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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin renkaiden merkintäjärjestelmä täydentää polttoainetehokkuutta, märkäpitoa 
ja melua koskevia raja-arvoja siten, kuin siitä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o XXXX/XXXX moottoriajoneuvojen yleiseen turvallisuuteen liittyvistä 
tyyppihyväksyntävaatimuksista (KOM(2008)0316). Asetuksessa säädetään standardeista, 
joilla poistetaan markkinoilta vähitellen suorituskyvyltään huonoimmat mallit, ja merkintää 
koskevalla direktiivillä edistetään innovaatiota ja sitä, että markkinoille kehitetään 
polttoainetehokkaampia, turvallisempia ja äänettömämpiä renkaita.

Euroopan rengasmarkkinat ovat erittäin kilpailukykyiset. Koska kuluttajilla ei ole selkeää 
tietoa, kilpailu perustuu enemmänkin hintaan ja tuotemerkkien tunnistamiseen kuin 
tehokkuutta koskeviin ominaisuuksiin. Ostopäätökset, jotka perustuvat enemmän 
myyntihintaan kuin tuotteen laatuun, eivät ohjaa markkinoita tehokkaampien ja 
turvallisempien renkaiden käyttöön. Merkintäjärjestelmän käyttöönoton ansiosta kuluttajilla
on ensimmäisen kerran mahdollisuus käyttää järjestelmällisiä ja yhtenäisiä tietolähteitä 
rengastehokkuutta koskevista riippumattomasti tarkastetuista tiedoista. Kolmen 
suorituskykyominaisuuden, eli polttoainetehokkuuden, märkäpidon ja melun, mukaan 
ottaminen on asianmukaista, jotta varmistetaan, että jokaista niistä optimoidaan (eikä yhtä 
paranneta toisten kustannuksella). 

Renkaiden vierintävastuksen osuus ajoneuvojen polttoainekulutuksesta on 20−30 prosenttia. 
Yhteisön markkinoilla tällä hetkellä olevien suorituskyvyltään huonompien ja parhaimpien 
renkaiden välinen vaihtelu on huomattava (100 prosenttia). Komission vaikutusten arviointi 
osoittaa, että polttoainetehokkaat renkaat ovat kustannustehokas vaihtoehto ja vähän 
kustannuksia aiheuttava keino vähentää hiilidioksidipäästöjä (KOM(2008)0746). 
Vierintävastuksen vähentyminen 30 prosentilla autonrengasmarkkinoiden nykyisestä 
keskiarvosta (n. 10 kg/t) nykyiseen suositeltavaan tasoon (noin 7 kg/t) säästäisi 
ajoneuvokannassa noin 5 prosenttia polttoainetta. Renkaiden tuotantokustannusten ja 
kuluttajahintojen kasvua tasoitetaan polttoainesäästöillä, joiden pitäisi syntyä alle 
8 kuukauden takaisinmaksuajalla kaikkein polttoainetehokkaimpien renkaiden osalta. Tämä 
on polttoaineen hinnannousun vuoksi kuluttajien taloudellisen edun ja ympäristön edun 
mukaista.

Äänettömämpien renkaiden lisääntynyt käyttö vähentää maanteiden melutasoa sekä parantaa 
kaupunkialueella ja moottoriteiden lähellä asuvien elämänlaatua ja terveyttä. Niillä 
vähennetään terveysvaikutuksia ja niihin liittyviä kustannuksia. Julkishallinto voi niiden 
ansiosta siirtää muualle osan tällä hetkellä meluaitoihin käytettävistä menoista sekä turvata 
maanteiden varsilla sijaitsevien kiinteistöjen arvon. Ei voida kuitenkaan olettaa, että kuluttajat 
ovat perehtyneet desibeliasteikkoon, joten heille pitäisi antaa yksinkertaiset väreihin 
perustuvat mallit, joilla osoitetaan äänekäs, keskimääräinen ja hiljainen taso.

