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Muudatusettepanek 19
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiv rehvide 
kütusesäästlikkuse ja muude oluliste 
parameetrite märgistamise kohta

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus rehvide 
kütusesäästlikkuse ja muude oluliste 
parameetrite märgistamise kohta
(Käesolev muudatusettepanek kehtib kogu 
teksti kohta. Selle heakskiitmine eeldab 
vastavaid muudatusi kogu tekstis.)

Or. de

Selgitus

Järjekindluse mõttes tuleks õigusaktiks valida määrus. Mootorsõidukite ohutusega seotud 
tüübikinnitust, mis miinimumnõuete abil mõjutab pakkumise poolt, tuleb komisjoni 
seletuskirja kohaselt täiendada ettepanekuga, mis on suunatud turu nõudluse poolele. See 
peaks tagama rehvide kvaliteedi ühtse taseme. Määrusega tagatakse, et 
märgistamiskohustusega seotud sätteid kohaldatakse vahetult, kuna nende ülevõtmine 
siseriiklikusse õigusesse ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 20
Amalia Sartori, Stefano Zappalà, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiv rehvide 
kütusesäästlikkuse ja muude oluliste 
parameetrite märgistamise kohta

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus rehvide 
kütusesäästlikkuse ja muude oluliste 
parameetrite märgistamise kohta
(Käesolev muudatusettepanek kehtib kogu 
teksti kohta. Selle heakskiitmine eeldab 
vastavaid muudatusi kogu tekstis.)
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Or. it

Selgitus

Komisjoni ettepanekule eelnes määrus, mis käsitleb mootorsõidukite üldise ohutusega seotud 
tüübikinnituse nõudeid (KOM(2008)0316). Võttes arvesse kahe teksti vahelisi seoseid, tuleks 
komisjoni ettepanek muuta määruseks, et tagada selle ühtne kohaldamine kogu ühenduses.

Muudatusettepanek 21
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiv rehvide 
kütusesäästlikkuse ja muude oluliste 
parameetrite märgistamise kohta

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus rehvide 
kütusesäästlikkuse ja muude oluliste 
parameetrite märgistamise kohta

(Käesolev muudatusettepanek kehtib kogu 
teksti kohta. Selle heakskiitmine eeldab 
vastavaid muudatusi kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Järjekindluse mõttes tuleks õigusaktiks valida määrus. Mootorsõidukite ohutusega seotud 
tüübikinnitust (KOM(2008)0316), mis miinimumnõuete abil mõjutab pakkumise poolt, tuleb 
komisjoni seletuskirja kohaselt täiendada ettepanekuga, mis on suunatud turu nõudluse 
poolele. See peaks tagama rehvide kvaliteedi ühtse taseme. Määrusega tagatakse 
märgistamiskohustusega seotud sätete vahetu kohaldamine, kuna nende ülevõtmine 
siseriiklikusse õigusesse ei ole vajalik.
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Muudatusettepanek 22
Neena Gill

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiv rehvide 
kütusesäästlikkuse ja muude oluliste 
parameetrite märgistamise kohta

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus rehvide 
kütusesäästlikkuse ja muude oluliste 
parameetrite märgistamise kohta

(Käesolev muudatusettepanek kehtib kogu 
teksti kohta. Selle heakskiitmine eeldab 
vastavaid muudatusi kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Direktiiviga võrreldes tagaks määrus paremini võrdsed võimalused rehvitootjatele ning
läbipaistvama reguleerimissüsteemi tarbijatele.

Muudatusettepanek 23
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiv rehvide 
kütusesäästlikkuse ja muude oluliste 
parameetrite märgistamise kohta

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiv rehvide 
kütusesäästlikkuse, märghaardumise ja 
veeremismüra tasemete märgistamise 
kohta

Or. de

Selgitus

Direktiiviga reguleeritakse kolme täpselt määratletud parameetri märgistamist. Kuna antud 
juhul peaks ohutus olema esiplaanil, tuleks märghaardumine ära mainida enne 
kütusesäästlikkust ja veeremismüra tasemeid. „Muud olulised parameetrid” on nii 
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ebamäärane, et ei sobi direktiivi pealkirjaks.

Muudatusettepanek 24
Matthias Groote

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 
energiasäästlikkuse parandamine võib 
negatiivselt mõjutada teisi parameetreid, nt 
märghaardumist, ning märghaardumise 
optimeerimine võib negatiivselt mõjutada 
välist veeremismüra. Samuti võivad 
parameetrid muutuda tahkete osakeste 
saaste tõttu, mis on tekkinud rehvide 
suurema kulumise tagajärjel. 
Rehvitootjaid tuleb innustada optimeerima 
kõiki parameetreid.

Or. de

Selgitus

Maanteetransport on üks peamisi CO2 heite põhjustajaid. Rehvide kulumise tõttu tekib igal 
aastal ligikaudu 6,5 kilotonni tahkete osakeste heidet. 2010. aastaks jõustub tahkete osakeste 
heidet reguleerivate eeskirjade järgmine etapp. Kui parameetrid, näiteks veeretakistus, 
muutuvad, tuleb alati kaaluda, millist mõju avaldab see rehvide kulumisele ja seega tahkete 
osakeste heitele.

Muudatusettepanek 25
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Rehve iseloomustavad mitu omavahel 
seotud parameetrit. Ühe parameetri, nt 
energiasäästlikkuse parandamine võib 

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

negatiivselt mõjutada teisi parameetreid, nt 
märghaardumist, ning märghaardumise 
optimeerimine võib negatiivselt mõjutada 
välist veeremismüra. Rehvitootjaid tuleb 
innustada optimeerima kõiki parameetreid, 
ilma et selle tulemusena väheneksid 
praeguseks saavutatud ohutusstandardid.

Or. de

Selgitus

Peab olema täiesti selge, et ohutus tuleb seada esmatähtsale kohale. 

Muudatusettepanek 26
Silvia-Adriana Ţicău

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 
energiasäästlikkuse parandamine võib 
negatiivselt mõjutada teisi parameetreid, nt 
märghaardumist, ning märghaardumise 
optimeerimine võib negatiivselt mõjutada 
välist veeremismüra. Rehvitootjaid tuleb 
innustada optimeerima kõiki parameetreid. 
Kasutatud katsemeetodite kontekstis 
tuleks liiklusohutus seada esmatähtsale 
kohale.

Or. ro

Selgitus

On oluline, et kasutatud katsemeetodite kontekstis seataks liiklusohutus esmatähtsale kohale.
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Muudatusettepanek 27
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Mõttekas abivahend teadlikkuse 
tõstmisel ja veeretakistuse mõistmisel on 
kütusesäästu kalkulaator, mida 
kasutatakse näiteks C3 klassi rehvide 
puhul, mis näitab võimalikku kokkuhoidu 
kütuse, raha ja süsinikdioksiidi osas.

Or. en

Selgitus

ELi tasandil rakendatava rehvide märgistamissüsteemi eesmärk on lahendada olukord, kus 
teabe puudumise tõttu ei toimu turul optimaalset üleminekut kütusesäästlikele rehvidele. 
Kütusesäästu kalkulaator aitab teha tarbijatel teadlikuma valiku.

Muudatusettepanek 28
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Teised rehvi parameetrid (nt vesiliu 
teke või juhitavus kurvides) mõjutavad 
samuti liiklusohutust. Samas ei ole praegu 
veel olemas ühtlustatud katsemeetodeid 
selliste parameetrite määramiseks. 
Seepärast on asjakohane näha ette 
võimalus hiljem vajaduse korral 
kehtestada sätted, millega nähakse ette 
ühtlustatud teabe esitamine 
lõppkasutajatele kõnealuste rehvi 
parameetrite kohta.

(10) Teised rehvi parameetrid (nt vesiliu 
teke või juhitavus kurvides) mõjutavad 
samuti liiklusohutust. Samas ei ole praegu 
veel olemas ühtlustatud katsemeetodeid 
selliste parameetrite määramiseks. Seega ei 
tohiks praegu nende parameetrite kohta 
eeskirju vastu võtta.

Or. de
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Selgitus

Kuna praegu puuduvad isegi ühtlustatud katsemeetodid, ei tohiks kõnealuses etapis nõuda 
liikmesriikidelt tegutsemist. See põhjustab üksnes tarbetut bürokraatiat.

Muudatusettepanek 29
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Rehvitootjaid, tarnijaid ja 
turustajaid tuleks innustada täitma 
käesoleva direktiivi sätteid enne 
2012. aastat, et kiirendada süsteemi 
tunnustamist ja sellest kasu saamist.

Or. en

Selgitus

Märgistamissüsteemi võimalikult kiire kasutuselevõtt, mis toimub esialgu vabatahtliku 
täitmise kaudu, soodustab tarbijate poolset süsteemi tunnustamist ja tagab kütusekulu, CO2
heite ja liiklusmüra varasema vähenemise.

Muudatusettepanek 30
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Mõõdetud veeretakistuse koefitsient 
(RRC, väljendatuna kg/t) tuleks esitada 
märgisel, et tagada süsteemi läbipaistvus 
ja sellest arusaamine, eelkõige 
ostuspetsialistide silmis.

Or. en
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Selgitus

Veeretakistuse koefitsiendiga (RRC, kg/t) arvestamine suurendab süsteemi läbipaistvust ja on 
eriti oluline ostuspetsialistidele ja lõppkasutajatele, sealhulgas sõidukipargi ostjatele, 
maanteeveoettevõtjatele ja riigihangetega tegelevatele ametnikele, kes rõhutavad, et märgis ei 
tohi olla liiga lihtne ega tohi kasulikku teavet kajastamata jätta.

Muudatusettepanek 31
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Tarbijate teavitamiseks tuleks 
märgisel oleva müraklassi suhtes 
kohaldada lihtsat foorituledel põhinevat 
värvisüsteemi ja esitada detsibellides 
mõõdetud väärtus müraemissiooni 
kontekstis.

Or. en

Selgitus

Tarbijad tunnevad selgelt muret müraemissiooni pärast, kuid üldiselt ei tunne nad 
detsibelliskaalat rehvimüra kohta ja vajavad täiendavat teavet. Lihtne värviindikaator 
(punane/kollane/roheline) näitab, milline on iga mudeli müraemissioon võrreldes sama 
kategooria teiste mudelitega.

Muudatusettepanek 32
Werner Langen, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Märgise kujutamine müügikohas 
müüdavatel rehvidel ja tehnilistes 
reklaamväljaannetes peaks aitama tagada, 
et nii turustajad kui ka võimalikud 
lõppkasutajad saavad ühtlustatud teavet 

(16) Märgise kujutamine müügikohas 
müüdavatel rehvidel peaks aitama tagada, 
et nii turustajad kui ka võimalikud 
lõppkasutajad saavad ühtlustatud teavet 
rehvide kütusesäästlikkuse, 
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rehvide kütusesäästlikkuse, 
märghaardumise ja välise veeremismüra 
kohta.

märghaardumise ja välise veeremismüra 
kohta.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek, mis tuleneb direktiivi ettepaneku artikli 6 muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek 33
Fiona Hall, Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Potentsiaalsetele ostjatele tuleks 
esitada täiendavat standardteavet, mis 
selgitab kõiki märgisel olevaid 
parameetreid – kütusesäästlikkus, 
märghaardumine ja müraemissioon –
ning nende asjakohasust ja hõlmab 
kütusesäästu kalkulaatorit, mis näitab 
keskmist kütusesäästu, süsinikdioksiidi 
heite ja kulude vähenemist. Kõnealune 
teave peaks olema kättesaadav ELi 
rehvide märgistamise veebisaidil, 
selgitavatel infolehtedel ja plakatitel 
kõikides müügikohtades. Veebisaidi 
aadress peaks olema selgelt esitatud 
märgisel ja kõigil tehnilistel 
reklaamväljaannetel.

Or. en

Selgitus

Keskne, sõltumatu ja usaldusväärne teabeallikas on oluline märgistamissüsteemi 
läbipaistvuse jaoks ja selle üldsuse poolseks tunnustamiseks. Veebisaidil esitatakse lihtsad 
lühikesed selgitused iga piktogrammi kohta. Veebisait peaks selgitama süsteemi kasutamise 
motiive ning eeliseid autojuhtidele ja vedajatele, samuti üldist panust CO2 heite ja liiklusmüra 
vähendamisse. Kõnealuse veebisaidi peaks looma ja seda peaks hooldama Euroopa 
Komisjon, kellel on volitused märgistamissüsteemi valdkonnas, tagamaks, et samasugust 
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teavet esitatakse kõigile tarbijatele kogu Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 34
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Potentsiaalsetele ostjatele tuleks 
esitada täiendavat standardteavet, mis 
selgitab kõiki märgisel olevaid 
parameetreid – kütusesäästlikkus, 
märghaardumine ja müraemissioon –
ning nende asjakohasust ja hõlmab 
kütusesäästu kalkulaatorit, mis näitab 
keskmist kütusesäästu, süsinikdioksiidi 
heite ja kulude vähenemist. Kõnealune 
teave peaks olema kättesaadav selgitavatel 
infolehtedel ja plakatitel kõikides 
müügikohtades ja ELi rehvide 
märgistamise veebisaidil. Veebisaidi 
aadress peaks olema selgelt esitatud 
märgisel ja kõigil tehnilistel 
reklaamväljaannetel.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 35
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et märgistamissätted täidaksid (20) Selleks et märgistamissätted täidaksid 
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oma eesmärki, on oluline, et tootjad, 
tarnijad ja turustajaid neid järgiksid. 
Seepärast peaksid liikmesriigid teostama 
turujärelevalvet ja korrapäraseid 
järelkontrolle, et tagada kõnealuste sätete 
täitmine. 

oma eesmärki ja selleks, et tagada ühtsed 
konkurentsitingimused siseturul, on 
oluline, et tootjad, tarnijad ja turustajaid 
neid järgiksid. Seepärast peaksid 
liikmesriigid tagama kõnealuste sätete 
täitmise tõhusate 
turujärelevalvemeetmete, korrapäraste 
järelkontrollide ja 
sanktsioonimehhanismide abil.

