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TRUMPAS PAGRINDIMAS

ES padangų ženklinimo sistema papildys Europos degalų naudojimo efektyvumo, sukibimo 
su šlapia danga ir triukšmo ribines vertes, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. XXXX/XXXX dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, 
atsižvelgiant į jų bendrąją saugą (COM(2008)0316). Reglamente bus nustatyti standartai, 
kuriais remiantis blogiausi modeliai bus pašalinti iš rinkos, o o taikant Ženklinimo direktyvą
bus skatinamos rinkos naujovės ir greitesnė plėtra, siekiant sukurti labiausiai degalus 
tausojančias, saugesnes ir mažiau triukšmingas padangas.

Europos padangų rinka yra labai konkurencinga. Tačiau dėl aiškios informacijos vartotojams 
stokos svarbiausi konkurencijos veiksniai yra kaina ir prekės ženklo žinomumas, o ne 
darbinės savybės. Apsisprendimas perkant daugiausia priklauso nuo pardavimo kainos, o ne 
nuo gaminio kokybės, ir tai neskatina rinkos orientuotis į ekonomiškesnes ir saugesnes 
padangas. Ženklinimo sistemos įdiegimas pirmą kartą suteiks vartotojams galimybę naudotis 
sistemišku ir nuosekliu nepriklausomai patikrintos informacijos apie padangų savybes 
šaltiniu. Trijų darbinių savybių – degalų naudojimo efektyvumo, sukibimo su šlapia danga ir 
triukšmo – įtraukimas leis užtikrinti, kad bus dedamos pastangos kiekvieną jų pagerinti 
(negerinant vienos kitų sąskaita). 

Padangų pasipriešinimui riedėjimui priskiriama 20–30 proc. automobilių degalų sąnaudų. 
Šiuo metu Europos rinkoje geriausios ir prasčiausios kokybės padangų pasipriešinimas 
riedėjimui gali skirtis net iki 100 proc. Komisijos atliktas poveikio vertinimas parodė, kad 
degalus tausojančios padangos yra ekonomiškos, jos taip pat yra nebrangus būdas sumažinti 
CO2 išmetimą (COM(2008)746). 30 proc. sumažinus dabartinį vidutinį automobilių padangų 
pasipriešinimą riedėjimui (apie 10 kg/t) iki dabartinio geriausios praktikos rodiklio (apie 
7 kg/t), maždaug 5 proc. sumažėtų viso automobilių parko degalų sąnaudos. Bet kokį padangų 
gamybos sąnaudų ir vartojimo kainų padidėjimą turėtų kompensuoti mažesnės degalų 
sąnaudos – tausiausios padangos turėtų atsipirkti trumpiau nei per 8 mėnesius. Kylant benzino 
kainoms, tai ypač atitinka vartotojo finansinius interesus, taip pat ir aplinkosaugos interesus. 

Naudojant mažiau triukšmo keliančias padangas sumažės triukšmo lygis keliuose ir pagerės
žmonių gyvenimo kokybė ir sveikata miestuose ir šalia greitkelių. Tai sumažins sveikatos 
priežiūros ir susijusias išlaidas, leis viešojo administravimo institucijoms perskirstyti dalį šiuo 
metu užtvarams nuo triukšmo statyti naudojamų lėšų ir apsaugos nuosavybės šalia kelių vertę. 
Tačiau nereikia tikėtis, kad vartotojai bus susipažinę su decibelų skale, todėl turėtų būti 
naudojama paprasta spalvinė sistema, pagal kurią padangos būtų žymimos spalvomis kaip 
triukšmingos, vidutiniškai triukšmingos ar netriukšmingos. 

