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LÜHISELGITUS

ELi rehvide märgistamissüsteem täiendab kütusesäästlikkuse, märghaardumise ja mürataseme 
piirväärtusi, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 
XXXX/XXXX, mis käsitleb mootorsõidukite üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid 
(KOM(2008)0316). Kui määrusega kehtestatakse standardid, mille lõpptulemusena 
kõrvaldatakse turult kõige halvemate omadustega rehvimudelid, siis märgistamisdirektiiv 
soodustab innovatsiooni ja turu kiiremat arengut kütusesäästlikumate, ohutumate ja 
vaiksemate rehvide kasutuselevõtu suunas.

Euroopa rehviturul valitseb suur konkurents. Kuid tarbijatele jagatava selge teabe puudumise 
tõttu on konkurents tingitud pigem hinnast ja kaubamärgi tuntusest kui rehvide omadustest.
Peamiselt müügihinnal ja mitte toote kvaliteedil põhinevad ostuotsused takistavad turu 
liikumist tõhusamate ja ohutumate rehvide suunas. Märgistamissüsteemi kasutuselevõtu 
korral on tarbijatel esimest korda võimalik kasutada rehvide omadusi puudutavat, sõltumatult 
kontrollitud teabe süstematiseeritud ja ühtlast allikat. Kolme parameetri (kütusesäästlikkus, 
märghaardumine ja müratase) kasutamine tagab, et jõupingutusi on tehtud iga parameetri 
optimeerimiseks (mitte ei ole teiste kulul parandatud üht).

Rehvide veeretakistus suurendab sõiduki kütusekulu 20−30 %. Praegu Euroopa turul olevate 
halvimate omadustega ja parimate omadustega rehvide vahel on suur erinevus (100 %).
Komisjoni mõjuhinnang näitab, et kütusesäästlikud rehvid on kulutõhus ja odav vahend CO2
heitkoguste vähendamiseks (KOM(2008)746). Veeretakistuse 30 % vähendamine praeguselt 
sõiduautode rehvide turu keskmiselt (10 kg/t) parimate rehvide praeguse tasemeni (keskmiselt 
7 kg/t) aitaks kogu sõidukipargi pealt kokku säästa umbes 5 % kütust. Igasugust rehvide 
tootmiskulude suurenemist ja tarbijahinna tõusu peaks kõige kütusesäästlikumate rehvide 
korral kompenseerima vähem kui 8-kuulise tasuvusaja jooksul saavutatav kütusesääst.
Eelkõige bensiinihinna tõusu tõttu on tarbijad sellest huvitatud nii rahalises kui 
keskkonnasäästlikkuse mõttes.

Vaiksemate rehvide laialdasem kasutamine vähendab teedel valitsevat mürataset ja parandab 
linnapiirkondades ja kiirteede lähedal elavate inimeste elukvaliteeti ja terviseseisundit. See 
vähendab tervisekahjustusi ja nendega seotud kulusid, annab haldusasutustele võimaluse 
paigutada osa müratõketele kuluvatest vahenditest mujale ja kaitseb teede kõrval olevat vara.
Siiski ei saa loota, et tarbijad tunneksid detsibellide skaalat, mistõttu tuleks välja töötada 
lihtne värvisüsteem, mis tähistab valjusid, keskmisi ja vaikseid rehve.

Euroopa Komisjon peab mängima tähtsaimat rolli tarbijate teavitamisel, avades veebisaidi ja 
käivitades teavituskampaania, mis mõlemad annavad teavet vähenenud kütusekulu näol 
saadavast ja keskkonnasäästlikkuse alasest kasust. Veebisaidil peaks tarbijatel olema võimalik 
arvutada võimalik kütusesääst, mille nad saavutavad tõhusamate rehvide kasutuselevõtuga.
Tootjatele ja kõigile turustusvõrgu, sh jaemüügiketi osalistele esitatavad nõudmised peavad 
olema selged ja kontrollitavad. Märgistamissüsteemi järgimise tagamiseks peavad pädevad 
asutused viima liikmesriikides läbi kontrolle ning samuti tuleb kehtestada tõhus 
trahvisüsteem.