Or. de

Selgitus

Selleks et tagada ühtsed konkurentsitingimused Euroopa siseturul ja luua võrdsed eeldused 
nii Euroopas kui ka Euroopast väljaspool asuvatele tootjatele, peavad liikmesriigid tagama 
direktiivi sätete järjekindla rakendamise.

Muudatusettepanek 36
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Liikmesriigid peaksid kõnealuse 
direktiivi oluliste sätete rakendamisel 
hoiduma meetmetest, mis panevad 
VKEdele peale põhjendamatud, 
bürokraatlikud ja jäigad kohustused, ning 
juhul, kui see on mõistlik, võtma arvesse 
VKEde erivajadusi ning finants- ja 
halduslikke piiranguid.

Or. en

Selgitus

VKEdel ei ole samasuguseid finants- ja haldusressursse nagu nende suurematel 
konkurentidel. Lisaks on VKEd eriti tundlikud bürokraatlike ja jäikade süsteemide suhtes. 
Seetõttu on oluline rõhutada selle olulisust, et liikmesriigid võtaksid arvesse VKEde 
haavatavat olukorda käesolevas direktiivis kehtestatud sätete rakendamisel.
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Muudatusettepanek 37
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Enne käesoleva direktiivi 
jõustumist peaks komisjon viima läbi 
mõju hindamise, milles selgitatakse välja, 
kas tarbijad mõistavad käesolevas 
direktiivis komisjoni kavandatud rehvide 
märgistamist ja kavatsevad muuta oma 
käitumist sellele vastavalt, ning vajaduse 
korral esitama asjakohased ettepanekud 
käesoleva direktiivi muutmiseks.

Or. de

Selgitus

Rehvide märgistamine praegusel, komisjoni kavandatud kujul võib põhjustada 
vääritimõistmist ja tarbijad ei pruugi sellest üldse aru saada. Selle vältimiseks tuleb läbi viia 
tarbijamõju hinnang.

Muudatusettepanek 38
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 b) Enne käesoleva direktiivi 
jõustumist peaks komisjon viima samuti 
läbi täiendava mõju hindamise rehvimüra 
märgistamise kohta ning esitama 
vajaduse korral asjakohased ettepanekud 
käesoleva direktiivi muutmiseks. 
Rehvimüra märgistamine on tarbijatele 
eksitav, kuna esitatud väline müra ei ole 
seotud subjektiivse sõitmisel tekkiva 
sisemüraga ja kuna teepinda kui peamist 
müraallikat ei ole hindamisel piisavalt 
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arvesse võetud.

Or. de

Selgitus

Rehvimüra märgistamist praegusel, komisjoni kavandatud kujul võivad tarbijad vääriti
mõista või see võib olla eksitav, kuna siinkohal esitatud väline müra ei ole seotud subjektiivse 
sisemüraga, mis tekib sõitmisel. Lisaks on sõitmisel tekkiva müra peamine allikas teepind, 
mitte rehvid. Peale selle ei pruugi rehvid, mis on vaiksed teepinnaklassi A puhul, olla seda 
ilmtingimata teepinnaklassi B puhul. Segaduse vältimiseks tuleb läbi viia asjakohane mõju 
hindamine.

Muudatusettepanek 39
Matthias Groote

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 vastavalt tehnika arengule, võttes 
samuti arvesse tahkete osakeste saastet 
rehvide kulumise tõttu. 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,

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus on juba varem viidatud märghaardumise parameetrile. 
Maanteetransport on üks peamisi CO2 heite põhjustajaid. Rehvide kulumise tõttu tekib igal 
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aastal ligikaudu 6,5 kilotonni tahkete osakeste heidet. 2010. aastaks jõustub tahkete osakeste 
heidet reguleerivate eeskirjade järgmine etapp. Kui parameetrid, näiteks veeretakistus, 
muutuvad, tuleb alati kaaluda, millist mõju avaldab see rehvide kulumisele ja seega tahkete 
osakeste heitele.

Muudatusettepanek 40
Herbert Reul

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 C2 ja C3 
klassi rehvide määratlemisega nende 
kütusesäästlikkuse, märghaardumise ja 
välise veeremismüra alusel 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,

Or. de

Selgitus

Direktiiviga reguleeritakse kolme konkreetset parameetrit, mitte seni määratlemata „muid 
parameetreid”. Kõik muu on juriidiliselt liiga ebamäärane ja seega lubamatu.
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Muudatusettepanek 41
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi eesmärk on muuta 
kütusesäästlike rehvide edendamise abil 
maanteetransport kütusesäästlikumaks.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
raamistik, et rehvi parameetrite kohta 
saaks märgistamise abil teavet anda.

Käesoleva direktiivi eesmärk on luua 
raamistik teabe esitamisele rehvi 
parameetrite kohta märgistamissüsteemi 
abil, mis võimaldab tarbijal valida rehvi 
läbipaistval viisil.

Or. de

Selgitus

Direktiivi peamine eesmärk on tarbijate teavitamine kolmest kesksest parameetrist. See, kas 
tarbija seejärel tõepoolest, nagu komisjon soovitab, valib kõige väiksema veeretakistusega 
rehvid või otsustab parema märghaardumise kasuks, peab olema tarbija vaba valik.

Muudatusettepanek 42
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi eesmärk on muuta 
kütusesäästlike rehvide edendamise abil 
maanteetransport kütusesäästlikumaks.

Käesoleva direktiivi eesmärk on muuta 
kütusesäästlike rehvide edendamise abil 
maanteetransport majanduslikult 
tõhusamaks, keskkonnasäästlikumaks ja 
ohutumaks.

Or. pl

Selgitus

Pierwotną ideą regulacji była poprawa efektywności paliwowej transportu drogowego przez 
promowanie opon o obniżonym oporze toczenia (aspekt ekonomiczny i ekologiczny). We 
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wstępie regulacji wspomina się też o jej rozszerzeniu o inne wymagania wobec opon, 
związane z podnoszeniem bezpieczeństwa ruchu oraz obniżeniem poziomu hałasu (aspekt 
ekologiczny). Cel regulacji pozostał więc niezmieniony, mimo, że uległa ona znacznemu 
rozszerzeniu. Warto zmienić cel tak, aby uwzględniał już wprowadzone wymagania i 
umożliwiał dalsze rozszerzanie wymagań wobec ogumienia w przyszłości.

Muudatusettepanek 43
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi eesmärk on muuta 
kütusesäästlike rehvide edendamise abil 
maanteetransport kütusesäästlikumaks.

Käesoleva direktiivi eesmärk on muuta 
optimaalse märghaardumisega
kütusesäästlike rehvide edendamise abil 
maanteetransport kütusesäästlikumaks ja 
ohutumaks.

Or. de

Selgitus

Rõhku ei tohiks asetada (üksnes) keskkonnakaalutlustele, vaid ka ohutusega seotud 
parameetritele. Tarbijatele on olulised järgmised tegurid: hind, kulumine, ohutus ja 
keskkonnasäästlikkus.

Muudatusettepanek 44
Neena Gill

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
raamistik, et rehvi parameetrite kohta saaks 
märgistamise abil teavet anda.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
raamistik, et rehvi parameetrite kohta saaks 
märgistamise abil ühtlustatud teavet anda.

Or. en
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Muudatusettepanek 45
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) „professionaalne maastikurehv” –
rehv, mis on mõeldud segakasutuseks nii 
maantee- kui ka maastikusõidul või 
mõneks muuks konkreetseks otstarbeks ja 
millel on kõik järgmised omadused:
a) C1 ja C2 klassi rehvide puhul:
i) turvisemustri sügavus on vähemalt 
11 mm;
ii) poorsustegur vähemalt 35 %;
iii) maksimaalne nimikiirus 100 km/h 
(sümbol J);
iv) märgis pori ja lume tingimustes 
kasutamise kohta.
b) C3 klassi rehvide puhul:
i) turvisemustri sügavus on vähemalt 
16 mm;
ii) poorsustegur vähemalt 35 %;
iii) maksimaalne nimikiirus 110 km/h 
(sümbol K);
iv) märgis pori ja lume tingimustes 
kasutamise kohta.

Or. en

Selgitus

Kavandatud mõiste hõlmaks näiteks maastiku alarmsõidukitele, metsatöödel kasutatavatele 
sõidukitele ja elektriliinide hooldamiseks kasutatavatele sõidukitele paigaldatavaid rehve, mis 
on mõeldud kasutamiseks katteta teedel või ebatasasel maastikul. Maasturirehvide 
turusegment on viimastel aastatel suurenenud. Üldjuhul aitavad sellistele sõidukitele mõeldud 
rehvid vähem kütust säästa ja need on valjemad kui teised mudelid. Seetõttu on tarbijate 
tõhusaks teavitamiseks kohane kohaldada nende mudelite suhtes märgistamisnõudeid.
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Muudatusettepanek 46
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) „talverehv” – rehv, mille 
turvisemuster, koostis või struktuur on 
algselt mõeldud saavutama lume 
tingimustes paremaid tulemusi kui 
tavaline rehv, pidades silmas rehvi 
suutlikkust alustada või säilitada sõiduki 
liikumist;

Or. en

Selgitus

Käesoleva ettepaneku mõisted tuleb kooskõlla viia hiljuti kokkulepitud tekstiga ettepaneku 
kohta võtta vastu määrus, mis käsitleb mootorsõidukite üldise ohutusega seotud 
tüübikinnituse nõudeid.

Muudatusettepanek 47
Werner Langen, Angelika Niebler

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-turundust, 
infolehti ja katalooge;

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Muudatusettepanek, mis tuleneb direktiivi ettepaneku artikli 6 muudatusettepanekutest.

Muudatusettepanek 48
Jorgo Chatzimarkakis

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-
turundust, infolehti ja katalooge;

4) „tehnilised reklaamväljaanded” –
lõppkasutajatele või turustajatele suunatud 
trükitud ja elektroonilised tehnilised 
juhendid, brošüürid, Interneti-turundus, 
infolehed ja kataloogid, mida kasutatakse 
rehvide või sõidukite turustamiseks ja kus 
kirjeldatakse rehvi konkreetseid 
parameetreid;

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse trükitud, elektrooniliste või internetipõhiste tehniliste 
reklaamväljaannete olemust (mis eristub reklaamist massimeediavahendites, näiteks 
trükimeedias, internetis või televisioonis jne). [Teine lause ei puuduta eestikeelset versiooni.]

Muudatusettepanek 49
Rebecca Harms

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;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 50
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) „tehnilised dokumendid” – rehve 
käsitlev teave, sh tootja ja rehvimark, 
rehvitüübi kirjeldus või kütusesäästlikkuse 
klassi, märghaardumise klassi ja välise 
veeremismüra mõõtmistulemuse alusel 
määratud rehvirühm, katsearuanded ja 
katsete täpsus;

5) „tehnilised dokumendid” – kõik 
dokumendid, mis sisaldavad rehve 
käsitlevat teavet, sh tootja ja rehvimark, 
rehvitüübi kirjeldus või kütusesäästlikkuse 
klassi, märghaardumise klassi ja välise 
veeremismüra mõõtmistulemuse alusel 
määratud rehvirühm, katsearuanded ja 
katsete täpsus;

Or. pl

Selgitus

Kavandatud muudatusega püütakse tagada, et direktiivi sätted on selged ja ühemõttelised. 
Dokumendid tähendavad dokumente, mitte teavet.
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Muudatusettepanek 51
Fiona Hall, Lena Ek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a) „ELi rehvide märgistamise veebisait” 
– keskne veebipõhine selgitava ja 
täiendava teabe allikas rehvi märgise iga 
parameetri kohta, mis hõlmab komisjoni 
hallatavat kütusesäästu kalkulaatorit;

Or. en

Selgitus

Keskne, sõltumatu ja usaldusväärne teabeallikas on oluline märgistamissüsteemi 
läbipaistvuse jaoks ja selle tunnustamiseks üldsuse poolt. Veebisaidil esitatakse lihtsad 
lühikesed selgitused iga piktogrammi kohta. Veebisait peaks selgitama süsteemi kasutamise 
motiive ning eeliseid autojuhtidele ja vedajatele, samuti üldist panust CO2 heite ja liiklusmüra 
vähendamisse. Kõnealuse veebisaidi peaks looma ja seda peaks hooldama Euroopa 
Komisjon, kellel on volitused märgistamissüsteemi valdkonnas, tagamaks, et samasugust 
teavet esitatakse kõigile tarbijatele kogu Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 52
Rebecca Harms

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a) „ELi rehvide märgistamise veebisait” 
– keskne veebipõhine selgitava ja 
täiendava teabe allikas rehvi märgise iga 
parameetri kohta, mis hõlmab komisjoni 
hallatavat kütusesäästu kalkulaatorit;

Or. en

Selgitus

Kui puudub kättesaadav teave, mis selgitab süsteemi kasutamise motiive ja eeliseid 
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tarbijatele, on ebatõenäoline, et saavutatakse eesmärgid liiklusohutuse kasvu, kütusesäästu, 
CO2 heite vähendamise ja müra vähendamise valdkonnas. Ühenduse tasand on asjakohane 
veebisaidi loomiseks, mis selgitab ja toetab süsteemi, tagamaks, et teavet esitatakse 
ühtlustatud viisil ning et ei edastata vastuolulist või segadusse ajavat sõnumit, arvestades 
eelkõige erinevaid kütusesäästu arvestusmeetodeid erinevates liikmesriikides.

Muudatusettepanek 53
Fiona Hall, Lena Ek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Selleks et tõsta teadlikkust ja huvi märgise vastu ning näidata otsest kasu autojuhtidele, 
vedajatele, sõidukipargi haldajatele ja teistele ostjatele kütusetarbimise ja kokkuhoitud raha 
seisukohast, samuti keskkonnakasu seisukohast.

Muudatusettepanek 54
Rebecca Harms

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Selleks et tõsta teadlikkust ja huvi märgise vastu ning näidata otsest kasu tarbijatele 
kütusetarbimise ja kokkuhoitud raha seisukohast, samuti keskkonnakasu seisukohast.

Muudatusettepanek 55
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12) „oluline parameeter” – rehvi 
parameeter, nagu veeretakistus, 
märghaardumine või väline veeremismüra, 
mis rehvi kasutamise korral mõjutab 
märkimisväärselt keskkonda, liiklusohutust 
või tervist.