Komission on oltava keskeisessä asemassa ja tiedotettava kuluttajille verkkosivujen ja 
tiedotuskampanjan välityksellä polttoainekustannusten vähentämistä koskevista eduista ja 
ympäristölle koituvasta hyödystä. Kuluttajien olisi voitava verkkosivulla laskea mahdolliset 
polttoainesäästöt, jos he siirtyvät käyttämään tehokkaampia renkaita. Valmistajille ja kaikille 
jakelu- ja vähittäismyyntiketjun toimijoille asetetut vaatimukset on tehtävä selviksi ja niitä on 
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valvottava. Merkintäjärjestelmän noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava tarkastuksia. Lisäksi on otettava käyttöön 
tehokkaita sakkoja.

On tärkeää tunnustaa, että merkintäjärjestelmä ei ole hyödyllinen ainoastaan kuluttajien ja 
kuljettajien vaan myös autokantaa hallinnoivien ostajien ja julkisten hankintojen kannalta. 
Vaikka tällaisilla ostajilla on parempi asiantuntemustaso, niin markkinatutkimukset osoittavat, 
että kyseiset ostajat arvostaisivat suuresti polttoainetehokkuutta koskevia tietoja.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Renkailla on useita parametrejä, jotka 
liittyvät toisiinsa. Yhden parametrin, 
esimerkiksi vierintävastuksen, 
parantamisesta voi olla haittaa muille 
parametreille, esimerkiksi märkäpidolle, 
kun taas märkäpidon parantaminen voi 
lisätä vierintämelua. Rengasvalmistajia 
olisi kannustettava optimoimaan kaikki 
rengasparametrit. 

(4) Renkailla on useita parametrejä, jotka 
liittyvät toisiinsa. Yhden parametrin, 
esimerkiksi vierintävastuksen, 
parantamisesta voi olla haittaa muille 
parametreille, esimerkiksi märkäpidolle, 
kun taas märkäpidon parantaminen voi 
lisätä vierintämelua. Samalla tavoin 
parametrien muuttaminen voi 
mahdollisesti aiheuttaa myös entistä 
enemmän hienojakoista pölyä 
hankautumisen lisääntyessä. 
Rengasvalmistajia olisi kannustettava 
optimoimaan kaikki rengasparametrit.

Perustelu

Ajoneuvoliikenne on yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista. Renkaiden 
kulumisesta aiheutuu vuosittain 6,5 tuhatta tonnia hienojakoista pölyä. Vuoteen 2010 
mennessä tulee voimaan pienhiukkasia koskevan sääntelyn seuraava vaihe. Jos muutetaan 
parametrejä, kuten vierintävastusta, on aina tarkasteltava myös, millaisia vaikutuksia sillä on 
renkaiden hankautumiseen ja samalla myös hienojakoisen pölyn aiheuttamaan 
kuormitukseen.
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Rengasvalmistajia, toimittajia ja 
jakelijoita olisi kannustettava täyttämään 
tämän direktiivin säännökset vuoteen 
2012 mennessä, jotta 
merkintäjärjestelmän hyväksymistä sekä 
hyödyn aikaansaamista nopeutetaan. 

Perustelu

Aluksi vapaaehtoisuuteen perustuvan merkintäjärjestelmän mahdollisimman nopealla 
käyttöönotolla edistetään sitä, että kuluttajat tunnistavat järjestelmän ja että polttoaineen 
kulutusta, hiilidioksidipäästöjä ja maantieliikenteen melua vähennetään nopeammin.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Mahdollisille ostajille olisi 
tarjottava standardoitua täydentävää 
tietoa, jossa selvitetään merkinnän 
jokainen osa, polttoainetehokkuus, 
märkäpitoa ja melua koskevat 
ominaisuudet sekä niiden merkitys, ja 
polttoainesäästöä mittaava laskin, joka 
osoittaa keskimääräisen säästön 
polttoaineen, hiilidioksidipäästöjen ja 
kustannusten suhteen. Nämä tiedot olisi 
ilmoitettava esitteissä ja julisteissa 
kaikissa myyntipisteissä ja EU:n 
renkaiden merkintöjä koskevalla 
verkkosivustolla. Verkkosivuston osoite 
olisi ilmoitettava selkeästi merkinnässä 
sekä kaikessa teknisessä 
mainosmateriaalissa.
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Perustelu