Europos Komisija privalo atlikti svarbų vaidmenį informuojant vartotojus apie naudą dėl 
sumažėjusių kuro sąnaudų, taip pat teigiamą poveikį aplinkai. Tuo tikslu ji turi sukurti 
tinklavietę ir organizuoti informacinę kampaniją. Tinklavietėje vartotojui turėtų būti sudaryta 
galimybė apskaičiuoti, kiek jis sutaupytų, jei naudojamas padangas pasikeistų 
efektyvesnėmis. Reikalavimai gamintojams ir visiems platinimo ir mažmenos grandies 
subjektams turi būti aiškūs, turi būti galima jų stebėsena. Siekdamos užtikrinti atitiktį 
ženklinimo sistemai, kompetentingos institucijos valstybėse narėse turi atlikti patikrinimus ir 
taikyti veiksmingas baudas. 
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Būtina suvokti, kad ženklinimo sistema bus naudinga ne tik pavieniams vartotojams ir 
vairuotojams, bet ir daug automobilių perkančioms įmonėms bei rengiant viešuosius 
pirkimus. Nors tokie pirkėjai turi išsamesnių žinių, rinkos tyrimai parodė, kad daug 
automobilių perkančios įmonės labai pageidautų informacijos apie degalų naudojimo 
efektyvumą.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Padangų savybes lemia daug 
tarpusavyje susijusių parametrų. Gerinant 
vieną parametrą, pvz., mažinant 
pasipriešinimą riedėjimui, galima 
pabloginti kitus parametrus, tokius kaip 
sukibimas su šlapia danga, o bandant 
gerinti pastarąjį galima pabloginti išorinio 
riedėjimo triukšmo parametrą. Padangų 
gamintojus reikėtų skatinti kiek įmanoma 
gerinti visus parametrus. 

(4) Padangų savybes lemia daug 
tarpusavyje susijusių parametrų. Gerinant 
vieną parametrą, pvz., mažinant 
pasipriešinimą riedėjimui, galima 
pabloginti kitus parametrus, tokius kaip 
sukibimas su šlapia danga, o bandant 
gerinti pastarąjį galima pabloginti išorinio 
riedėjimo triukšmo parametrą. Be to, jei 
dėl pakeistų parametrų paspartėtų 
padangų nusidėvėjimas, gali padidėti 
tarša smulkiomis kietosiomis dalelėmis.
Padangų gamintojus reikėtų skatinti kiek 
įmanoma gerinti visus parametrus.

Pagrindimas

Variklinių transporto priemonių eismas yra vienas pagrindinių CO2 taršos šaltinių. Dėl 
padangų dilimo kasmet išmetamas smulkių kietųjų dalelių kiekis siekia maždaug 6,5 kilotonų. 
Iki 2010 m. įsigalios tolesnio etapo taisyklės dėl smulkių kietųjų dalelių. Keičiant tokius 
parametrus, kaip pasipriešinimas riedėjimui, visuomet turi būti atsižvelgiama į tai, kokio 
poveikio šis pakeitimas turės padangų nusidėvėjimui ir atitinkamai taršai smulkiomis 
kietosiomis dalelėmis.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Siekiant paspartinti sistemos 
pripažinimą ir greičiau pasinaudoti jos 
privalumais, padangų gamintojai, tiekėjai 
ir platintojai turėtų būti skatinami taikyti 
šios direktyvos nuostatas dar iki 2010 m. 

Pagrindimas

Sparčiai įvedus ženklinimo sistemą (pradžioje laikantis jos savanoriškai) vartotojai geriau 
suvoks sistemą ir anksčiau sumažės degalų vartojimas, anglies dioksido išmetimas ir kelių 
transporto priemonių keliamas triukšmas.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Galimiems pirkėjams turėtų būti 
teikiama papildoma standartizuota 
informacija, paaiškinant kiekvieną 
etiketės dalį (degalų naudojimo 
efektyvumą, sukibimą su šlapia danga ir 
keliamą triukšmą) ir jos svarbą, įskaitant 
degalų ekonomijos skaičiuoklę, kuri 
parodo vidutinį sutaupytą degalų, anglies 
dioksido ir sąnaudų kiekį.  Ši informacija 
turėtų būti teikiama aiškinamuosiuose 
informaciniuose lapeliuose ir plakatuose 
visose prekybos vietose, taip pat ES 
padangų ženklinimo tinklavietėje.  
Tinklavietės adresas turi būti aiškiai 
nurodytas etiketėje ir bet kokioje 
techninėje reklaminėje literatūroje.