12) „oluline parameeter” – rehvi arvuliselt 
väljendatud omadus, nagu veeretakistus, 
märghaardumine või väline veeremismüra, 
mis rehvi kasutamise korral mõjutab 
märkimisväärselt keskkonda, jooksvaid 
kulusid, liiklusohutust või tervist.

Or. pl

Selgitus

1. Veeretakistus, haardumine ja müra ei ole parameetrid. (Teine lause ei puuduta eestikeelset 
versiooni.) 

2. „Jooksvad kulud” lisati, kuna kütusesäästlikemate rehvide edendamine avaldab olulist 
mõju ka kõnealustele kuludele.
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Muudatusettepanek 56
Fiona Hall, Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Euroopa Komisjoni kohustused

1. Euroopa Komisjon avab hiljemalt 
2010. aasta septembris ELi rehvide 
märgistamise veebisaidi kui märgise iga 
parameetrit puudutava keskse teabeallika 
ning hakkab seda saiti haldama.
Rehvide ja sõidukite müügikohtades 
levitatakse veebisaidiga sarnase 
põhisisuga selgitavaid infolehti ja 
plakateid.
Infolehed ja plakatid peavad olema 
müügikoha asjaomases keeles.
Veebisait, infolehed ja plakatid hõlmavad:
i) märgisele trükitud piktogrammide 
selgitust;
ii) kütusesäästu kalkulaatorit, mis näitab 
võimalikku kokkuhoidu kütuse, raha ja 
CO2 heite osas väiksema veeretakistusega 
C1, C2 ja C3 klassi rehvide paigaldamisel;
iii) teatist, milles rõhutatakse, et tegelik 
kütusesääst ja liiklusohutus sõltuvad 
peamiselt juhi käitumisest ja eelkõige 
järgmisest: 
– keskkonnasäästlik sõidustiil, mis võib 
aidata märkimisväärselt vähendada 
kütusekulu;
– rehvirõhk, mida tuleks märghaardumise 
ja kütusesäästlikkuse näitajate 
parandamiseks korrapäraselt kontrollida;
– peatumisteekond, mida tuleks alati 
rangelt järgida.
2. Selleks et teavitada tarbijaid 
rehvivaliku mõjust tulevastele 
kütusearvetele, kehtestab komisjon iga 
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rehviklassi (C1, C2, C3) kohta valemi, mis 
võimaldab arvutada välja täiendavat 
kütusetarbimist või kütusesäästu terve 
rehvikomplekti kasutusea jooksul 
võrreldes sama kategooria C klassi 
rehviga. Kõnealused valemid kasutavad 
järgmisi sisendandmeid:
– rehviklassi hinnanguline keskmine 
kasutusiga ELis kilomeetrites;
– hinnanguline ELi keskmine tegelik 
kütusetarbimine kilomeetri kohta sõiduki 
puhul, millele on paigaldatud vastava 
klassi rehvid;
– hinnanguline kütusesääst protsendina, 
mis saavutatakse kg/t vähendatud 
veeretakistuse kohta sõiduki puhul, 
millele on paigaldatud vastava klassi 
rehvid.
Valemid ja tulemused kütusetarbimise, 
raha kokkuhoiu ja CO2 heite osas 
avaldatakse üldsusele rehvide 
märgistamise veebisaidil ning neid võib 
taasesitada rehvitootjate, turustajate ja 
jaemüüjate veebisaitidel.
3. Komisjon annab tootjatele, tarnijatele 
ja turustajatele suunised selle kohta, 
kuidas tuleb asjaomast märgise teavet 
esitada tehnilistes ja reklaamväljaannetes, 
vajaduse korral ka soovitused graafilise 
kujunduse kohta.

Or. en

Selgitus

Kõnealune uus artikkel rõhutab komisjoni kohustusi seoses veebisaidi, kalkulatsiooni ja 
kütusesäästu kalkulaatori alase teabe esitamisega, samuti märgisel oleva teabe suunistega.
Üldised valemid, mille abil arvutatakse ja esitatakse tulevast kütusesäästu või täiendavat 
kütusekulu, tuleb määratleda ELi tasandil.
Teave, mida esitatakse erinevates tehnilistes ja reklaamväljaannetes, peab olema visuaalselt 
kiiresti äratuntav kujul, mis on määratletud Euroopa tasandil, ning seda tuleb võimalikele 
ostjatele esitada nähtaval kohal.
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Muudatusettepanek 57
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Euroopa Komisjoni kohustused

Euroopa Komisjon avab hiljemalt 
2010. aasta septembris ELi rehvide 
märgistamise veebisaidi kui märgise iga 
parameetrit puudutava keskse teabeallika 
ning hakkab seda saiti haldama.
Veebisaidiga sarnase põhisisuga 
selgitavaid infolehti ja plakateid 
levitatakse rehvide ja sõidukite 
turustajatele.
Veebisait ja infolehed peavad olema 
kõigis ühenduse keeltes.
Veebisait, infolehed ja plakatid hõlmavad:
i) märgisele trükitud piktogrammide 
selgitust;
ii) kütusesäästu kalkulaatorit, mis näitab 
võimalikku kokkuhoidu kütuse, raha ja 
CO2 heite osas väiksema veeretakistusega 
C1, C2 ja C3 klassi rehvide paigaldamisel;
iii) teatist, milles rõhutatakse, et tegelik 
kütusesääst ja liiklusohutus sõltuvad 
peamiselt juhi käitumisest ja eelkõige 
järgmisest: 
– keskkonnasäästlik sõidustiil, mis võib 
aidata märkimisväärselt vähendada 
kütusekulu; 
– rehvirõhk, mida tuleks märghaardumise 
ja kütusesäästlikkuse näitajate 
parandamiseks korrapäraselt kontrollida;
– peatumisteekond, mida tuleks alati 
rangelt järgida.

Or. en
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Selgitus

Selleks et tõsta üldsuse teadlikkust ja parandada märgisest arusaamist ning suurendada huvi, 
tuleb näidata otsest kasu tarbijatele kütusetarbimise ja kokkuhoitud raha, samuti 
keskkonnakasu seisukohast.

Muudatusettepanek 58
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 b
Rehvitootjate kohustused

Rehvitootjad avaldavad tüübikatsetuse 
mõõtmistulemused, mis on seotud 
veeretakistuse koefitsientidega 
(väljendatud kg/t), märghaardumise 
indeksiga (väljendatud sooritusindeksina 
G, võrreldes teiste standardrehviga) ja 
müraemissiooniga (väljendatud dB(A)), 
pressides need andmed igale rehvile või 
selle mõlemale küljele, ja avaldavad need 
mõõtmistulemused üldsusele 
kättesaadavas andmebaasis.

Or. en

Selgitus

Praegust teabe puudumist rehvi omaduste kohta peetakse turutõrkeks. Tüübikinnituse 
andmete läbipaistvus on eriti oluline juhul, kui tootja on kohustatud ise katsetusi läbi viima ja 
katsetulemused avaldama. Selle eesmärk on tagada, et mõõdetud väärtusi ja 
märgistamissüsteemi nõuetekohast kohaldamist oleks võimalik kontrollida. Rehvikülgede 
märgistamine kergendab märgise korrektse paigutuse kontrollimist, õiget liigitamist ja 
mõõdetud väärtuste sõltumatut kontrollimist ning sellega kaasnevad ühiku kohta väga 
väikesed kulud.
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Muudatusettepanek 59
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et rehvide tarnijad 
järgivad järgmisi sätteid:

Liikmesriigid tagavad, et rehvide tarnijad 
järgivad rehvide puhul, mis on toodetud 
pärast käesoleva direktiivi 
rakendamiskuupäeva, järgmisi sätteid:

Or. en

Selgitus

Käesolevat õigusakti kohaldatakse üksnes rehvide suhtes, millele on märgitud rehvi 
tootmiskuupäev, ja seda pärast käesoleva õigusakti jõustumise kuupäeva. Logistika 
seisukohast on võimatu paigaldada uusi märgiseid rehvidele, mida juba turustatakse 
tarneahelas.

Muudatusettepanek 60
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et rehvide tarnijad 
järgivad järgmisi sätteid:

Liikmesriigid tagavad, et rehvide tarnijad 
järgivad rehvide puhul, mis on toodetud 
pärast käesoleva direktiivi 
rakendamiskuupäeva, järgmisi sätteid:

Or. en

Selgitus

Käesolevat õigusakti kohaldatakse üksnes rehvide suhtes, millele on märgitud rehvi 
tootmiskuupäev, ja seda pärast käesoleva õigusakti jõustumise kuupäeva. Logistika 
seisukohast on võimatu paigaldada uusi märgiseid rehvidele, mida juba turustatakse 
tarneahelas.
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Muudatusettepanek 61
Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et rehvide tarnijad 
järgivad järgmisi sätteid:

Liikmesriigid tagavad, et rehvide tarnijad 
järgivad rehvide puhul, mis on toodetud 
alates käesoleva direktiivi
rakendamiskuupäevast, järgmisi sätteid:

Or. en

Selgitus

Käesolevat õigusakti kohaldatakse üksnes rehvide suhtes, millele on märgitud rehvi 
tootmiskuupäev, ja seda pärast käesoleva õigusakti jõustumise kuupäeva. Logistika 
seisukohast on võimatu paigaldada uusi märgiseid rehvidele, mida juba turustatakse 
tarneahelas.

Muudatusettepanek 62
Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et rehvide tarnijad 
järgivad järgmisi sätteid:

Liikmesriigid tagavad, et rehvide tarnijad 
järgivad rehvide puhul, mis on toodetud 
pärast käesoleva direktiivi 
rakendamiskuupäeva, järgmisi sätteid:

Or. en

Selgitus

Käesolevat õigusakti kohaldatakse üksnes rehvide suhtes, millele on märgitud rehvi 
tootmiskuupäev, ja seda pärast käesoleva õigusakti jõustumise kuupäeva. Logistika 
seisukohast on võimatu paigaldada uusi märgiseid rehvidele, mida juba turustatakse 
tarneahelas.
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Muudatusettepanek 63
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et rehvide tarnijad 
järgivad järgmisi sätteid:

Liikmesriigid tagavad, et rehvide tarnijad 
järgivad rehvide puhul, mis on toodetud 
pärast käesoleva direktiivi 
rakendamiskuupäeva, järgmisi sätteid:

Or. en

Selgitus

Käesolevat õigusakti kohaldatakse üksnes rehvide suhtes, millele on märgitud rehvi 
tootmiskuupäev, ja seda pärast käesoleva õigusakti jõustumise kuupäeva. Logistika 
seisukohast on võimatu paigaldada uusi märgiseid rehvidele, mida juba turustatakse 
tarneahelas.

Muudatusettepanek 64
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et rehvide tarnijad 
järgivad järgmisi sätteid:

Liikmesriigid tagavad, et rehvide tarnijad 
järgivad rehvide puhul, mis on toodetud 
pärast käesoleva direktiivi 
rakendamiskuupäeva, järgmisi sätteid

Or. en

Selgitus

Käesolevat õigusakti kohaldatakse üksnes rehvide suhtes, millele on märgitud rehvi 
tootmiskuupäev, ja seda pärast käesoleva õigusakti jõustumise kuupäeva. Logistika 
seisukohast on võimatu paigaldada uusi märgiseid rehvidele, mida juba turustatakse 
tarneahelas.
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Muudatusettepanek 65
Erna Hennicot-Schoepges

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 
mis tahes kujul märgis või rehvide 
turvistel on kleebis, mis osutab teabele
kütusesäästlikkuse ja märghaardumise 
kohta ning välise veeremismüra 
mõõtmistulemusele, nagu on sätestatud I 
lisa A, B ja C osas vastavalt;

Or. en

Selgitus

Kavandatud uuesti sõnastamine selgitab müügikohtades pakutavat teavet, tagades seeläbi, et 
tarbijate teavitamiseks kasutatakse kõige sobivamaid ja tõhusamaid vahendeid; osutamine 
„müügikohale” on kooskõlas uuestisõnastatud artikli 3 lõikega 3.

Muudatusettepanek 66
Romana Jordan Cizelj

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 
mis tahes kujul märgis või rehvide 
turvistel on kleebis, mis osutab teabele
kütusesäästlikkuse ja märghaardumise 
kohta ning välise veeremismüra 
mõõtmistulemusele, nagu on sätestatud I 
lisa A, B ja C osas vastavalt;



PE421.196v01-00 34/88 AM\771285ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 67
Jorgo Chatzimarkakis

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 
mis tahes kujul märgis või rehvide 
turvistel on kleebis, mis osutab teabele
kütusesäästlikkuse ja märghaardumise 
kohta ning välise veeremismüra 
mõõtmistulemusele, nagu on sätestatud I 
lisa A, B ja C osas vastavalt;

Or. en

Selgitus

Kavandatud uuesti sõnastamine selgitab müügikohtades pakutavat teavet, tagades seeläbi, et 
tarbijate teavitamiseks kasutatakse kõige sobivamaid ja tõhusamaid vahendeid; osutamine 
„müügikohale” on kooskõlas uuestisõnastatud artikli 3 lõikega 3.

Muudatusettepanek 68
Anne Laperrouze

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 

1) tarnijad tagavad, et müügikohtadesse 
tarnitavatel C1 ja C2 klassi rehvidel on 
mis tahes kujul märgis või rehvide 
turvistel on kleebis, mis osutab teabele
kütusesäästlikkuse ja märghaardumise 
kohta ning välise veeremismüra 
mõõtmistulemusele, nagu on sätestatud I 
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on C1 klassi rehvide märgisel näidatud I 
lisa B osas sätestatud märghaardumise 
klass;

lisa A, B ja C osas vastavalt;

Or. en

Selgitus

Kavandatud uuesti sõnastamine selgitab müügikohtades pakutavat teavet, tagades seeläbi, et 
tarbijate teavitamiseks kasutatakse kõige sobivamaid ja tõhusamaid vahendeid; osutamine 
„müügikohale” on kooskõlas uuestisõnastatud artikli 3 lõikega 3.