Oluline on mõista, et märgistamissüsteem ei ole kasulik mitte ainult üksikutele tarbijatele ega 
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sõidukijuhtidele, vaid ka sõidukiparkide ostjatele ja riigihangete korraldajatele. Kuna selliste 
ostjate asjatundlikkus on kõrgem, näitavad turu-uuringud, et sõidukipargi ostjad oleksid väga 
tänulikud, kui kütusesäästlikkuse kohta oleks rohkem teavet.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Rehve iseloomustavad mitu omavahel 
seotud parameetrit. Ühe parameetri, nt 
energiasäästlikkuse parandamine võib 
negatiivselt mõjutada teisi parameetreid, nt 
märghaardumist, ning märghaardumise 
optimeerimine võib negatiivselt mõjutada 
välist veeremismüra. Rehvitootjaid tuleb 
innustada optimeerima kõiki parameetreid.

(4) Rehve iseloomustavad mitu omavahel 
seotud parameetrit. Ühe parameetri, nt 
veeretakistuse parandamine võib 
negatiivselt mõjutada teisi parameetreid, nt 
märghaardumist, ning märghaardumise 
optimeerimine võib negatiivselt mõjutada 
välist veeremismüra. Samuti võib 
parameetrite muutmise tagajärjel 
suurenev hõõrdumine põhjustada rohkem 
peentolmu. Rehvitootjaid tuleb innustada 
optimeerima kõiki parameetreid.

Selgitus

Mootorsõidukid on peamised CO2 heitkoguste tekitajad. Aastas tekib rehvide hõõrdumise 
tagajärjel u 6,5 kilotonni peentolmu. Hiljemalt 2010. aastal jõustub peentolmueeskirja 
järgmine etapp. Kui selliseid parameetreid nagu veeretakistus muudetakse, tuleb alati 
mõelda, kuidas see mõjutab rehvide hõõrdumist ja seoses sellega peentolmu teket.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Et süsteemi tunnustamist ja sellest 
kasu saamist kiirendada, tuleks 
rehvitootjaid, rehvide tarnijaid ja 
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turustajaid julgustada kohaldama 
käesoleva direktiivi sätteid enne 2012.
aastat.

Selgitus

Märgistamissüsteemi võimalikult kiire kasutuselevõtt, mis alguses toimub vabatahtlikkuse 
alusel, soodustab süsteemi tunnustamist tarbijate poolt ja tagab kütusekulu, CO2 heitkoguste 
ja liiklusmüra varasema vähenemise.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Potentsiaalsetele ostjatele tuleks 
anda täiendavat standardteavet, mis 
selgitab märgisel olevaid parameetreid 
(kütusesäästlikkus, märghaardumine ja 
müratase), nende parameetrite tähtsust 
ning keskmist kütusesäästu, CO2
heitkoguste ja kulude vähenemist 
kajastavat kütusesäästu kalkulaatorit. See 
teave peaks olema kättesaadav selgitavatel 
infolehtedel ja plakatitel kõikides 
müügikohtades ja ELi rehvimärgistuse 
veebisaidil. Veebisaidi aadress peaks 
olema selgelt esitatud märgisel ja kõigil 
tehnilistel reklaamväljaannetel.

Selgitus

Märgistamissüsteemi aluseks olevat loogilist mõtet arusaadavalt selgitava keskse teabeallika 
kasutuselevõtt toob tarbijatele kasu kütuse ja kulude säästmise näol ning CO2 heitkoguste ja 
liiklusmüra vähenemise näol.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitus kehtestada nõuded seoses 
märghaardumise klasside määratlemisega 
C2 ja C3 klassi rehvide jaoks, samuti anda 
volitus kehtestada lisaks 
kütusesäästlikkusele, märghaardumisele ja 
välisele veeremismürale nõuded muude 
rehvi oluliste parameetrite kohta ja 
kohandada lisad vastavalt tehnika arengule.
Kuna tegemist on üldmeetmetega, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähem olulisi sätteid seda täiendades, tuleb 
need vastu võtta vastavalt otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele,

(22) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitus kehtestada nõuded seoses 
märghaardumise klasside määratlemisega 
C2 ja C3 klassi rehvide jaoks, samuti anda 
volitus kehtestada lisaks 
kütusesäästlikkusele ja välisele 
veeremismürale nõuded muude rehvi 
oluliste parameetrite kohta ja kohandada 
lisad ka rehvide hõõrdumisel tekkivat 
peentolmu arvestades vastavalt tehnika 
arengule. Kuna tegemist on 
üldmeetmetega, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid 
seda täiendades, tuleb need vastu võtta 
vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele,

Selgitus
Nimetatud parameeter „märghaardumine” kordub komisjoni ettepanekus.