On perustettava keskitetty tietolähde, jossa perustellaan selkeästi merkintäjärjestelmän 
taustasyitä, kuluttajille polttoaine- ja kustannussäästöistä aiheutuvia etuja sekä 
hiilidioksidipäästöjen ja liikenteen melun vähentämistä edistäviä näkökohtia.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
valta ottaa käyttöön luokkien C2 ja C3 
renkaiden märkäpitoluokitusta koskevia 
vaatimuksia ja muita keskeisiä 
rengasparametrejä kuin 
polttoainetehokkuutta, märkäpitoa ja 
vierintämelua koskevia vaatimuksia sekä 
mukauttaa liitteitä tekniikan kehitykseen. 
Koska nämä toimenpiteet ovat 
laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa direktiivin muita kuin keskeisiä 
osia sitä täydentämällä, niistä olisi 
päätettävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen,

(22) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
valta ottaa käyttöön luokkien C2 ja C3 
renkaiden märkäpitoluokitusta koskevia 
vaatimuksia ja muita keskeisiä 
rengasparametrejä kuin 
polttoainetehokkuutta ja vierintämelua 
koskevia vaatimuksia sekä mukauttaa 
liitteitä tekniikan kehitykseen ottaen 
huomioon myös renkaiden 
hankautumisen aiheuttama 
hienojakoinen pöly. Koska nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on muuttaa direktiivin muita 
kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
niistä olisi päätettävä päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä
noudattaen,

Perustelu
Mainittu märkäpitoa koskeva parametri toistuu komission ehdotuksessa.

Ajoneuvoliikenne on yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista. Renkaiden 
kulumisesta aiheutuu vuosittain 6,5 tuhatta tonnia hienojakoista pölyä. Vuoteen 2010 
mennessä tulee voimaan pienhiukkasia koskevan sääntelyn seuraava vaihe. Jos muutetaan 
parametrejä, kuten vierintävastusta, on aina tarkasteltava myös, millaisia vaikutuksia sillä on 
renkaiden hankautumiseen ja samalla myös hienojakoisen pölyn aiheuttamaan 
kuormitukseen.
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’teknisellä mainosmateriaalilla’ kaikkea 
loppukäyttäjille tai jakelijoille tarkoitettua 
renkaiden tai ajoneuvojen 
markkinoimiseen käytettävää painettua ja 
sähköistä materiaalia, jossa kuvataan 
renkaita koskevia parametrejä, mukaan 
luettuina tekniset käsikirjat, esitteet, 
internet-markkinointi, esittelylehtiset ja 
luettelot;

4) ’teknisellä mainosmateriaalilla’ kaikkea 
loppukäyttäjille tai jakelijoille tarkoitettua 
renkaiden tai ajoneuvojen 
markkinoimiseen käytettävää painettua ja 
sähköistä materiaalia, jossa kuvataan 
renkaita koskevia parametrejä, tai jossa 
annetaan myyntihinta, mukaan luettuina 
tekniset käsikirjat, esitteet, varastoluettelot, 
internet-markkinointi, esittelylehtiset ja 
luettelot;

Perustelu

Mahdollisille ostajille, jotka eivät näe renkaita ennen asennusta (esimerkiksi verkossa tehdyt 
tilaukset, kaluston seurantaa koskevat sopimukset), on tärkeää antaa merkintätiedot muussa 
asiakirja-aineistossa. Merkintätiedot on annettava, kun myyntihinta esitetään.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) 'EU:n rengasmerkintäsivustolla' 
keskitettyä verkossa olevaa lähdettä, joka 
tarjoaa selittävää ja täydentävää tietoa 
kaikista renkaan merkinnän osista ja 
sisältää polttoainesäästölaskurin ja jonka 
hoitamisesta vastaa komissio.