Muudatusettepanek 69
Paul Rübig

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 
mis tahes kujul märgis või rehvide 
turvistel on kleebis, mis osutab teabele
kütusesäästlikkuse ja märghaardumise 
kohta ning välise veeremismüra 
mõõtmistulemusele, nagu on sätestatud I 
lisa A, B ja C osas vastavalt;

Or. en

Selgitus

Kavandatud uuesti sõnastamine selgitab müügikohtades pakutavat teavet, tagades seeläbi, et 
tarbijate teavitamiseks kasutatakse kõige sobivamaid ja tõhusamaid vahendeid; osutamine 
„müügikohale” on kooskõlas uuestisõnastatud artikli 3 lõikega 3.
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Muudatusettepanek 70
Dominique Vlasto

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 turustajatele või 
lõppkasutajatele tarnitavate C1 ja C2 klassi 
rehvide turvistel on mis tahes kujul märgis 
või kleebis, mis osutab I lisa A osas 
sätestatud kütusesäästlikkuse klassile ja I 
lisa C osas sätestatud välise veeremisemüra 
mõõtmistulemusele; samuti on C1 klassi 
rehvide märgisel näidatud I lisa B osas 
sätestatud märghaardumise klass;

Or. fr

Selgitus

Kavandatud uuesti sõnastamine täpsustab vahendid, mida võib kasutada teabe pakkumiseks 
turustajatele ja lõppkasutajatele. Mõned vahendid on tarbijatele teabe pakkumise seisukohast 
asjakohasemad ja tõhusamad. Rehvide ostmisel näevad tarbijad rehve harva isiklikult ja 
seega ei näe nad ka märgist. Kavandatud märgistamissüsteem tagab, et tarbijad on paremini 
teavitatud (kleebised võivad mõnedel juhtudel olla sobivaks lahenduseks).

Muudatusettepanek 71
Rebecca Harms

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 turustajatele või 
lõppkasutajatele tarnitavate C1 ja C2 klassi 
rehvide turvistel on kleebis, millel on I lisa 
A osas sätestatud kütusesäästlikkuse klassi 
ja mõõdetud veeretakistuse koefitsienti 
ning I lisa C osas sätestatud välise 
veeremisemüra mõõtmistulemust ja 
värviindikaatorit kujutav märgis; samuti 
on C1 klassi rehvide märgisel näidatud I 
lisa B osas sätestatud märghaardumise 
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klass;
(Käesolev muudatusettepanek kehtib kogu 
teksti kohta. Selle heakskiitmine eeldab 
vastavaid muudatusi kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Veeretakistuse koefitsiendi lisamine (RRC, väljendatud kg/t) on eriti oluline 
ostuspetsialistidele ja lõppkasutajatele, sealhulgas sõidukipargi ostjatele, 
maanteeveoettevõtjatele ja riigihangetega tegelevatele ametnikele. Kuna tarbijad ei tunne 
rehvimüra detsibelliskaalat, oleks lihtsa värviindikaatori (punane/kollane/roheline) lisamine 
palju informatiivsem.

Muudatusettepanek 72
Neena Gill

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 turustajatele või 
lõppkasutajatele tarnitavate C1, C2 ja C3
klassi rehvide turvistel on isekleepuv 
teabemärgis, mis osutab I lisa A osas 
sätestatud kütusesäästlikkuse klassile ja I 
lisa C osas sätestatud välise veeremisemüra 
mõõtmistulemustele; samuti on C1 klassi 
rehvide märgisel näidatud I lisa B osas 
sätestatud märghaardumise klass; 

Or. en

Selgitus

Komisjoni teksti artikkel 2 hõlmab C3 klassi rehve, kuid artikkel 4 mitte. Käesoleva 
muudatusettepaneku eesmärk on kõrvaldada kõnealune järjekindlusetus. Lisaks on sõna 
„kleebis” liiga ebamäärane märgise soovitud vormi iseloomustamiseks. „Isekleepuv 
teabemärgis” on palju kirjeldavam.
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Muudatusettepanek 73
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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 turustajatele või 
lõppkasutajatele tarnitavate C1 ja C2 klassi 
rehvide turviste pealispinnal 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;

Or. pl

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada kleebise asukohta. Praeguse sõnastuse 
korral võib kleebis vastavalt tehnilistele reklaamväljaannetele olla samuti rehvi külje peal, 
mis moodustab osa turvisest. Järelikult: kui kleebis oli ette nähtud rehvi pealispinnale 
kinnitamiseks, tuleb kavandatud muudatust arvesse võtta.

Muudatusettepanek 74
Neena Gill

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) esimeses punktis osutatud kleebise vorm 
on esitatud II lisas;

2) esimeses punktis osutatud isekleepuva 
teabemärgise vorm on esitatud II lisas;

Or. en

Selgitus

Komisjoni teksti artikkel 2 hõlmab C3 klassi rehve, kuid artikkel 4 mitte. Käesoleva 
muudatusettepaneku eesmärk on kõrvaldada kõnealune järjekindlusetus. Lisaks on sõna 
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„kleebis” liiga ebamäärane märgise soovitud vormi iseloomustamiseks. „Isekleepuv 
teabemärgis” on palju kirjeldavam.

Muudatusettepanek 75
Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) esimeses punktis osutatud kleebise vorm 
on esitatud II lisas;

2) esimeses punktis osutatud märgise ja 
kleebise vorm on esitatud II lisas; 

Or. en

Selgitus

Kavandatud muudatusettepanek tugevdab märgise järjekindlat kasutamist.

Muudatusettepanek 76
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) esimeses punktis osutatud kleebise vorm 
on esitatud II lisas;

2) esimeses punktis osutatud märgise ja 
kleebise vorm on esitatud II lisas;

Or. en

Selgitus

Kavandatud muudatusettepanek tugevdab märgise järjekindlat kasutamist.
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Muudatusettepanek 77
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) esimeses punktis osutatud kleebise vorm 
on esitatud II lisas;

2) esimeses punktis osutatud märgise ja 
kleebise vorm on esitatud II lisas;

Or. en

Selgitus

Kavandatud muudatusettepanek tugevdab märgise järjekindlat kasutamist.

Muudatusettepanek 78
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) esimeses punktis osutatud kleebise vorm 
on esitatud II lisas;

2) esimeses punktis osutatud märgise vorm 
on esitatud II lisas;

Or. fr

Selgitus

Kavandatud uuesti sõnastamine täpsustab vahendid, mida võib kasutada teabe pakkumiseks 
turustajatele ja lõppkasutajatele. Mõned vahendid on tarbijatele teabe pakkumise seisukohast 
asjakohasemad ja tõhusamad. Rehvide ostmise korral näevad tarbijad rehve harva isiklikult 
ja seega ei näe nad ka märgist. Kavandatud märgistamissüsteem tagab, et tarbijad on 
paremini teavitatud (kleebised võivad mõnedel juhtudel olla sobivaks lahenduseks).
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Muudatusettepanek 79
Rebecca Harms

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; 

Or. en

Selgitus

Selgitamine selle tagamiseks, et märgistamisteave esitatakse kõigis tehnilistes 
reklaamväljaannetes.

Muudatusettepanek 80
Fiona Hall, Lena Ek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) rehvitootjad avaldavad tüübikatsetuse 
mõõtmistulemused veeretakistuse 
koefitsiendi (väljendatud kg/t), 
märghaardumise indeksi (väljendatud 
sooritusindeksina G, võrreldes teiste 
standardrehvidega) ja müraemissiooni 
(väljendatud dB(A)) kohta üldsusele 
kättesaadavas andmebaasis.

Or. en

Selgitus

Rehvide märgistamissüsteemi usaldusväärsuse ja edu tagamiseks on oluline, et asjaomased 
riigi ametiasutused jõustavad seda nõuetekohaselt. Tõhusa ja ühtlustatud kontrollimenetluse 
ning märgistamissüsteemi nõuetekohase kohaldamise lihtsustamiseks on oluline, et 
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veeretakistuse, märghaardumise ja müra mõõtetulemused on üldsusele kättesaadavad. Teave 
peab olema laiemale üldsusele kättesaadav, kuid eriti peavad seda kasutama riigi 
ametiasutused järelevalve ja jõustamise eesmärgil. Teave tuleb teha kättesaadavaks tootjate 
veebisaitidel.

Muudatusettepanek 81
Rebecca Harms

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) kõik tehnilised reklaamväljaanded 
viitavad selgelt ELi rehvide märgistamise 
veebisaidi aadressile.

Or. en

Selgitus

Teadlikkuse tõstmiseks ja süsteemi arusaadavuse parandamiseks tuleb tarbijad suunata ELi 
veebisaidile, mis on keskne selgitava ja täiendava teabe allikas.

Muudatusettepanek 82
Fiona Hall, Lena Ek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b) rehvitootjad vormivad iga mudeli 
rehviservale tüübikatsetuste 
mõõtmistulemused veeretakistuse 
koefitsiendi (väljendatud kg/t), 
märghaardumise indeksi (väljendatud 
sooritusindeksina G, võrreldes teiste 
standardrehvidega) ja müraemissiooni 
(väljendatud dB(A)) kohta.

Or. en
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Selgitus

Tüübikatsetuste mõõtmistulemuste avaldamine rehviserval lihtsustab rehvi 
märgistamissüsteemi nõuetekohast jõustamist. Rehviservale vormimine on kasulik 
ametiasutustele, turustajatele ja jaemüüjatele, et teostada järelevalvet märgiste nõuetekohase 
paigaldamise ja dokumentatsiooni üle, kontrollida avaldatud klassifikatsiooni ja rehvi uuesti 
katsetamisel kontrollida avaldatud mõõtmistulemusi.
Rehviservale vormimise kulud ühe rehvi kohta on imeväikesed (mõjuhinnangu kohaselt 
13 eurot ühe valuvormi kohta, mida kasutatakse kogu tootmistsükli jooksul).

Muudatusettepanek 83
Neena Gill

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et rehvide turustajad 
järgivad järgmisi sätteid:

Liikmesriigid tagavad, et rehvide turustajad 
järgivad rehvide puhul, mis on toodetud 
pärast käesoleva direktiivi 
rakendamiskuupäeva, järgmisi sätteid:

Or. en

Selgitus

Võimatu on paigaldada uusi märgiseid rehvidele, mis on juba tarneahelas. Sõna „kleebis” on 
liiga ebamäärane märgise soovitud vormi iseloomustamiseks. „Isekleepuv teabemärgis” on 
palju kirjeldavam. Komisjoni teksti artikkel 2 hõlmab C2 klassi rehve, kuid artikkel 4 mitte. 
Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on kõrvaldada kõnealune järjekindlusetus. 
Veeretakistuse koefitsient (RRC, väljendatud kg/t) tuleb lisada märgisele, et näidata seost 
mõõdetud RRC ja klassifikatsiooni vahel.

Muudatusettepanek 84
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) turustajad tagavad, et müügikohas oleks 
rehvidel selgelt nähtaval kohal kleebis, 

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

teabemärgis, mille tarnijad on paigaldanud 
artikli 4 punkti 1 kohaselt; 

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse tagada, et märgisel olev teave on tarbijatele 
selgelt nähtaval kohal.

Muudatusettepanek 85
Fiona Hall, Lena Ek

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 müügikohas oleks 
rehvidel selgelt nähtava koha vahetus 
läheduses kleebis, mille tarnijad on 
paigaldanud artikli 4 punkti 1 kohaselt, või 
üksikasjalikum selgitavam versioon 
märgisest, nagu on ette nähtud II lisa 
punktis 2 a;

Or. en

Selgitus

Kui jaemüüjad otsustavad poes lisateabe esitamise kasuks, näiteks poeriiulite kõrval, peavad 
nad esitama täiendavat teavet, mis kordab märgisel olevat teavet ning lisaks annab täpseid 
selgitusi iga näitaja kohta asjaomases keeles (vt muudatusettepanekut II lisa punkti 2 a (uus) 
kohta).
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Muudatusettepanek 86
Rebecca Harms

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 müügikohas oleks 
rehvidel selgelt nähtava koha vahetus 
läheduses kleebis, mille tarnijad on 
paigaldanud artikli 4 punkti 1 kohaselt, või 
üksikasjalikum selgitavam versioon 
märgisest, mis sisaldab teavet 
kütusesäästu kohta; 

Or. en

Selgitus

Rehvi läheduses asuv kleebis ja plakat on täiendavad teabeallikad tarbijale ning neid tuleks 
omavahel optimaalselt kombineerida. Kui jaemüüjad otsustavad müügikohas plakati kasuks 
(kas üksi või koos kleebisega), peab selle teave olema kleebisel oleva teabega võrreldes 
üksikasjalikum. Teabe pakkumist müügikohas tuleks kasutada võimalusena esitada täiendavat 
ja selgitavat teavet märgise kohta ning võimalusena esitada hinnanguline kütusesääst, mis 
kaasneb madala veeretakistusega rehvide kasutamisega võrreldes C klassi mudeliga.

Muudatusettepanek 87
Jorgo Chatzimarkakis

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 müügikohas on 
selgelt nähtaval kohal märgistamisteave, 
mille tarnijad on teinud kättesaadavaks
artikli 4 punkti 1 kohaselt;

Or. en

Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek parandab sõnastust ja tugevdab seeläbi märgistamisteabe 
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järjekindlat kasutamist.

Muudatusettepanek 88
Erna Hennicot-Schoepges

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 müügikohas on 
selgelt nähtaval kohal märgistamisteave, 
mille tarnijad on teinud kättesaadavaks
artikli 4 punkti 1 kohaselt;

Or. en

Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek parandab sõnastust ja tugevdab seeläbi märgistamisteabe 
järjekindlat kasutamist.

Muudatusettepanek 89
Romana Jordan Cizelj

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 müügikohas on 
selgelt nähtaval kohal märgistamisteave, 
mille tarnijad on teinud kättesaadavaks
artikli 4 punkti 1 kohaselt;

Or. en

Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek parandab sõnastust ja tugevdab seeläbi märgistamisteabe 
järjekindlat kasutamist.
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Muudatusettepanek 90
Anne Laperrouze

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 müügikohas on 
selgelt nähtaval kohal märgistamisteave, 
mille tarnijad on teinud kättesaadavaks
artikli 4 punkti 1 kohaselt;

Or. en

Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek parandab sõnastust ja tugevdab seeläbi märgistamisteabe 
järjekindlat kasutamist.

