kad skalės keitimas būtų atliekamas tada, kai 
aukščiausios klasės produktai sudaro 30 proc. rinkoje esančių produktų. Padangų atveju šis 
rodiklis nepasiektas. Remiantis poveikio vertinimu, geriausiomis triukšmo charakteristikomis 
pasižyminčių padangų rinkos dalis siekia 18 proc. Kadangi turi būti užtikrinta parametrų 
pusiausvyra, o A klasės riedėjimo varžos padangų rinkos dalis vis dar labai maža (mažiau 
kaip 1 proc. parduodamų padangų), turėtų likti dabartinė skalė.
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