Pagrindimas

Siekiama sukurti centrinį informacijos šaltinį tam, kad suprantamai išaiškinti šios ženklinimo 
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sistemos priežastis, naudą vartotojams, susijusią su degalų ir išlaidų taupymu, taip pat indėlį 
mažinant anglies dioksido kiekį ir transporto priemonių keliamą triukšmą.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Visų pirma, Komisijai turėtų būti 
suteikta teisė nustatyti C2 ir C3 klasių 
padangų ženklinimo atsižvelgiant į jų 
sukibimą su šlapia danga reikalavimus, 
padangų ženklinimo atsižvelgiant į jų
esminius parametrus, išskyrus degalų 
naudojimo efektyvumą, sukibimą su šlapia 
danga ir išorinį riedėjimo triukšmą, 
reikalavimus ir derinti priedus su technine 
pažanga. Kadangi šios priemonės yra 
bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti 
papildant šią direktyvą, jos turi būti 
nustatomos taikant Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu,

(22) Visų pirma, Komisijai turėtų būti 
suteikta teisė nustatyti C2 ir C3 klasių 
padangų ženklinimo atsižvelgiant į jų 
sukibimą su šlapia danga reikalavimus, 
padangų ženklinimo atsižvelgiant į jų 
esminius parametrus, išskyrus degalų 
naudojimo efektyvumą ir išorinį riedėjimo 
triukšmą, reikalavimus ir derinti priedus su 
technine pažanga, atsižvelgiant taip pat ir į 
taršą smulkiomis kietosiomis dalelėmis, 
susijusią su padangų nusidėvėjimu. 
Kadangi šios priemonės yra bendro 
pobūdžio ir skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies keisti 
papildant šią direktyvą, jos turi būti 
nustatomos taikant Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu,

Pagrindimas

Nurodytas sukibimo su šlapia danga parametras Komisijos pasiūlyme kartojasi. 

Variklinių transporto priemonių eismas yra vienas pagrindinių CO2 taršos šaltinių. Dėl 
padangų dilimo kasmet išmetamas smulkių kietųjų dalelių kiekis siekia maždaug 6,5 kilotonų. 
Iki 2010 m. įsigalios tolesnio etapo taisyklės dėl taršos smulkiomis kietosiomis dalelėmis. 
Keičiant tokius parametrus, kaip pasipriešinimas riedėjimui, visuomet turi būti atsižvelgiama 
į tai, kokio poveikio šis pakeitimas turės padangų nusidėvėjimui ir atitinkamai taršai 
smulkiomis kietosiomis dalelėmis.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) techninė reklaminė literatūra – visa 
galutiniams vartotojams arba platintojams 
skirta spausdintinė ir elektroninė medžiaga, 
naudojama prekiaujant padangomis arba 
transporto priemonėmis, kurioje nurodomi 
konkretūs padangos parametrai (pvz., 
techniniai vadovai, brošiūros, parduodant 
internetu teikiama medžiaga, informaciniai 
lapeliai ir katalogai);

(4) techninė reklaminė literatūra – visa 
galutiniams vartotojams arba platintojams 
skirta spausdintinė ir elektroninė medžiaga, 
naudojama prekiaujant padangomis arba 
transporto priemonėmis, kurioje nurodomi 
konkretūs padangos parametrai arba 
pateikiama mažmeninė kaina (pvz., 
techniniai vadovai, brošiūros, asortimento 
sąrašas, parduodant internetu teikiama 
medžiaga, informaciniai lapeliai ir 
katalogai);

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad galimi pirkėjai, kurie prieš montavimą nemato padangų (pvz., pateikę 
užsakymą internetu, sudarę automobilių parko tvarkymo sutartis), [...], būtina nurodyti 
ženklinimo informaciją kituose reklaminės informacijos šaltiniuose. Ženklinimo informacija 
turi būti nurodoma, kai pateikiama mažmeninė kaina.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) ES padangų ženklinimo tinklavietė –
centrinis aiškinamosios ir papildomos 
informacijos apie kiekvieną padangos 
etiketės dalį šaltinis internete, kuriame, be 
kita ko, pateikiama degalų ekonomijos 
skaičiuoklė, kurią tvarko Komisija;