Mootorsõidukid on peamised CO2 heitkoguste tekitajad. Aastas tekib rehvide hõõrdumise 
tagajärjel u 6,5 kilotonni peentolmu. Hiljemalt 2010. aastal jõustub peentolmueeskirja 
järgmine etapp. Kui selliseid parameetreid nagu veeretakistus muudetakse, tuleb alati 
mõelda, kuidas see mõjutab rehvide hõõrdumist ja seoses sellega peentolmu teket.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) „tehnilised reklaamväljaanded” – kõik 
lõppkasutajatele või turustajatele suunatud 
trükitud ja elektroonilised materjalid, mida 
kasutatakse rehvide või sõidukite 
turustamiseks ja kus kirjeldatakse rehvi 
konkreetseid parameetreid; need hõlmavad 
tehnilisi juhendeid, brošüüre, Interneti-

4) „tehnilised reklaamväljaanded” – kõik 
lõppkasutajatele või turustajatele suunatud 
trükitud ja elektroonilised materjalid, mida 
kasutatakse rehvide või sõidukite 
turustamiseks ja kus kirjeldatakse rehvi 
konkreetseid parameetreid või esitatakse 
müügihind; need hõlmavad tehnilisi 
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turundust, infolehti ja katalooge; juhendeid, brošüüre, laovarude nimekirju,
Interneti-turundust, infolehti ja katalooge;

Selgitus

Nende potentsiaalsete ostjate jaoks, kes rehve enne paigaldamist ei näe (näiteks Interneti-
tellimuste tegemisel, sõidukipargi haldamiseks lepingute sõlmimisel), on oluline, et 
märgistusteave oleks olemas teistes reklaamväljaannetes. Märgistusteave peab olema 
kättesaadav kõikjal, kus on esitatud müügihind.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a) „ELi rehvimärgistuse veebisait” − 
komisjoni hallatav selgitavat ja täiendavat 
teavet pakkuv keskne internetiallikas, mis 
annab teavet rehvimärgise iga parameetri 
kohta ja mis sisaldab ka kütusesäästu 
kalkulaatorit;

Selgitus

Märgistamissüsteemi aluseks olevat loogilist mõtet arusaadavalt selgitava keskse teabeallika 
kasutuselevõtt toob tarbijatele kasu kütuse ja kulude säästmise näol ning CO2 heitkoguste ja 
liiklusmüra vähenemise näol.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b) „kütusesäästu kalkulaator” − ELi 
rehvimärgistuse veebisaidil olev ja 
selgitavate infolehtede ja plakatite abil 
tutvustatav vahend, mis näitab võimalikku 
keskmist kütusesäästu (protsentides, 
liitrites ja eurodes) ning CO2 heitkoguste 
vähenemist C1, C2 ja C3 klassi rehvide 
puhul;
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Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on suurendada märgise tuntust ja suurendada selle vastu 
huvi ning näidata tarbijatele otsest kasu, mida nad kütuse- ja rahasäästu osas saavad, ning 
eeliseid keskkonna seisukohalt.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 − punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) tarnijad tagavad, et turustajatele või 
lõppkasutajatele tarnitavate C1 ja C2 
klassi rehvide turvistel on kleebis, millel 
on I lisa A osas sätestatud 
kütusesäästlikkuse klassi ja I lisa C osas 
sätestatud välise veeremisemüra
mõõtmistulemust kujutav märgis; samuti 
on C1 klassi rehvide märgisel näidatud I 
lisa B osas sätestatud märghaardumise 
klass;

1) tarnijad tagavad, et müügikohtadesse 
tarnitavatel C1 ja C2 klassi rehvidel on 
ükskõik millisel (sh nt turvisele 
paigaldatud kleebise) kujul märgis, millel 
on kujutatud I lisa A, B ja C osas 
sätestatud kütusesäästlikkuse ning 
märghaardumise teave ja välise 
veeremisemüra mõõtmistulemus;

Selgitus

Kavandatud sõnastusega muudetakse müügikohtadesse edastatav teave selgemaks ning 
tagatakse, et tarbijate teavitamiseks kasutatakse sobivaimaid ja tõhusaimaid vahendeid;
viited mõistele „müügikoht” on ümber sõnastatud vastavalt artikli 3 punktile 3.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) tarnijad esitavad tehnilistes 
reklaamväljaannetes kütusesäästlikkuse 
klassi, märghaardumise klassi ja välise 
veeremisemüra mõõtmistulemuse vastavalt 
I lisale ja III lisas täpsustatud järjekorras;