Muudatusettepanek 91
Paul Rübig

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 müügikohas on 
selgelt nähtaval kohal märgistamisteave, 
mille tarnijad on teinud kättesaadavaks
artikli 4 punkti 1 kohaselt;

Or. en

Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek parandab sõnastust ja tugevdab seeläbi märgistamisteabe 
järjekindlat kasutamist.
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Muudatusettepanek 92
Neena Gill

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 müügikohas oleks 
rehvidel selgelt nähtaval kohal isekleepuv 
teabemärgis, mille tarnijad on paigaldanud 
artikli 4 punkti 1 kohaselt; 

Or. en

Selgitus

Võimatu on paigaldada uusi märgiseid rehvidele, mis on juba tarneahelas. Sõna „kleebis” on 
liiga ebamäärane märgise soovitud vormi iseloomustamiseks. „Isekleepuv teabemärgis” on 
palju kirjeldavam. Komisjoni teksti artikkel 2 hõlmab C2 klassi rehve, kuid artikkel 4 mitte. 
Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on kõrvaldada kõnealune järjekindlusetus. 
Veeretakistuse koefitsient (RRC, väljendatud kg/t) tuleb lisada märgisele, et näidata seost 
mõõdetud RRC ja klassifikatsiooni vahel.

Muudatusettepanek 93
Neena Gill

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) kui müüdavad rehvid ei ole 
lõppkasutajatele nähtavad, annavad 
tarnijad lõppkasutajatele teavet kõnealuste 
rehvide kütusesäästlikkuse klassi, 
märghaardumise klassi ja välise 
veeremismüra mõõtmistulemuse kohta;

2) kui müüdavad rehvid ei ole 
lõppkasutajatele nähtavad, annavad 
tarnijad lõppkasutajatele teavet kõnealuste 
rehvide kütusesäästlikkuse klassi, 
mõõdetud veeretakistuse koefitsiendi,
märghaardumise klassi ja välise 
veeremismüra mõõtmistulemuse kohta;

Or. en

Selgitus

Võimatu on paigaldada uusi märgiseid rehvidele, mis on juba tarneahelas. Sõna „kleebis” on 
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liiga ebamäärane märgise soovitud vormi iseloomustamiseks. „Isekleepuv teabemärgis” on 
palju kirjeldavam. Komisjoni teksti artikkel 2 hõlmab C2 klassi rehve, kuid artikkel 4 mitte. 
Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on kõrvaldada kõnealune järjekindlusetus. 
Veeretakistuse koefitsient (RRC, väljendatud kg/t) tuleb lisada märgisele, et näidata seost 
mõõdetud RRC ja klassifikatsiooni vahel.

Muudatusettepanek 94
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) C1 ja C2 klassi rehvide puhul esitavad 
tarnijad rehve ostvatele lõppkasutajatele 
arve, kus on märgitud kütusesäästlikkuse 
klass ja välise veeremismüra 
mõõtmistulemus. C1 klassi rehvide puhul 
esitatakse ka märghaardumise klass. 

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Nimetatud parameetrite esitamine arvel ei mõjuta tarbija valikut ning tuleks seetõttu 
halduskoormuse ja kulude vähendamiseks välja jätta.

Muudatusettepanek 95
Fiona Hall, Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) C1 ja C2 klassi rehvide puhul esitavad 
tarnijad rehve ostvatele lõppkasutajatele 
arve, kus on märgitud kütusesäästlikkuse 
klass ja välise veeremismüra 
mõõtmistulemus. C1 klassi rehvide puhul 
esitatakse ka märghaardumise klass. 

3) C1, C2 ja C3 klassi rehvide puhul 
esitavad tarnijad rehve ostvatele 
lõppkasutajatele arve, kus on märgitud või 
millega antakse kaasa märgise selgitav 
versioon, nagu on sätestatud II lisa 
punktis 2 a või 2 b. C1 klassi rehvide 
puhul esitatakse ka märghaardumise klass.



PE421.196v01-00 50/88 AM\771285ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Kleebis vajab täiendavat selgitamist selgitava teksti kujul iga piktogrammi kohta. Seda tuleks 
käsitleda koos muu teabega, mis esitatakse ostjatele – hiljemalt arvel või koos arvega, kuna 
arvet loetakse peaaegu kindlasti hoolikalt ja seda hoitakse alles tuleviku tarbeks. 
Üksikasjalikuma teabe esitamine arvel suurendab tõenäosust, et tarbija teeb tulevikus 
päringuid märgistamissüsteemile tuginedes (vt muudatusettepanekut II lisa punktide 2 a ja 2 b 
(uus) kohta).

Muudatusettepanek 96
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) C1 ja C2 klassi rehvide puhul esitavad 
tarnijad rehve ostvatele lõppkasutajatele 
arve, kus on märgitud kütusesäästlikkuse 
klass ja välise veeremismüra 
mõõtmistulemus. C1 klassi rehvide puhul 
esitatakse ka märghaardumise klass.

3) C1 ja C2 klassi rehvide puhul esitavad 
tarnijad rehve ostvatele lõppkasutajatele 
arve, kus on märgitud kütusesäästlikkuse 
ning märghaardumise klassid ja välise 
veeremismüra mõõtmistulemus.

Or. en

Selgitus

Teave peab samuti hõlmama rehvide märghaardumise klasse.

Muudatusettepanek 97
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) C1 ja C2 klassi rehvide puhul esitavad 
tarnijad rehve ostvatele lõppkasutajatele 
arve, kus on märgitud kütusesäästlikkuse 

3) C1 ja C2 klassi rehvide puhul esitavad 
tarnijad rehve ostvatele lõppkasutajatele 
arve, kus on märgitud kütusesäästlikkuse 
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klass ja välise veeremismüra 
mõõtmistulemus. C1 klassi rehvide puhul 
esitatakse ka märghaardumise klass.

ning märghaardumise klassid ja välise 
veeremismüra mõõtmistulemus.

Or. en

Selgitus

Teave peab samuti hõlmama rehvide märghaardumise klasse.

Muudatusettepanek 98
Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) C1 ja C2 klassi rehvide puhul esitavad 
tarnijad rehve ostvatele lõppkasutajatele 
arve, kus on märgitud kütusesäästlikkuse
klass ja välise veeremismüra 
mõõtmistulemus. C1 klassi rehvide puhul 
esitatakse ka märghaardumise klass.

3) C1 ja C2 klassi rehvide puhul esitavad 
tarnijad rehve ostvatele lõppkasutajatele 
arve, kus on märgitud kütusesäästlikkuse 
ning märghaardumise klassid ja välise 
veeremismüra mõõtmistulemus. 

Or. en

Selgitus

Teave peab samuti hõlmama rehvide märghaardumise klasse.

Muudatusettepanek 99
Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) C1 ja C2 klassi rehvide puhul esitavad 
tarnijad rehve ostvatele lõppkasutajatele 
arve, kus on märgitud kütusesäästlikkuse 
klass ja välise veeremismüra 

3) C1 ja C2 klassi rehvide puhul esitavad 
tarnijad rehve ostvatele lõppkasutajatele 
arve, kus on märgitud kütusesäästlikkuse 
ning märghaardumise klassid ja välise 
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mõõtmistulemus. C1 klassi rehvide puhul 
esitatakse ka märghaardumise klass.

veeremismüra mõõtmistulemus.

Or. en

Selgitus

Teave peab samuti hõlmama rehvide märghaardumise klasse.

Muudatusettepanek 100
Neena Gill

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) C1 ja C2 klassi rehvide puhul esitavad 
tarnijad rehve ostvatele lõppkasutajatele 
arve, kus on märgitud kütusesäästlikkuse
klass ja välise veeremismüra 
mõõtmistulemus. C1 klassi rehvide puhul 
esitatakse ka märghaardumise klass. 

3) C1, C2 ja C3 klassi rehvide puhul 
esitavad tarnijad rehve ostvatele 
lõppkasutajatele arve, kus on märgitud 
kütusesäästlikkuse klass ja välise 
veeremismüra mõõtmistulemus. C1 klassi 
rehvide puhul esitatakse ka 
märghaardumise klass. 

Or. en

Selgitus

Võimatu on paigaldada uusi märgiseid rehvidele, mis on juba tarneahelas. Sõna „kleebis” on 
liiga ebamäärane märgise soovitud vormi iseloomustamiseks. „Isekleepuv teabemärgis” on 
palju kirjeldavam. Komisjoni teksti artikkel 2 hõlmab C2 klassi rehve, kuid artikkel 4 mitte. 
Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on kõrvaldada kõnealune järjekindlusetus. 
Veeretakistuse koefitsient (RRC, väljendatud kg/t) tuleb lisada märgisele, et näidata seost 
mõõdetud RRC ja klassifikatsiooni vahel.
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Muudatusettepanek 101
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 välja jäetud
Autode tarnijate ja turustajate kohustused
Liikmesriigid tagavad, et autode tarnijad 
ja turustajad järgivad järgmisi sätteid:
1) autode tarnijad ja turustajad tagavad, 
et tehnilistes reklaamväljaannetes 
esitatakse teave uutele sõidukitele 
paigaldatavate rehvide kohta; selline 
teave hõlmab I lisa A osas sätestatud 
kütusesäästlikkuse klassi, I lisa C osas 
sätestatud välise veeremisemüra 
mõõtmistulemust ja C1 klassi rehvide 
puhul I lisa B osas sätestatud 
märghaardumise klassi.
2) kui uutele sõidukitele võib paigaldada 
eri tüüpi rehve, ilma et lõppkasutajad 
saaksid nende vahel valida, märgitakse 
tehnilistes reklaamväljaannetes 
kõnealuste rehvitüüpide väikseim 
kütusesäästlikkuse ja märghaardumise 
klass ning välise veeremisemüra suurim 
mõõtmistulemus III lisas täpsustatud 
järjekorras;
3) kui lõppkasutajad saavad valida uutele 
sõidukitele paigaldatavate eri 
rehvitüüpide vahel, märgivad autode 
tarnijad tehnilistes reklaamväljaannetes 
kõnealuste rehvitüüpide 
kütusesäästlikkuse klassi ja 
märghaardumise klassi ning välise 
veeremisemüra mõõtmistulemuse III lisas 
täpsustatud järjekorras;
4) kui lõppkasutajad saavad valida uutele 
sõidukitele paigaldatavate eri 
rehvitüüpide vahel, annavad autode 
turustajad neile enne ostmist teavet 
kõnealuste rehvitüüpide 
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kütusesäästlikkuse klassi ja 
märghaardumise klassi ning välise 
veeremisemüra mõõtmistulemuse kohta.

Or. de

Selgitus

Mootorsõidukite tarnijad ja müüjad on juba täna kohustatud avaldama andmed sõiduki CO2
heite ja kütusekulu kohta. Seega on nimetatud kriteeriumidele vastavate rehvide, mis on 
madala veeretakistusega ning samas sõitmisel väga mugavad ja turvalised, pakkumine nende 
endi huvides. Lisaks kehtib olemasolev tüübikinnitus kogu sõiduki kohta, mille käigus on 
põhjalikult katsetatud veeretakistust, märghaardumist ja müra, ja seeläbi on tagatud 
õigusnormide täitmine.

Muudatusettepanek 102
Neena Gill

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 välja jäetud
Autode tarnijate ja turustajate kohustused
Liikmesriigid tagavad, et autode tarnijad 
ja turustajad järgivad järgmisi sätteid:
1) autode tarnijad ja turustajad tagavad, 
et tehnilistes reklaamväljaannetes 
esitatakse teave uutele sõidukitele 
paigaldatavate rehvide kohta; selline 
teave hõlmab I lisa A osas sätestatud 
kütusesäästlikkuse klassi, I lisa C osas 
sätestatud välise veeremisemüra 
mõõtmistulemust ja C1 klassi rehvide 
puhul I lisa B osas sätestatud 
märghaardumise klassi;
2) kui uutele sõidukitele võib paigaldada 
eri tüüpi rehve, ilma et lõppkasutajad 
saaksid nende vahel valida, märgitakse 
tehnilistes reklaamväljaannetes 
kõnealuste rehvitüüpide väikseim 
kütusesäästlikkuse ja märghaardumise 
klass ning välise veeremisemüra suurim 
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mõõtmistulemus III lisas täpsustatud 
järjekorras;
3) kui lõppkasutajad saavad valida uutele
sõidukitele paigaldatavate eri 
rehvitüüpide vahel, märgivad autode 
tarnijad tehnilistes reklaamväljaannetes 
kõnealuste rehvitüüpide 
kütusesäästlikkuse klassi ja 
märghaardumise klassi ning välise 
veeremisemüra mõõtmistulemuse III lisas 
täpsustatud järjekorras;
4) kui lõppkasutajad saavad valida uutele 
sõidukitele paigaldatavate eri 
rehvitüüpide vahel, annavad autode 
turustajad neile enne ostmist teavet 
kõnealuste rehvitüüpide 
kütusesäästlikkuse klassi ja 
märghaardumise klassi ning välise 
veeremisemüra mõõtmistulemuse kohta.

Or. en

Selgitus

Kõnealune ettepanek tähendaks kaks korda katsetamist, mida tootjad on kohustatud läbi 
viima, et tõestada tootmise nõuetele vastavust osana tüübikinnituse menetlusest, ja tooks 
endaga kindlasti kaasa topeltkontrolli katsetamise üle eri liikmesriikides. Kontroll, mis 
põhineb rehvitootjate tootmise katseandmete nõuetele vastavuse kontrollimisel, on 
tõenäoliselt palju parem ja väärtuslikum lähenemisviis järelevalvele.

Muudatusettepanek 103
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Autode tarnijate ja turustajate kohustused Sõidukite tarnijate ja turustajate 
kohustused
Horisontaalne muudatusettepanek, mida 
vastuvõtmise korral kohaldatakse terve 
artikli suhtes.
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Or. en

Selgitus

Sätteid peaks kohaldatama kõigi sõidukite suhtes, millele on paigaldatud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvad rehvid, sealhulgas kaubikute, veoautode ja busside turustajate 
suhtes selle tagamiseks, et ettevõtetevahelised ostjad, kes moodustavad üha suurema osa 
rehviturust, oleksid samuti märgistamissüsteemist teadlikud.