Pagrindimas

Siekiama sukurti centrinį informacijos šaltinį tam, kad suprantamai išaiškinti šios ženklinimo 
sistemos priežastis, naudą vartotojams, susijusią su degalų ir išlaidų taupymu, taip pat indėlį 
mažinant anglies dioksido kiekį ir transporto priemonių keliamą triukšmą.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) degalų ekonomijos skaičiuoklė – ES 
padangų ženklinimo tinklavietėje ir 
naudojant aiškinamuosius informacinius 
lapelius ir plakatus pateikta priemonė, 
skirta parodyti galimam vidutiniam 
sutaupytam degalų kiekiui (procentais, 
litrais ir eurais) ir sumažintam anglies 
dioksido kiekiui C1, C2 ir C3 klasės 
padangoms;

Pagrindimas

Siekiama padidinti žinias apie etiketę ir susidomėjimą ja, taip pat parodyti tiesioginę naudą 
vartotojams, susijusią su degalų vartojimu ir išlaidomis, taip pat naudą aplinkai.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) tiekėjai užtikrina, kad ant C1 ir C2 
klasių padangų, pristatomų platintojams
arba galutiniams vartotojams, protektorių 
būtų užklijuotas lipdukas, kuriame
pateikiama etiketė su nurodyta degalų 
naudojimo efektyvumo klase, kaip 
nustatyta I priedo A dalyje, ir išmatuota 
išorinio riedėjimo triukšmo vertė, kaip 
nustatyta I priedo C dalyje; C1 klasės 
padangų etiketėse turėtų būti nurodyta ir 
sukibimo su šlapia danga klasė, kaip 
nustatyta I priedo B dalyje;

(1) tiekėjai užtikrina, kad ant C1 ir C2 
klasių padangų, pristatomų į prekybos 
vietas, būtų etiketė, pateikiama bet kokiu 
būdu arba lipduke ant protektoriaus, 
kuriame nurodyta informacija apie degalų 
naudojimo efektyvumą ir sukibimą su 
šlapia danga, taip pat išmatuota išorinio 
riedėjimo triukšmo vertė, kaip nustatyta
atitinkamai I priedo A, B ir C dalyse;

Pagrindimas

Naudojant siūloma formuluotę paaiškinama į prekybos vietas perduota informacija, 
užtikrinama, kad vartotojų informavimui būtų naudojama tinkamiausios ir veiksmingiausios 
priemonės.   Nuoroda į prekybos vietą pakeičiama suderinant ją su 3 straipsnio 3 dalimi.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) tiekėjai III priede nurodyta tvarka 
techninėje reklaminėje literatūroje nurodo 
degalų naudojimo efektyvumo klasę, 
sukibimo su šlapia danga klasę ir išmatuotą 
išorinio riedėjimo triukšmo vertę pagal I 
priedo reikalavimus;

(3) tiekėjai III priede nurodyta tvarka bet 
kokioje techninėje reklaminėje literatūroje 
nurodo degalų naudojimo efektyvumo 
klasę, sukibimo su šlapia danga klasę ir 
išmatuotą išorinio riedėjimo triukšmo vertę 
pagal I priedo reikalavimus;

Pagrindimas

Pateikiamas paaiškinimas užtikrinant, kad ženklinimo informacija būtų pateikta bet kokioje 
techninėje reklaminėje literatūroje.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) bet kokioje techninėje reklaminėje 
literatūroje pateikiama aiški tinklo 
nuoroda į ES padangų ženklinimo 
tinklavietę; 

Pagrindimas

Siekiant pagerinti informuotumą apie sistemą ir jos suvokimą, vartotojai turi būti nukreipiami 
į ES padangų ženklinimo tinklavietę – centrinį aiškinamosios ir papildomos informacijos 
šaltinį.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1)  platintojai užtikrina, kad prekybos (1) platintojai užtikrina, kad prekybos 
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vietose ant padangų aiškiai matomose 
vietose būtų užklijuoti pagal 4 straipsnio 1 
dalį tiekėjų pateikti lipdukai;

vietose šalia ir aiškiai matomose vietose 
būtų nurodyta pagal 4 straipsnio 1 dalį 
tiekėjų pateikta ženklinimo informacija;

Pagrindimas

Pateikiant šį pakeitimą patobulinama formuluotė, taip sugriežtinant reikalavimą nuosekliai 
naudoti ženklinimo informaciją.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Automobilių tiekėjų ir automobilių
platintojų atsakomybė

Transporto priemonių tiekėjų ir
transporto priemonių platintojų 
atsakomybė
Horizontalaus pobūdžio pakeitimas, kuris 
jį priėmus taikomas visame straipsnyje.