Perustelu

On perustettava keskitetty tietolähde, jossa perustellaan selkeästi merkintäjärjestelmän 
taustasyitä, kuluttajille polttoaine- ja kustannussäästöistä aiheutuvia etuja sekä 
hiilidioksidipäästöjen ja liikenteen melun vähentämistä edistäviä näkökohtia.
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b) 'polttoainesäästöä mittaavalla 
laskimella' EU:n renkaiden merkintöjä 
koskevalla verkkosivustolla sekä esitteissä 
ja julisteissa tarjottavaa välinettä, jolla 
osoitetaan C1-, C2- ja C3-luokan 
renkaiden osalta mahdolliset 
keskimääräiset polttoainesäästöt 
(prosentteina, litroina ja euroina) sekä 
hiilidioksidipäästöjen vähentyminen.

Perustelu

On lisättävä tietoisuutta ja kiinnostusta merkintää kohtaan sekä osoitettava kuluttajalle 
suoraan aiheutuva hyöty polttoaineen kulutuksen ja kustannusten osalta sekä saavutetut 
ympäristöhyödyt.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) Toimittajien on varmistettava, että
jakelijoille tai loppukäyttäjille 
toimitettavien luokkien C1 ja C2
renkaiden kulutuspintaan on kiinnitetty 
tarra, joka osoittaa polttoaineluokan
liitteessä I olevan A osan mukaisesti ja 
vierintämelun mittausarvon liitteessä I 
olevan C osan mukaisesti. Luokan C1 
renkaista on ilmoitettava myös 
märkäpitoluokka liitteessä I olevan B 
osan mukaisesti.

1) Toimittajien on varmistettava, että
myyntipisteisiin toimitettavissa luokkien 
C1 ja C2 renkaissa on merkintä, jossa 
ilmoitetaan vapaavalintaisella tavalla tai
kulutuspintaan kiinnitetyllä tarralla 
polttoainetehokkuutta ja märkäpitoa 
koskevat tiedot sekä vierintämelun 
mittausarvo liitteessä I olevan A, B ja C 
osan mukaisesti.

Perustelu

Ehdotettu uusi sanamuoto selventää myyntipisteisiin toimitettavia tietoja ja takaa, että 
kuluttajille tiedottamiseen käytetään asianmukaisimpia ja tehokkaimpia keinoja. Viittaukset 
"myyntipisteeseen" vastaavat 3 artiklan 3 kohdan uutta sanamuotoa.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) Toimittajien on ilmoitettava 
polttoainetehokkuusluokka, 
märkäpitoluokka ja vierintämelun 
mittausarvo teknisessä mainosmateriaalissa 
liitteen I mukaisesti ja liitteessä III 
mainitussa järjestyksessä. 

3) Toimittajien on ilmoitettava 
polttoainetehokkuusluokka, 
märkäpitoluokka ja vierintämelun 
mittausarvo kaikessa teknisessä 
mainosmateriaalissa liitteen I mukaisesti ja 
liitteessä III mainitussa järjestyksessä. 

Perustelu

Selvennys, jolla varmistetaan, että merkintätiedot annetaan kaikessa teknisessä 
mainosmateriaalissa.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) Kaikessa teknisessä 
mainosmateriaalissa on oltava selkeä 
verkkosivuston osoite EU:n renkaiden 
merkintöjä koskevalle verkkosivustolle.

Perustelu

On lisättävä tietoisuutta merkinnästä, joten kansalaiset olisi ohjattava EU:n verkkosivustolle, 
joka on keskitetty ja täydentävä tietolähde.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) Jakelijoiden on varmistettava, että tarra, 
jonka toimittajat ovat kiinnittäneet 
renkaisiin 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti,

1) Jakelijoiden on varmistettava, että
merkintätiedot, jotka toimittajat ovat
antaneet 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti
välittömässä läheisyydessä selkeästi 
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on selkeästi näkyvissä myyntipisteessä. näkyvällä tavalla, ovat saatavissa
myyntipisteessä.