Muudatusettepanek 104
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et autode tarnijad ja 
turustajad järgivad järgmisi sätteid:

Liikmesriigid tagavad, et autode tarnijad ja 
turustajad järgivad järgmisi sätteid:

1) autode tarnijad ja turustajad tagavad, et 
tehnilistes reklaamväljaannetes esitatakse 
teave uutele sõidukitele paigaldatavate 
rehvide kohta; selline teave hõlmab I lisa A 
osas sätestatud kütusesäästlikkuse klassi, I 
lisa C osas sätestatud välise veeremisemüra 
mõõtmistulemust ja C1 klassi rehvide 
puhul I lisa B osas sätestatud 
märghaardumise klassi;

1) autode tarnijad ja turustajad esitavad
teabe uutele sõidukitele paigaldatavate 
rehvide kohta; selline teave hõlmab I lisa A 
osas sätestatud kütusesäästlikkuse klassi, I 
lisa C osas sätestatud välise veeremisemüra 
mõõtmistulemust ja C1 klassi rehvide 
puhul I lisa B osas sätestatud 
märghaardumise klassi. Teave esitatakse 
lõppkasutajatele enne sõiduki müümist;

2) kui uutele sõidukitele võib paigaldada 
eri tüüpi rehve, ilma et lõppkasutajad 
saaksid nende vahel valida, märgitakse 
tehnilistes reklaamväljaannetes
kõnealuste rehvitüüpide väikseim 
kütusesäästlikkuse ja märghaardumise 
klass ning välise veeremisemüra suurim 
mõõtmistulemus III lisas täpsustatud 
järjekorras;

2) kui uutele sõidukitele võib paigaldada 
eri tüüpi rehve, ilma et lõppkasutajad 
saaksid nende vahel valida, märgitakse 
kõnealuste rehvitüüpide väikseim 
kütusesäästlikkuse ja märghaardumise 
klass ning välise veeremisemüra suurim 
mõõtmistulemus III lisas täpsustatud 
järjekorras.

3) kui lõppkasutajad saavad valida uutele 
sõidukitele paigaldatavate eri 
rehvitüüpide vahel, märgivad autode 
tarnijad tehnilistes reklaamväljaannetes 
kõnealuste rehvitüüpide 
kütusesäästlikkuse klassi ja 
märghaardumise klassi ning välise 
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veeremisemüra mõõtmistulemuse III lisas 
täpsustatud järjekorras;
4) kui lõppkasutajad saavad valida uutele 
sõidukitele paigaldatavate eri 
rehvitüüpide vahel, annavad autode 
turustajad neile enne ostmist teavet 
kõnealuste rehvitüüpide 
kütusesäästlikkuse klassi ja 
märghaardumise klassi ning välise 
veeremisemüra mõõtmistulemuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et autode tarnijad ja 
turustajad järgivad järgmisi sätteid:

Liikmesriigid tagavad, et autode tarnijad ja 
turustajad järgivad järgmisi sätteid:

1) autode tarnijad ja turustajad tagavad, et 
tehnilistes reklaamväljaannetes esitatakse 
teave uutele sõidukitele paigaldatavate 
rehvide kohta; selline teave hõlmab I lisa A 
osas sätestatud kütusesäästlikkuse klassi, I 
lisa C osas sätestatud välise veeremisemüra 
mõõtmistulemust ja C1 klassi rehvide 
puhul I lisa B osas sätestatud 
märghaardumise klassi;

1) autode tarnijad ja turustajad esitavad
teabe uutele sõidukitele paigaldatavate 
rehvide kohta; selline teave hõlmab I lisa A 
osas sätestatud kütusesäästlikkuse klassi, I 
lisa C osas sätestatud välise veeremisemüra 
mõõtmistulemust ja C1 klassi rehvide 
puhul I lisa B osas sätestatud 
märghaardumise klassi III lisas 
täpsustatud järjekorras. Kõnealune teave 
peab sisalduma vähemalt elektroonilistes 
tehnilistes reklaamväljaannetes ning see 
tuleb esitada lõppkasutajale enne sõiduki 
müümist;

2) kui uutele sõidukitele võib paigaldada 
eri tüüpi rehve, ilma et lõppkasutajad 
saaksid nende vahel valida, märgitakse 
tehnilistes reklaamväljaannetes
kõnealuste rehvitüüpide väikseim
kütusesäästlikkuse ja märghaardumise 
klass ning välise veeremisemüra suurim 
mõõtmistulemus III lisas täpsustatud 

2) kui uutele sõidukitele võib paigaldada 
eri tüüpi rehve, ilma et lõppkasutajad 
saaksid nende vahel valida, hõlmab 
esimeses punktis osutatud teave
kõnealuste rehvitüüpide väikseimat
kütusesäästlikkuse ja märghaardumise 
klassi ning välise veeremisemüra suurimat
mõõtmistulemust;
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järjekorras;
3) kui lõppkasutajad saavad valida uutele 
sõidukitele paigaldatavate eri rehvitüüpide 
vahel, märgivad autode tarnijad 
tehnilistes reklaamväljaannetes
kõnealuste rehvitüüpide kütusesäästlikkuse 
klassi ja märghaardumise klassi ning välise 
veeremisemüra mõõtmistulemuse III lisas 
täpsustatud järjekorras;

3) kui lõppkasutajad saavad valida uutele 
sõidukitele paigaldatavate eri rehvitüüpide 
vahel, hõlmab esimeses punktis osutatud 
teave kõigi kõnealuste rehvitüüpide 
kütusesäästlikkuse klassi ja 
märghaardumise klassi ning välise 
veeremisemüra mõõtmistulemust.

4) kui lõppkasutajad saavad valida uutele 
sõidukitele paigaldatavate eri 
rehvitüüpide vahel, annavad autode 
turustajad neile enne ostmist teavet 
kõnealuste rehvitüüpide 
kütusesäästlikkuse klassi ja 
märghaardumise klassi ning välise 
veeremisemüra mõõtmistulemuse kohta.

Or. en

Selgitus

Autotööstuses tuleb vältida tarbetut halduskoormust ja kulusid.

Muudatusettepanek 106
Werner Langen, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et autode tarnijad ja 
turustajad järgivad järgmisi sätteid:

Liikmesriigid tagavad, et autode tarnijad ja 
turustajad järgivad järgmisi sätteid:

1) autode tarnijad ja turustajad tagavad, et 
tehnilistes reklaamväljaannetes esitatakse 
teave uutele sõidukitele paigaldatavate 
rehvide kohta; selline teave hõlmab I lisa A 
osas sätestatud kütusesäästlikkuse klassi, I 
lisa C osas sätestatud välise veeremisemüra 
mõõtmistulemust ja C1 klassi rehvide 
puhul I lisa B osas sätestatud 
märghaardumise klassi;

1) autode tarnijad ja turustajad tagavad, et 
lõppkasutajatele esitatakse teave uutele 
sõidukitele paigaldatavate rehvide kohta; 
selline teave hõlmab I lisa A osas 
sätestatud kütusesäästlikkuse klassi, I lisa 
C osas sätestatud välise veeremisemüra 
mõõtmistulemust ja C1 klassi rehvide 
puhul I lisa B osas sätestatud 
märghaardumise klassi;

2) kui uutele sõidukitele võib paigaldada 2) kui uutele sõidukitele võib paigaldada 
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eri tüüpi rehve, ilma et lõppkasutajad 
saaksid nende vahel valida, märgitakse 
tehnilistes reklaamväljaannetes
kõnealuste rehvitüüpide väikseim
kütusesäästlikkuse ja märghaardumise 
klass ning välise veeremisemüra suurim 
mõõtmistulemus III lisas täpsustatud 
järjekorras;

eri tüüpi rehve, ilma et lõppkasutajad 
saaksid nende vahel valida, esitatakse 
teave kõnealuste rehvitüüpide väikseima
kütusesäästlikkuse ja märghaardumise 
klassi ning välise veeremisemüra suurima 
mõõtmistulemuse kohta III lisas 
täpsustatud järjekorras;

3) kui lõppkasutajad saavad valida uutele 
sõidukitele paigaldatavate eri rehvitüüpide 
vahel, märgivad autode tarnijad tehnilistes 
reklaamväljaannetes kõnealuste 
rehvitüüpide kütusesäästlikkuse klassi ja 
märghaardumise klassi ning välise 
veeremisemüra mõõtmistulemuse III lisas 
täpsustatud järjekorras;

3) kui lõppkasutajad saavad valida uutele 
sõidukitele paigaldatavate eri rehvitüüpide 
vahel, esitavad autode tarnijad 
lõppkasutajale teabe kõnealuste 
rehvitüüpide kütusesäästlikkuse klassi ja 
märghaardumise klassi ning välise 
veeremisemüra mõõtmistulemuse kohta III 
lisas täpsustatud järjekorras;

4) kui lõppkasutajad saavad valida uutele 
sõidukitele paigaldatavate eri rehvitüüpide 
vahel, annavad autode turustajad neile enne 
ostmist teavet kõnealuste rehvitüüpide 
kütusesäästlikkuse klassi ja 
märghaardumise klassi ning välise 
veeremisemüra mõõtmistulemuse kohta.

4) kui lõppkasutajad saavad valida uutele 
sõidukitele paigaldatavate eri rehvitüüpide 
vahel, annavad autode turustajad neile enne 
ostmist teavet kõnealuste rehvitüüpide 
kütusesäästlikkuse klassi ja 
märghaardumise klassi ning välise 
veeremisemüra mõõtmistulemuse kohta.

Or. de

Selgitus

Kliendile esitatakse kogu teave sõiduki CO2 heite, sealhulgas rehvide kohta sõiduki ostmisel. 
Nõue esitada teavet rehvide kohta reklaamväljaannetes toob endaga kaasa üksnes lisakulud 
ja bürokraatia, mis ei paku kliendile mingit lisandväärtust.

Muudatusettepanek 107
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklite 4, 5, ja 6 kohaselt esitatav teave 
rehvide kütusesäästlikkuse klassi, välise 
veeremismüra mõõtmistulemuse ja 
märghaardumise klassi kohta saadakse 1 
lisa kohaste ühtlustatud katsemeetodite 

Artiklite 4, 5, ja 6 kohaselt esitatav teave 
rehvide kütusesäästlikkuse klassi, välise 
veeremismüra mõõtmistulemuse ja 
märghaardumise klassi kohta saadakse I 
lisa kohaste ühtlustatud katsemeetodite 
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kohaldamisel. kohaldamisel. Ühtlustatud katsed peavad 
lõppkasutajatele andma usaldusväärse ja 
kõiki katsetatud omadusi esindava 
paremusjärjestuse.

Or. fr

Selgitus

Liiklusohutuse ja tarbijakaitse põhjustel tuleb ühtlustatud katsemeetodeid kohaldada samadel 
tingimustel nagu neid, mida kohaldatakse tegeliku kasutamise ajal. Ebatäpsed või halvasti 
simuleeritud katsed võivad tarbijates veelgi rohkem segadust tekitada.

Muudatusettepanek 108
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklite 4, 5, ja 6 kohaselt esitatav teave 
rehvide kütusesäästlikkuse klassi, välise 
veeremismüra mõõtmistulemuse ja 
märghaardumise klassi kohta saadakse 1 
lisa kohaste ühtlustatud katsemeetodite 
kohaldamisel.

Artiklite 4, 5, ja 6 kohaselt esitatav teave 
rehvide kütusesäästlikkuse klassi, välise 
veeremismüra mõõtmistulemuse ja 
märghaardumise klassi kohta saadakse I 
lisa kohaste ühtlustatud katsemeetodite 
kohaldamisel, vastavalt nende võimele 
tagada lõppkasutajatele usaldusväärne 
klassifitseerimine, mis esindab kõiki 
nimetatud rehviomadusi.

Or. en

Selgitus

Oluline on kasutada ühtlustatud katsemeetodeid, mis esindavad tegelikke kasutustingimusi.
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Muudatusettepanek 109
Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklite 4, 5, ja 6 kohaselt esitatav teave 
rehvide kütusesäästlikkuse klassi, välise 
veeremismüra mõõtmistulemuse ja 
märghaardumise klassi kohta saadakse 1 
lisa kohaste ühtlustatud katsemeetodite 
kohaldamisel.

Artiklite 4, 5, ja 6 kohaselt esitatav teave 
rehvide kütusesäästlikkuse klassi, välise 
veeremismüra mõõtmistulemuse ja 
märghaardumise klassi kohta saadakse I 
lisa kohaste ühtlustatud katsemeetodite 
kohaldamisel, vastavalt nende võimele 
tagada lõppkasutajatele usaldusväärne 
klassifitseerimine, mis esindab kõiki 
nimetatud rehviomadusi.

Or. en

Selgitus

Oluline on kasutada ühtlustatud katsemeetodeid, mis esindavad tegelikke kasutustingimusi.

Muudatusettepanek 110
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklite 4, 5, ja 6 kohaselt esitatav teave 
rehvide kütusesäästlikkuse klassi, välise 
veeremismüra mõõtmistulemuse ja 
märghaardumise klassi kohta saadakse 1 
lisa kohaste ühtlustatud katsemeetodite 
kohaldamisel.

Artiklite 4, 5, ja 6 kohaselt esitatav teave 
rehvide kütusesäästlikkuse klassi, välise 
veeremismüra mõõtmistulemuse ja 
märghaardumise klassi kohta saadakse I
lisa kohaste ühtlustatud katsemeetodite 
kohaldamisel. Kasutatud katsemeetodite 
kontekstis tuleks liiklusohutus seada 
esmatähtsale kohale.

Or. ro
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Selgitus

On oluline, et kasutatud katsemeetodite kontekstis seataks liiklusohutus esmatähtsale kohale.

Muudatusettepanek 111
Neena Gill

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas IV lisas kirjeldatud 
menetlusega hindavad liikmesriigid 
esitatud kütusesäästlikkuse ja 
märghaardumise klasside vastavust I lisa 
A ja B osas sätestatule ning esitatud välise 
veeremismüra mõõtmistulemuse vastavust 
I lisa C osas sätestatule.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõnealune ettepanek tähendaks kaks korda katsetamist, mida tootjad on kohustatud läbi 
viima, et tõestada tootmise nõuetele vastavust osana tüübikinnituse menetlusest, ja tooks 
endaga kindlasti kaasa topeltkontrolli katsetamise üle eri liikmesriikides. Kontroll, mis 
põhineb rehvitootjate tootmise katseandmete nõuetele vastavuse kontrollimisel, on 
tõenäoliselt palju parem ja väärtuslikum lähenemisviis järelevalvele.