Pagrindimas

Nuostatas derėtų taikyti visų transporto priemonių, kurioms naudojamos šioje direktyvoje 
reglamentuojamos padangos, įskaitant furgonus, sunkvežimius ir autobusus, platintojams, 
siekiant užtikrinti, kad įmonėms parduodančios įmonės, kurios užima didėjančią padangų 
rinkos dalį, būtų taip pat informuotos apie ženklinimo sistemą. 

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos valdžios institucijos 
nustatytų prekybos vietų eilinių ir 
neeilinių patikrinimų sistemą siekiant 
užtikrinti šios direktyvos reikalavimų 
vykdymą.

Pagrindimas

Vartotojų asociacijų tyrimai nustatė, kad vis dar neteisingai ženklinami produktai ir stinga 
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informacijos. Valstybės narės, naudodamos tikrinimus iš anksto nepranešus, turėtų užtikrinti, 
kad produktai būtų teisingai paženklinti ir, kaip nurodyta, bet kokioje techninėje reklaminėje 
literatūroje būtų pateikiama atitinkama informacija. Padangos šone išliejus nustatytus 
dydžius bus lengviau kontroliuoti ir užtikrinti tinkamą įgyvendinimą. 

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įvertindamos ir užtikrindamos atitiktį 
valstybės narės taip pat prireikus cituoja 
padangų tipo patvirtinimo dokumentus ir 
atitinkamus tiekėjo teiktinus papildomus 
dokumentus.

Pagrindimas

Galiojančiuose reglamentuose jau nustatyta, kaip valstybės narės nustato degalų sąnaudas, 
sukibimo su šlapia danga klasę ir išorinio riedėjimo triukšmo vertę atlikdamos naujų 
transporto priemonių tipo patvirtinimo bandymus. Turėtų būti naudojamos ES nustatytos 
procedūros, jomis neturėtų būti abejojama siekiant išvengti papildomų nereikalingų bandymų 
ir biurokratijos. Be to, norint sumažinti gamintojams tenkančią administracinę naštą ir 
bandymų išlaidas, svarbu mažinti padangų bandymų skaičių ir bandymus suderinti, turėtų 
būti taikomi padangų tipo patvirtinimo teisės aktuose nustatyti metodai. 

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nė vėliau kaip 2010 m. spalio 29 d. 
Komisija pateikia pranešimą dėl 
ženklinimo sistemos taikymo išplėtimo 
restauruotoms padangoms, kartu 
pateikdama poveikio analizę ir, prireikus, 
pasiūlymus Europos Parlamentui ir 
Tarybai dėl papildomos šios direktyvos ir 
kitų atitinkamų reglamentų peržiūros. 
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo A dalies lentelės 1 ir 2 stulpeliai

Komisijos siūlomas tekstas

C1 klasės padangos
PRK kg/t Energijos vartojimo 

efektyvumo klasė
PRK≤6,5 A
6,6≤PRK≤7,7 B
7,8≤PRK≤9,0 C
Tuščia D
9,1≤PRK≤10,5 E
10,6≤PRK≤12,0 F
PRK≥12,1 G

Pakeitimas 

C1 klasės padangos
PRK kg/t Energijos vartojimo 

efektyvumo klasė
PRK≤6,5 A
6,6≤PRK≤7,5 B
7,6≤PRK≤8,5 C
8,6≤PRK≤9,5 D
9,6≤PRK≤10,5 E
10,6≤PRK≤11,5 F
PRK≥11,6 G

Pagrindimas
Siekiant pagerinti sistemos suvokimą ir nustatyti aiškią sąsają su degalų taupymu, tinkami 1 
kg/t tiesiniai intervalai, nes tai galima aiškiai susieti su 1,5 proc. sutaupytu degalų kiekiu 
vienam pagerintam intervalui, t. y. pakeičiant F intervalo modelį A intervalo modeliu
sutaupoma 7,5 proc. degalų.