Perustelu

Tämä tarkistus parantaa sanamuotoa, sillä se vahvistaa merkintätietojen käyttöä 
johdonmukaisella tavalla.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Autontoimittajien ja -jakelijoiden 
velvollisuudet

Ajoneuvojen toimittajien ja niiden 
jakelijoiden velvollisuudet
Horisontaalinen tarkistus, jota sovelletaan 
koko artiklaan, jos se hyväksytään.

Perustelu

Säännöksiä olisi sovellettava kaikenlaisten ajoneuvojen, jotka varustetaan tämän direktiivin 
mukaisilla renkailla, toimittajiin. Mukaan on luettava pakettiautot, kuorma-autot ja linja-
autot. Siten voidaan varmistaa, että yritysten väliset ostajat, joiden osuus kasvaa 
rengasmarkkinoilla, ovat myös tietoisia tästä merkintäjärjestelmästä. 

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset ottavat 
myyntipisteissä käyttöön 
rutiinitarkastukset ja ei-
rutiinitarkastukset, jotta tämän direktiivin 
vaatimuksien noudattaminen 
varmistetaan.

Perustelu

Kuluttajajärjestöjen tutkimukset ovat osoittaneet, että tuotteita merkitään usein väärin ja 
niistä puuttuu tietoja. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava paikan päällä suoritettavilla 
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tarkastuksilla, että tuotteet merkitään oikein ja että asianmukaiset tiedot ovat käytössä 
kaikessa teknisessä mainosmateriaalissa, mitä korostetaan. Rengasseinämään valetut mitatut 
arvot helpottavat seurantaa ja moitteettoman täytäntöönpanon toteuttamista.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Arviointia ja vaatimustenmukaisuuden 
valvontaa varten jäsenvaltioiden on myös 
tarvittaessa viitattava renkaiden 
tyyppihyväksyntään liittyviin asiakirjoihin 
ja relevantteihin tukeviin asiakirjoihin, 
jotka toimittaja esittää.

Perustelu

Nykyisissä asetuksissa määritellään jo, miten jäsenvaltioiden on määritettävä 
polttoaineenkulutus, märkäpito ja vierintävastus uusien ajoneuvojen tyyppihyväksyntätestin 
yhteydessä. EU:n määrittämää menettelyä tulisi käyttää, eikä sitä pitäisi asettaa 
kyseenalaiseksi, jotta vältettäisiin tarpeeton ylimääräinen testaus ja byrokratia. On myös 
tärkeää, että valmistajien hallinnollisen rasitteen ja testikulujen minimoimiseksi sovelletaan 
samoja testimenetelmiä, joista säädetään renkaiden tyyppihyväksyntää koskevassa 
lainsäädännössä.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää viimeistään 
29. lokakuuta 2010 mennessä 
merkintäjärjestelmän laajentamista 
pinnoitettuihin renkaisiin koskevan 
kertomuksen, johon on liitetty vaikutusten 
arviointi ja tarvittaessa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston ehdotukset 
tämän direktiivin ja muiden asiaan 
liittyvien säännöksien tarkistamisesta. 
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Liite I - A osa – taulukko – sarake 1 ja 2

Komission teksti

Luokan C1 renkaat
RRC kiloa/tonnia Energia-tehokkuus-luokka
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

Tarkistus 

Luokan C1 renkaat
RRC kiloa/tonnia Energia-tehokkuus-luokka
RRC≤6,5 A
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

Perustelu
Jotta voidaan parantaa järjestelmän ymmärrettävyyttä ja luoda selvä kytkös 
polttoainesäästöihin, tarvitaan lineaarinen jaksotus (1 kg/t), koska sen avulla voidaan selvästi 
osoittaa 1,5 prosentin polttoainesäästö jaksoa kohden, ts. polttoainesäästö on 7,5 prosenttia, 
jos jaksoon F kuuluva malli korvataan jakson A mallilla. 