3) tarnijad esitavad kõigis tehnilistes 
reklaamväljaannetes kütusesäästlikkuse 
klassi, märghaardumise klassi ja välise 
veeremisemüra mõõtmistulemuse vastavalt 
I lisale ja III lisas täpsustatud järjekorras;

Selgitus

Selgitus, mille eesmärk on tagada, et märgistusteave oleks olemas kõigis tehnilistes 
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reklaammaterjalides.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) kõikides tehnilistes 
reklaamväljaannetes on selge link ELi 
rehvimärgistuse veebisaidile.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on süsteemi tuntuse ja selguse parandamine, juhtides 
tarbijad ELi rehvimärgistuse veebisaidini, mis on selgitava ja täiendava teabe keskne allikas.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 − punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) turustajad tagavad, et müügikohas oleks 
rehvidel selgelt nähtaval kohal kleebis, 
mille tarnijad on paigaldanud artikli 4 
punkti 1 kohaselt;

1) turustajad tagavad, et tarnijate poolt
artikli 4 punkti 1 kohaselt esitatud 
märgistusteave oleks müügikohas esitatud 
vahetus läheduses selgelt nähtaval kohal;

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga parandatakse sõnastust, et märgistusega seotud teavet 
kasutataks järjepidevalt.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Autode tarnijate ja turustajate kohustused Sõidukite tarnijate ja turustajate 
kohustused

Horisontaalne muudatusettepanek, mille 
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vastuvõtmise korral viiakse vastav 
muudatus sisse kogu artiklis.

Selgitus

Neid sätteid tuleks kohaldada kõigi selliste sõidukite (sh kaubikute, veoautode ja busside) 
turustajatele, millele on ette nähtud paigaldada direktiivi kehtivusalasse kuuluvad rehvid, et 
tagada, et ka ettevõtjatest ostjad, kelle osakaal rehviturul on suurenemas, oleksid 
märgistussüsteemist teadlikud.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – esimene -1 lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
ametiasutused kehtestavad müügikohtade 
rutiinsete ja mitterutiinsete kontrollide 
süsteemi, mille eesmärk on tagada 
käesoleva direktiivi nõuete järgimine.

Selgitus

Tarbijaühenduste uuringud on esile toonud toodete pideva vale märgistamise ja teabe 
puudumise. Liikmesriigid peaksid koha peal läbiviidavate kontrollide abil tagama, et tooted 
oleksid korrektselt märgistatud ja et oluline teave oleks kättesaadav kõigis tehnilistes 
reklaamväljaannetes. Mõõdetud väärtuste pressimine rehvi küljele kergendab kontrollimist ja 
direktiivi nõuetekohast rakendamist.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 8 − esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavuse hindamisel ja kontrollimisel 
viitavad liikmesriigid vajaduse korral ka 
tarnijate poolt esitatavatele rehvi 
tüübikinnituse dokumentidele ja 
asjaomastele lisadokumentidele.

Selgitus

Olemasolevad eeskirjad juba määratlevad, kuidas liikmesriigid peavad uutele sõidukitele 
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paigaldatavate rehvide tüübikinnituse raames kütusekulu, märghaardumise klassi ja välist 
veeremismüra mõõtma. Tarbetute lisakatsetuste ja bürokraatia vältimiseks tuleks kasutada 
ELis kehtestatud menetlusi ja neid ei tohiks kahtluse alla seada. Samuti on oluline vähendada 
ja ühtlustada rehvikatsetusi, et vähendada tootjate halduskoormust ja katsetustega seotud 
kulusid; kasutada tuleks samu katsetusmeetodeid, mis on sätestatud tüübikinnitust käsitlevates 
õigusaktides.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 14 − esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 29. oktoobriks 2010 esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande ja mõjuhinnangu 
ning vajaduse korral ettepanekud 
käesoleva direktiivi ja muude asjaomaste 
määruste edasiseks läbivaatamiseks 
seoses märgistamissüsteemi 
laiendamisega protekteeritud rehvidele.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa − A osa − tabel − esimene ja teine veerg

Komisjoni ettepanek

C1 klassi rehvid
RRC kg/t Energiasäästlikkuse klass
RRC≤6,5 A
6,6≤RRC≤7,7 B
7,8≤RRC≤9,0 C
– D
9,1≤RRC≤10,5 E
10,6≤RRC≤12,0 F
RRC≥12,1 G

Muudatusettepanek

C1 klassi rehvid
RRC kg/t Energiasäästlikkuse klass
RRC≤6,5 A
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6,6≤RRC≤7,5 B
7,6≤RRC≤8,5 C
8,6≤RRC≤9,5 D
9,6≤RRC≤10,5 E
10,6≤RRC≤11,5 F
RRC≥11,6 G

Selgitus
To enhance understanding of the scheme and make a clear link to fuel savings, linear band 
widths of 1kg/t are appropriate, as this can clearly be shown to represent a fuel saving of 
1.5% per band improvement, i.e. A fuel saving of 7.5% by replacing a band F model with a 
band A model.