Muudatusettepanek 112
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas IV lisas kirjeldatud 
menetlusega hindavad liikmesriigid 
esitatud kütusesäästlikkuse ja 
märghaardumise klasside vastavust I lisa 
A ja B osas sätestatule ning esitatud välise 
veeremismüra mõõtmistulemuse vastavust 

Katsemeetodit kasutatakse vastavalt 
kehtivatele sätetele rehvide katsetamise 
kohta, sealhulgas osa 
tüübikinnitustunnistuse kohta standardi 
ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 
määruse 117 kohaselt.
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I lisa C osas sätestatule.

Or. de

Selgitus

ELis on juba olemas tüübikinnitusmenetlus, mis hõlmab rehvide olulisi parameetreid ja mille 
puhul väljastatakse sertifikaat standardi ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni määruse 117 
kohaselt. Komisjoni ettepanek, mille kohaselt peaksid liikmesriigid saama rehve katsetada 
oma äranägemise järgi, ei ole kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega ja toob endaga 
kaasa tarbetu bürokraatia.

Muudatusettepanek 113
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas IV lisas kirjeldatud menetlusega 
hindavad liikmesriigid esitatud 
kütusesäästlikkuse ja märghaardumise 
klasside vastavust I lisa A ja B osas 
sätestatule ning esitatud välise 
veeremismüra mõõtmistulemuse vastavust 
I lisa C osas sätestatule.

Kooskõlas IV lisas kirjeldatud menetlusega 
hindavad liikmesriigid esitatud 
kütusesäästlikkuse ja märghaardumise 
klasside vastavust I lisa A ja B osas 
sätestatule ning esitatud välise 
veeremismüra mõõtmistulemuse vastavust 
I lisa C osas sätestatule kasutatud rehvide 
puhul.

Or. en

Selgitus

Kehtivates eeskirjades määratletakse juba, kuidas liikmesriigid peavad uute sõidukite 
tüübikatsetuste ajal määrama kindlaks kütusekulu, märghaardumise klassi ja välise 
veeremismüra mõõtmistulemuse. Tuleks kasutada ELis kehtestatud menetlusi ja nendes mitte 
kahelda, et vältida täiendavat tarbetut katsetamist ja bürokraatiat.
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Muudatusettepanek 114
Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellised kontrollid ei tohi kahjustada mis 
tahes ELi tüübikinnitusi sõidukitele või 
rehvidele, mis on väljastatud vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
5. septembri 2007. aasta direktiivile 
2007/46/EÜ, millega kehtestatakse 
raamistik mootorsõidukite ja nende 
haagiste ning selliste sõidukite jaoks 
mõeldud süsteemide, osade ja eraldi 
seadmestike kinnituse kohta,1 või 
vastavalt määrusele (EÜ) nr .../..., mis 
käsitleb mootorsõidukite üldise ohutusega 
seotud tüübikinnituse nõudeid.
____________
1 ELT L 263, 9.10.2007, lk 1.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse pakkumiseks auto- ja rehvitootjatele peab olema selge, et kontrollid ei tohi 
endaga kaasa tuua olukorda, kus liikmesriigid takistavad tüübikinnitusega autode ja rehvide 
vaba ringlust ELis.

Muudatusettepanek 115
Pia Elda Locatelli

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavushindamise korral peavad 
liikmesriigid samuti vajaduse korral 
viitama rehvi tüübikinnitusdokumentidele 
ja asjaomastele täiendavatele 
dokumentidele, mille tarnija on esitanud.
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Or. en

Selgitus

Rehvikatsetuste vähendamiseks ja ühtlustamiseks, et vähendada tootjate halduskoormust ja 
katsetamise kulusid, tuleks kohaldada samu katsemeetodeid, mis on määratletud rehvide 
tüübikinnitust käsitlevates õigusaktides.

Muudatusettepanek 116
Romana Jordan Cizelj

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavushindamise puhul peavad 
liikmesriigid samuti vajaduse korral 
viitama rehvi tüübikinnitusdokumentidele 
ja asjaomastele täiendavatele 
dokumentidele, mille tarnija on esitanud.

Or. en

Selgitus

Rehvikatsetuste vähendamiseks ja ühtlustamiseks, et vähendada tootjate halduskoormust ja 
katsetamise kulusid, tuleks kohaldada samu katsemeetodeid nagu on määratletud rehvide 
tüübikinnitust käsitlevates õigusaktides.

Muudatusettepanek 117
Fiona Hall, Lena Ek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

Märgistamissüsteemi tõhusa ja ühtlustatud rakendamise tagamiseks kõikjal ELis. Teiste 
energiamärgistuste süsteemide puhul on tarbijaorganisatsioonid teinud kindlaks, et tooteid 
märgistatakse jätkuvalt valesti ning nõutud teavet ei esitata. Liikmesriigid peaksid teostama 
kohapeal läbiviidavaid kontrolle, et kontrollida märgistamise nõuetekohasust ja 
müügimaterjalides, sealhulgas laovarude nimekirjades, kataloogides, brošüürides ja 
veebisaitidel esitatud teabe asjakohasust.

Muudatusettepanek 118
Rebecca Harms

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Tarbijaorganisatsioonide uuringute käigus on kindlaks tehtud, et tooteid märgistatakse 
jätkuvalt valesti ja teave on puudulik. Liikmesriigid peaksid tagama kohapeal läbiviidavate 
kontrollide abil, et tooteid märgistatakse nõuetekohaselt ja asjaomane teave on kättesaadav 
kõigis tehnilistes reklaamväljaannetes, nagu see on ette nähtud. Mõõtmistulemuste kandmine
pressimise teel rehviservale lihtsustab järelevalvet ja nõuetekohast rakendamist.
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Muudatusettepanek 119
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid käsitavad märgiseid ja 
tootekirjeldusi käesoleva direktiivi sätetele 
vastavana, kui neil ei ole vastupidiseid 
tõendeid. Liikmesriigid võivad paluda 
tarnijatel esitada tehnilised dokumendid, et 
hinnata esitatud väärtuste õigsust.

2. Liikmesriigid käsitavad märgiseid ja 
tootekirjeldusi käesoleva direktiivi sätetele 
vastavana, kui neil ei ole vastupidiseid 
tõendeid. Liikmesriigid võivad paluda 
rehvide tarnijatel esitada tehnilised 
dokumendid, et hinnata esitatud väärtuste 
õigsust.

Or. en

Selgitus

Üksnes rehvide tarnijad saavad esitada üksikasjalikke tehnilisi dokumente rehvide kohta.

Muudatusettepanek 120
Neena Gill

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
Stimuleerivad meetmed

Liikmesriigid ei kehtesta stimuleerivaid 
meetmeid selliste rehvide suhtes, mille 
kütusesäästlikkus on I lisa A osas 
sätestatud C klassist väiksem.

Or. en

Selgitus

See näitab, et püütakse kehtestada piiranguid riiklike maksusoodustuste suhtes ja seeläbi 
riskitakse riikliku maksustamisalase suveräänsuse rikkumisega. Liikmesriigid võivad küll 
soovida pakkuda stimuleerivaid meetmeid madala veeretakistusega rehvidele ning neil on 



PE421.196v01-00 68/88 AM\771285ET.doc

ET

selleks õigus Euroopa Liidu asutamislepingu kohaselt, kuid see kuulub üksikute liikmesriikide 
maksupoliitika valdkonda.

Muudatusettepanek 121
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei kehtesta stimuleerivaid 
meetmeid selliste rehvide suhtes, mille 
kütusesäästlikkus on I lisa A osas 
sätestatud C klassist väiksem. 

Liikmesriigid ei kehtesta stimuleerivaid 
meetmeid selliste rehvide suhtes, mille 
kütusesäästlikkus on I lisa A osas 
sätestatud C klassist väiksem ja mille 
märghaardumine on I lisa B osas 
sätestatud C klassist (C1 klassi rehvide 
puhul) väiksem.

Or. en

Selgitus

Kuna rehvitootjaid tuleb innustada optimeerima kõiki parameetreid, peab potentsiaalsete 
stimuleerivate meetmete raamistik võtma samuti arvesse märghaardumise näitajaid.

Muudatusettepanek 122
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei kehtesta stimuleerivaid 
meetmeid selliste rehvide suhtes, mille 
kütusesäästlikkus on I lisa A osas 
sätestatud C klassist väiksem.

Liikmesriigid ei kehtesta stimuleerivaid 
meetmeid selliste rehvide suhtes, mille 
kütusesäästlikkus ja märghaardumine on I 
lisa A ja B osas sätestatud C klassist 
väiksem.

Or. en
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Selgitus

Võttes arvesse komisjoni ettepaneku põhjendust 4 (eelkõige: „võib negatiivselt mõjutada teisi 
parameetreid, nt märghaardumist […] Rehvitootjaid tuleb innustada optimeerima kõiki 
parameetreid”), peab potentsiaalsete stimuleerivate meetmete raamistik võtma samuti arvesse 
märghaardumise näitajaid. See ei oleks tarbijate huvides, kui liikmesriigid näeksid ette 
stimuleerivad meetmed näiteks A klassi rehvi kütusesäästlikkusele ja E klassi 
märghaardumisele.

Muudatusettepanek 123
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) nõuete kehtestamine, millele peavad 
talverehvid vastama;

Or. ro

Selgitus

Oluline on kehtestada erinõuded talverehvidele, kuna nende suhtes kohaldatavaid 
spetsifikatsioone ei saa võrrelda nendega, mida kohaldatakse standardrehvide suhtes.

Muudatusettepanek 124
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – esimene -1 lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi järjekindla rakendamise 
huvides on vaja teha tihedamat koostööd 
turujärelevalve valdkonnas pideva 
teabevahetuse kaudu. Liikmesriigid 
võtavad asjakohaseid meetmeid 
korrapäraste järelkontrollide tegemiseks, 
tagamaks, et mittenõuetekohaselt 
märgistatud rehvid viiakse eeskirjadega 
kooskõlla või eemaldatakse turult. 
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Or. de

Selgitus

Selleks et tagada ühtsed konkurentsitingimused Euroopa siseturul ja luua võrdsed eeldused 
nii Euroopas kui ka Euroopast väljaspool asuvatele tootjatele, peavad liikmesriigid tagama 
direktiivi sätete järjekindla rakendamise.

Muudatusettepanek 125
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – esimene -1 lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva 
direktiivi kohaldamiskuupäeva viib 
komisjon läbi tarbijamõju hindamise, et 
teha kindlaks märgise tõhusus tarbijate 
teadlikkuse ja meetme piisavuse 
kontekstis, võttes arvesse mootorsõidukite 
üldist ohutust ja keskkonnasäästlikkust.

Or. en

Selgitus

Kuna käesolevas direktiivis kavandatud meetmeid rakendatakse esimest korda sellist tüüpi 
toodete suhtes ja sealjuures tuginetakse mitmele kriteeriumile, näib oluline hinnata õigusakti 
piisavust ja tõhusust, võttes arvesse direktiivi võimalikku nõuetekohast läbivaatamist.

Muudatusettepanek 126
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 29. oktoobriks 2010 avaldab 
komisjon aruande, millega kaasneb 
mõjuhinnang ja vajaduse korral Euroopa 
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Parlamendile ja nõukogule tehtavad 
ettepanekud käesoleva direktiivi ja teiste 
asjaomaste normide täiendavaks 
läbivaatamiseks seoses 
märgistamissüsteemi laiendamisega 
protekteeritud rehvidele.

Or. en

Selgitus

Retreaded tyres represent up to 50% of the market for heavy duty vehicles and up to 25% of 
the market for light vehicle traffic, with the highest share in the Nordic countries. Uptake of 
retreaded tyres has been encouraged by their inclusion in the Nordic Swan tyre eco-labelling 
scheme. The proportion of retreaded tyres sold may increase with scarcity of raw materials 
and oil price fluctuations reflected in the price of new tyres. It is therefore appropriate to 
examine the technical, economic and legal feasibility of application of the same regulatory 
framework to retreaded models to ensure high standards in production and encourage further 
market integration.

Muudatusettepanek 127
Neena Gill

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kohaldavad neid norme 
alates 1. novembrist 2012. 

Liikmesriigid kohaldavad neid norme 
alates 1. novembrist 2012, et saavutada 
järkjärguline täielik kohaldamine 
siseturul hiljemalt 1. novembriks 2014.
Rehvide tarnijad peavad käesoleva 
direktiivi reguleerimisala raames tagama, 
et artiklis 4 sätestatud norme 
kohaldatakse vastavalt järgmisele kavale:
a) alates 1. novembrist 2012 kõigi uute 
rehvitüüpide suhtes, mis vajavad EÜ 
tüübikinnitust;
b) alates 1. novembrist 2013 kõigi uute 
rehvide suhtes, mis on ette nähtud 
paigaldamiseks uut tüüpi sõidukitele;
c) alates 1. novembrist 2014 kõigi uute 
rehvide suhtes, mis on toodetud alates 
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kõnealusest kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Artikli 15 ajakava on mõeldud selleks, et järgida komisjoni ettepanekus (mootorsõidukite 
üldise ohutuse kohta (KOM(2008)316)) kehtestatud veeretakistuse ja rehvide 
märghaardumise piiranguid. Järkjärgulise kohaldamiskava vastuvõtmine võimaldab 
tüübikatsetuste käigus saadud andmete laialdasemat kasutamist, millel on järjekindlad eelised 
liikmesriikidele jõustamismehhanismide osas ja tööstusele katsetamiste optimeerimise osas.

Muudatusettepanek 128
Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A osa – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui rehvitüüp on heaks kiidetud 
kasutamiseks rohkem kui ühe rehviklassi 
puhul (nt C1 ja C2), tuleb kõnealuse 
rehvitüübi kütusesäästlikkuse klassi 
kindlaksmääramisel kasutada seda 
klassifitseerimisskaalat, mida 
kohaldatakse kõrgema rehviklassi suhtes 
(nt C2, mitte C1). 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ei ole võimalik, et üks rehvitüüp kiidetakse heaks rohkem kui ühes rehviklassis (C1 või C2 või 
C3); C1 klassi rehvid kuuluvad ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni määruse nr 30 
reguleerimisalasse ning ei saa kattuda rehvitüüpidega, mis kuuluvad ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni määruse nr 54 reguleerimisalasse, mis käsitleb C2 ja C3 klassi rehve.