Tyhjä luokka D aiheuttaa kuluttajille epäselvyyttä. Järjestelmän olisi oltava jatkuva, eikä 
malleja pitäisi jakaa kahteen alajärjestelmään, koska sillä heikennetään tehokkuutta. 

Jos luokkien kokoa pienennetään, ei voida antaa yhdenmukaisia kannustimia tehokkuuden 
parantamiseksi koko markkinoilla (vähemmän houkutuksia tehdä vähittäisiä parannuksia 
luokkien E, F ja G välillä).
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – A osa – taulukko – sarake 1 ja 2

Komission teksti

Luokan C2 renkaat
RRC kiloa/tonnia Energia-tehokkuus-luokka
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

Tarkistus

Luokan C2 renkaat
RRC kiloa/tonnia Energia-tehokkuus-

luokka
RRC≤5,5 A
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

Perustelu

Jotta tätä järjestelmää ymmärretään paremmin ja luodaan selkeä yhteys polttoainesäästöihin, 
on asianmukaista ottaa käyttöön luokkien koko, joka on 1 kilo/tonni. Tällä voidaan selkeästi 
osoittaa polttoainesäästö tehokkuusluokkaa kohden.
Tyhjä luokka D aiheuttaa kuluttajille epäselvyyttä. Järjestelmän olisi oltava jatkuva, eikä 
malleja pitäisi jakaa kahteen alajärjestelmään, koska sillä heikennetään tehokkuutta.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – B osa - taulukko - sarakkeet 1 ja 2

Komission teksti

Luokan C1 renkaat
G Märkäpitoluokat
155≤G A
140≤G≤154 B
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125≤G≤139 C
- D
110≤G≤124 E
G≤109 F
- G

Tarkistus 

Luokan C1 renkaat
G Märkäpitoluokat
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
110≤G≤124 D
G≤109 E
- F
- G

Perustelu

Tyhjä luokka D aiheuttaa kuluttajille epäselvyyttä. On tärkeää, että järjestelmä on avoin ja 
helposti ymmärrettävä. Järjestelmän olisi oltava jatkuva, eikä malleja pitäisi jakaa kahteen 
alajärjestelmään, koska sillä heikennetään tehokkuutta.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimittajien on verkkosivustollaan: 3. Toimittajien on verkkosivustollaan:

i) selitettävä merkinnässä käytettyjä 
kuvamerkkejä

i) esitettävä linkki EU:n renkaiden 
merkintöjä koskevaan verkkosivustoon

ii) tähdennettävä, että tosiasialliset 
polttoainesäästöt ja tieliikenneturvallisuus 
riippuvat erittäin suuresti kuljettajan 
käyttäytymisestä, erityisesti, että:

ii) selitettävä merkinnässä käytettyjä 
kuvamerkkejä sekä annettava käyttöön 
polttoainetehokkuutta koskeva laskin EU:n 
renkaiden merkintöjä koskevan 
verkkosivuston mukaisesti

iii) tähdennettävä, että tosiasialliset 
polttoainesäästöt ja tieliikenneturvallisuus 
riippuvat erittäin suuresti kuljettajan 
käyttäytymisestä, erityisesti, että:
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taloudellisella ajotavalla voidaan vähentää 
polttoainekulutusta huomattavasti 

taloudellisella ajotavalla voidaan vähentää 
polttoainekulutusta huomattavasti 

rengaspaine olisi tarkistettava säännöllisin 
väliajoin, koska oikea rengaspaine parantaa 
märkäpitoa ja polttoainetehokkuutta

rengaspaine olisi tarkistettava säännöllisin 
väliajoin, koska oikea rengaspaine parantaa 
märkäpitoa ja polttoainetehokkuutta

pysähtymismatkan edellyttämää turvaväliä 
olisi aina noudatettava tarkasti.

pysähtymismatkan edellyttämää turvaväliä 
olisi aina noudatettava tarkasti.

(komission tekstin ii alakohta on siirretty tarkistuksen iii alakohtaan)
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