Tuščias D intervalas klaidina vartotojus. Sistema turėtų būti tolydi, nedalinat intervalų į dvi 
posistemes ir nemažinant veiksmingumo. 

Naudojant mažiau intervalų nebus sukurtos nuolatinės paskatos gerinti rezultatus visoje 
rinkoje (mažiau paskatų nedideliems patobulinimams tarp E, F ir G intervalų).
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo A dalies lentelės 1 ir 2 stulpeliai

Komisijos siūlomas tekstas

C2 klasės padangos
PRK kg/t Energijos vartojimo 

efektyvumo klasė
PRK≤5,5 A
5,6≤PRK≤6,7 B
6,8≤PRK≤8,0 C
Tuščia D
8,1≤PRK≤9,2 E
9,3≤PRK≤10,5 F
PRK≥10,6 G

Pakeitimas

C2 klasės padangos
PRK kg/t Energijos vartojimo 

efektyvumo klasė
PRK≤5,5 A
5,6≤PRK≤6,5 B
6,6≤PRK≤7,5 C
7,6≤PRK≤8,5 D
8,6≤PRK≤9,5 E
9,6≤PRK≤10,5 F
PRK≥10,6 G

Pagrindimas

Siekiant pagerinti sistemos suvokimą ir nustatyti aiškią sąsają su degalų taupymu, tinkami 1 
kg/t tiesiniai intervalai, nes tai galima aiškiai susieti su sutaupytu degalų kiekiu vienam 
pagerintam intervalui.
Tuščias D intervalas klaidina vartotojus. Sistema turėtų būti tolydi, nedalinat intervalų į dvi 
posistemes ir nemažinant veiksmingumo.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo B dalies lentelės 1 ir 2 stulpeliai

Komisijos siūlomas tekstas

C1 klasės padangos
S Sukibimo su šlapia danga 
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klasės
155≤S A
140≤S≤154 B
125≤S≤139 C
Tuščia D
110≤S≤124 E
S≤109 F
Tuščia G

Pakeitimas 

C1 klasės padangos
S Sukibimo su šlapia danga 

klasės
155≤S A
140≤S≤154 B
125≤S≤139 C
110≤S≤124 D
S≤109 E
Tuščia F
Tuščia G

Pagrindimas

Siūlomas tuščias D intervalas klaidina vartotojus. Itin svarbu, kad sistema būtų skaidri ir 
suprantama. Sistema turi būti tolydi, nedalinat intervalų į dvi posistemes ir nemažinant 
veiksmingumo.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tiekėjai savo tinklalapiuose privalo 
pateikti tokią informaciją:

3. Tiekėjai savo tinklalapiuose privalo 
pateikti tokią informaciją:

i) etiketėje esančių piktogramų 
paaiškinimą;

i) saitą su ES padangų ženklinimo 
tinklaviete;

ii) pabrėžti faktą, kad faktinis sutaupyto 
kuro kiekis ir eismo saugumas labai 
priklauso nuo vairuotojo elgesio, ypač 
nuo šių veiksnių: 

ii) etiketės piktogramų paaiškinimą ir 
pagal ES padangų ženklinimo tinklavietę 
pateikiamą degalų ekonomijos 
skaičiuoklę, 
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iii) teiginį, kuriame pabrėžiama, kad 
faktinis sutaupytų degalų kiekis ir eismo 
saugumas labai priklauso nuo vairuotojo 
elgesio, ypač nuo šių veiksnių: 

pasirinkus ekologinį važiavimo būdą 
galima sunaudoti daug mažiau degalų;

pasirinkus ekologinį važiavimo būdą 
galima sunaudoti daug mažiau degalų;

siekiant geresnio sukibimo su šlapia danga 
ir efektyviau naudoti degalus, reikėtų 
reguliariai tikrinti padangų slėgį;

siekiant geresnio sukibimo su šlapia danga 
ir efektyviau naudoti degalus, reikėtų 
reguliariai tikrinti padangų slėgį;

visada turėtų būti griežtai laikomasi 
saugaus stabdymo atstumo.

visada turėtų būti griežtai laikomasi 
saugaus stabdymo atstumo.

(Komisijos teksto ii punktas perkeltas į pakeitimo iii punktą.)
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