The empty D band is confusing for consumers. The scheme should be continuous, rather than 
divide brands into two “sub schemes” which undermines the effectiveness.

Decreasing bandwidths would fail to provide consistent incentives to improve performance 
throughout the market (less incentive to make incremental improvements between bands E, F, 
G.)

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa − A osa − tabel − esimene ja teine veerg

Komisjoni ettepanek

C2 klassi rehvid
RRC kg/t Energiasäästlikkuse klass
RRC≤5,5 A
5,6≤RRC≤6,7 B
6,8≤RRC≤8,0 C
– D
8,1≤RRC≤9,2 E
9,3≤RRC≤10,5 F
RRC≥10,6 G

Muudatusettepanek

C2 klassi rehvid
RRC kg/t Energiasäästlikkuse klass
RRC≤5,5 A
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5,6≤RRC≤6,5 B
6,6≤RRC≤7,5 C
7,6≤RRC≤8,5 D
8,6≤RRC≤9,5 E
9,6≤RRC≤10,5 F
RRC≥10,6 G

Selgitus

Süsteemi selguse suurendamiseks ja kütusesäästuga selge seose loomiseks on klasside 
määratlemisel kohane kasutada lineaarset suurust 1 kg/t, sest tänu sellele on võimalik väga 
selgelt näidata iga järgmise klassi puhul saavutatavat kütusesäästu.
Tühi D klass ajab tarbijad segadusse. Süsteem peaks olema katkematu, mitte jagama klasse 
kahte „allsüsteemi”, sest see vähendab tõhusust.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa − B osa − tabel − esimene ja teine veerg

Komisjoni ettepanek

C1 klassi rehvid
G Märghaardumise klassid
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
– D
110≤G≤124 E
G≤109 F
– G

Muudatusettepanek

C1 klassi rehvid
G Märghaardumise klassid
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
110≤G≤124 D
G≤109 E
– F
– G

Selgitus

Kavandatud tühi D klass ajab tarbijad segadusse. Süsteem peab olema läbipaistev ja 
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arusaadav. Süsteem peab olema katkematu ja mitte jagama klasse kahte „allsüsteemi”, sest 
see vähendab tõhusust.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa − punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Samuti peavad tarnijad avaldama oma 
veebisaidil:

3. Samuti peavad tarnijad avaldama oma 
veebisaidil:

i) märgisele trükitud piktogrammide 
selgituse;

i) lingi ELi rehvimärgistuse veebisaidile;

ii) teatise, milles rõhutatakse, et tegelik 
kütusesääst ja liiklusohutus sõltuvad 
peamiselt juhi käitumisest ja eelkõige 
järgmisest:

ii) märgisele trükitud piktogrammide 
selgituse ja kütusesäästu kalkulaatori 
vastavalt ELi rehvimärgistuste 
veebisaidile;
iii) teatise, milles rõhutatakse, et tegelik 
kütusesääst ja liiklusohutus sõltuvad 
peamiselt juhi käitumisest ja eelkõige 
järgmisest:

– keskkonnasäästlik sõidustiil võib aidata 
märkimisväärselt vähendada kütusekulu;

– keskkonnasäästlik sõidustiil võib aidata 
märkimisväärselt vähendada kütusekulu;

– märghaardumise ja kütusesäästlikkuse 
näitajate parandamiseks tuleks rehvirõhku 
korrapäraselt kontrollida;

– märghaardumise ja kütusesäästlikkuse 
näitajate parandamiseks tuleks rehvirõhku 
korrapäraselt kontrollida;

– peatumisteekonda tuleks alati rangelt 
järgida.

– peatumisteekonda tuleks alati rangelt 
järgida.

(Komisjoni teksti punkt ii on Euroopa Parlamendi muudatusettepanekus paigutatud punkti 
iii.)
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