AM\771285ET.doc 73/88 PE421.196v01-00

ET

Muudatusettepanek 129
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A osa – tabel – C1 klassi rehvid

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Or. en

Selgitus

Süsteemi mõistmise parandamiseks ja selge seose loomiseks kütusesäästuga on asjakohased 
rehviklassi laiused 1 kg/t kohta, mille puhul kütusesäästlikkus suureneb klassi paranemise 
korral 1,5 %. Näiteks kui asendada F klassi mudel A klassi mudeliga, paraneb 
kütusesäästlikkus 7,5 %.

Täpsustamata D klass ajab tarbijaid segadusse. Süsteem peaks olema järjekindel, mitte ei 
tohiks jagada marke kahte eraldi allsüsteemi, mis kahjustab tõhusust.

C1 klassi rehvid
RRC kg/t Energia-

säästlikkuse 
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

C1 klassi rehvid
RRC kg/t Energiasääs

tlikkuse 
klass

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
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Rehviklassi laiuse vähendamine ei pakuks järjekindlaid stimuleerivaid meetmeid tõhususe 
parandamiseks kogu turul.

Muudatusettepanek 130
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A osa – tabel – C2 klassi rehvid

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Or. en

Selgitus

Süsteemi mõistmise parandamiseks ja selge seose loomiseks kütusesäästuga on asjakohased 
rehviklassi laiused 1 kg/t kohta, kuna seda on võimalik selgelt seostada kütusesäästuga klassi 

C2 klassi rehvid
RRC kg/t Energia-

säästlikkuse 
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

C2 klassi rehvid
RRC kg/t Energia-

säästlikkuse 
klass

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
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paranemise kohta.

Täpsustamata D klass ajab tarbijaid segadusse. Süsteem peaks olema järjekindel, mitte ei 
tohiks jagada marke kahte eraldi allsüsteemi, mis kahjustab tõhusust.

Muudatusettepanek 131
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – B osa – tabel

Komisjoni ettepanek

G Märghaardumise 
klassid

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

Muudatusettepanek

G Märghaardumise 
klassid

165 ≤ G A
155 ≤ G ≤ 164 B
145 ≤ G ≤ 154 C
135 ≤ G ≤ 144 D
125 ≤ G ≤ 134 E
115 ≤ G ≤ 124 F
G ≤ 114 G

Or. en

Selgitus

A klassi saavutamine tuleb raskemaks muuta, et omistada vajalikku tähtsust märghaardumise 
ohutuskriteeriumile. Klassi laius tuleks kahandada 10 protsendipunktile. Samuti ei tohiks 
alumised klassid tühjaks jääda, et varjata halbu ohutusalaseid omadusi.

ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni määruse 117 kohaselt on Kesk-Euroopas tavaliselt 
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kasutatavate talverehvide alampiiriks märghaardumise koefitsient G ≥ 100 ja suverehvide 
puhul G ≥ 110. Sel põhjusel ei tohiks piiri kõige alumise klassi (G) puhul kehtestada 
suuremaks kui 110.

Muudatusettepanek 132
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – B osa – tabel

Komisjoni ettepanek

G Märghaardumise 
klassid

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

Muudatusettepanek

G Märghaardumise 
klassid

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

Or. en

Selgitus

Täpsustamata D klass ajab tarbijaid segadusse. On oluline, et süsteem oleks läbipaistev ja 
arusaadav. Süsteem peab olema järjekindel, mitte ei tohiks jagada marke kahte eraldi 
allsüsteemi, mis kahjustab tõhusust.
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Muudatusettepanek 133
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – C osa – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Foorituledel põhinevad värviindikaatorid 
välise veeremismüra tähistamiseks
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr xxx/xxxx, mis käsitleb 
mootorsõidukite üldise ohutusega seotud 
tüübikinnituse nõudeid, on sätestatud 
rehvide välise veeremismüra 
miinimumnõuded. Märgise müra jaotisel 
olev foorituledel põhinev värviindikaator 
põhineb lõplikul määrusel ja see tähistab:
i) punase värviga selliseid mudeleid, mille 
veeremismüra ei vasta tüübikinnituse 
nõuetele;
ii) kollase värviga selliseid mudeleid, mis 
vastavad tüübikinnituse nõuetele ning on 
kuni 3 dB (kaasa arvatud) vaiksemad;
iii) rohelise värviga selliseid mudeleid, 
mis vastavad tüübikinnituse nõuetele ja 
on üle 3 dB vaiksemad.

Or. en

Selgitus

Foorituledel põhinev värvisüsteem peaks andma sobiva ja kergesti mõistetava konteksti 
märgisele kantud detsibellides mõõdetud väärtusele. Et tüübikinnituse määruse kohaldamisel 
hakatakse alates 2012. aastast turult kõige suuremat müra tekitavaid rehve kõrvaldama, on 
võimalik, et mõned mudelid, mis ei vasta tüübikinnituse piirväärtustele, võivad jääda 
ladudesse seisma ja tulla kasutusse oluliselt hiljem kui 2012. aastal.
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Muudatusettepanek 134
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – C a osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C a osa: välismüra klassifitseerimine
Välise veeremismüra klass tuleb kindlaks 
määrata detsibellide (dB(A)) alusel 
vastavalt järgmisele skaalale:

Välise veeremismüra klassid (dB(A))

Värvikood C1 C2 C3

Roheline ≤68 ≤69 ≤70

Kollane 68≤dB(A)≤70 69≤dB(A)≤72 70≤dB(A)≤73

Punane ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Selgitus

Tarbijatele selge teabe pakkumine välise müra taseme detsibellides väljendatud väärtuse 
kohta peab olema hõlmatud märgisel. Foorivärvidel põhinev süsteem viitab parimatele ja 
halvimatele tulemustele iga rehviklassi väärtuste vahemikus – madala müratasemega 
mudelite väärtus jääb alla 3 dB, kuna tegu on helirõhutaseme vähendamisega poole võrra ja 
seega sõidukipargi olulise ja märkimisväärse vähendamisega tiheda liiklusega maanteedel. 
C1 klassi rehvide klassifitseerimine põhineb tüübikinnituse määruse C1 klassi laiuse 
kategoorial selle tagamiseks, et kõiki C1 klassi rehve võrreldakse võrdse müraemissiooni 
alusel.
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Muudatusettepanek 135
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – C a osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C a osa: välismüra klassifitseerimine

Välise veeremismüra klass tuleb kindlaks 
määrata detsibellide (dB(A)) alusel 
vastavalt järgmisele skaalale:

Välise veeremismüra klassid (dB(A))

Värvikood C1 C2 C3

Roheline ≤68 ≤69 ≤70

Kollane 68≤dB(A)≤70 69≤dB(A)≤72 70≤dB(A)≤73

Punane ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Selgitus

Oluline on anda tarbijatele selgelt mõistetavat teavet välise mürataseme kohta, et pakkuda 
stiimulit madala müratasemega rehvide ostmiseks. See peaks aitama veelgi vähendada üldist 
liiklusmüra, eriti rohke liiklusega aladel. Roheline taust madala müratasemega mudelitel, 
mille müratase on väiksem kui 3 dB, on asjakohane, kuna see aitab oluliselt ja 
märkimisväärselt vähendada sõidukiparki tiheda liiklusega teedel (võrdväärne liikluse 
vähendamisega poole võrra).

Muudatusettepanek 136
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1.1 – märgis

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kütusesäästlikkus vasakul, suutlikkus 
märgades tingimustes paremal, mürale 

Kütusesäästlikkus paremal, suutlikkus 
märgades tingimustes vasakul, mürale 
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viitamine dB(A) viitamine skaala kujul (üksnes rasvases 
kirjas suurtähed), millele järgneb 
sulgudes (XY dB).

Or. de

(Tõlkija märkus: KOM-teksti tõlkes muudetav tekst puudub.)

Selgitus

1. Liiklusohutus peaks alati olema esiplaanil ning eurooplased loevad vasakult paremale.

2. Vähesed tarbijad oskavad seostada andmeid detsibellide kohta konkreetse müratasemega, 
kuna nad ei oska seda millegagi võrrelda. Seega on siinkohal mõttekam võtta kasutusele 
skaala ja esitada kõigepealt saavutatud klassid ja alles seejärel esitada sulgudes ühtlustatud 
katsemeetodil saadud konkreetne helitugevus.

Muudatusettepanek 137
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1.1 – märgis

Komisjoni ettepanek
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Muudatusettepanek
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Mark
Mudel

Energiatarbimise võrdlus

CO2 heitkogus
Kütus
Kütusekulu
Määratud kindlaks katsel standardi EN xy kohaselt ja kütusehinna järgi

Suur tarbimine 

Madal tarbimine

BB

Veeretakistus …kg/t

Märghaardumise indeks (G-indeks) …

BB

FF
EE

CC

hea keskmine halb

Kokkuhoid 15 000 km kohta *
Võrdlus: F klassi rehvid

Rehvi energiamärgis 2009

AA

DD

(*keskmine aastane läbisõit)

Müra …dB (A)

üle keskmise keskmine alla keskmise

Tegelik kütusekulu sõltub sõiduki konkreetsetest parameetritest 
ja tarbimisest



AM\771285ET.doc 83/88 PE421.196v01-00

ET

Or. de

Selgitus

Rehvide märgistamisel suurte elektriseadmete energiatõhususe märgisele tuginemine on 
mõttekas, sest see on tarbijate jaoks äratuntav. Ei ole mõttekas, et teave üldise ohutuse 
(märghaardumine) kohta kaalub üles keskkonnaandmed (CO2 heide ja müra).

Muudatusettepanek 138
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1.1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esitatud kavandile tuleb lisada järgmised 
punktid:
i) veeretakistuse koefitsiendi 
mõõtetulemus (kg/t) 
klassifikatsiooninoolest vasakul;
ii) ELi rehvide märgistamise veebisaidi 
aadress suures kirjas märgise all;
iii) foorituledel põhinev värvisüsteem 
(punane/kollane/roheline) müra jaotises 
(dB väärtuse värvilise taustana ja/või 
värviindikaatorina piktogrammil).
Müra jaotises tuleb detsibellide puhul 
välja jätta tähistus „(A)”.

Or. en

Selgitus

„(A)” tähistab detsibelliskaalat, mida võrreldakse inimese kuulmisvahemikuga. Siiski peaks 
see olema iseenesestmõistetav ning „(A)” lisamine võib tarbijatele olla eksitav, kuna nad 
võivad pidada seda müraemissiooni klassifikatsiooniks.
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Muudatusettepanek 139
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1 Lisaks märgisele lisavad tarnijad 
kleebisele oma nime, rehvi tootesarja, rehvi
mõõtmed, koormusindeksi, nimikiiruse ja 
muu tehnilise kirjelduse ning selleks 
võivad nad kasutada mis tahes värve, 
formaati ja kavandit, eeldusel et margi 
jaoks ette nähtud osa ja märgise suuruse 
proportsionaalne suhe ei ole suurem kui 
4:5 ning et koos märgisega avaldatud teave 
ei sega märgisest arusaamist.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pl

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 140
Fiona Hall, Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Laiendatud selgitava märgise vorm
Märgise selgitav versioon, millele on 
osutatud artiklis 5, peab olema kooskõlas 
järgmise joonisega ja tekst peab olema 
tõlgitud müügikoha asjaomasesse keelde. 
Kõnealune märgise versioon tuleb esitada 
kliendile koos arvega või arvel; juhul kui 
see põhjustab jaemüüjale liigset 
koormust, tuleb teave esitada vastavalt II 
lisa punktile 2 b.
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Or. en

Selgitus

Samal ajal kui paljudel tarbijatel on võimalik näha kleebist enne rehvi müümist, peavad 
erinevad täiendavad teabeallikad jõudma eri turusegmentide ja müügikanaliteni. Sellele 
vaatamata vajab kleebis täiendavat selgitamist selgitava teksti kujul iga piktogrammi kohta. 
Seda tuleks käsitleda muu, ostjale esitatava teabe all, hiljemalt arvel või koos arvega. 
Üksikasjalikuma teabe esitamine arvel suurendab tõenäosust, et tarbija teeb tulevikus 
märgistamissüsteemil põhinevaid päringuid.
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Muudatusettepanek 141
Fiona Hall, Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Arvel oleva teabe vorm
Juhul kui selgitavate märgiste trükkimine, 
millele on osutatud II lisa punktis 2 a, 
põhjustab jaemüüjatele liigset koormust, 
tuleb märgise teave esitada kooskõlas 
järgmise joonisega:

Or. en
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Muudatusettepanek 142
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rehvide kohta antav teave esitatakse 
järgmises järjekorras: 

1. Rehvide kohta antav teave esitatakse 
järgmises järjekorras: 

i) kütusesäästlikkuse klass (täht A–G); i) kütusesäästlikkuse klass (täht A–G), 
sealhulgas veeretakistuse koefitsiendi 
(kg/t) mõõtmistulemus;

ii) märghaardumise klass (täht A–G); ii) märghaardumise klass (täht A–G);

iii) välise veeremisemüra mõõtmistulemus 
(dB). 

iii) välise veeremisemüra mõõtmistulemus 
(dB) koos värviindikaatoriga 
(punane/kollane/roheline).

Or. en

Selgitus

Vt eelmist muudatusettepanekut veeretakistuse koefitsiendi ja välismüra klassifikatsiooni 
kohta.

Muudatusettepanek 143
Rebecca Harms

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) lingi ELi rehvide märgistamise 
veebisaidile;

i) märgisele trükitud piktogrammide 
selgitust;

i) märgisele trükitud piktogrammide 
selgituse ja kütusesäästu kalkulaatori 
vastavalt ELi rehvide märgistamise 
veebisaidile;

iii) teatise, milles rõhutatakse, et tegelik 
kütusesääst ja liiklusohutus sõltuvad 

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

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.

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 3 punkti 5 a (uus) muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepanek 144
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esitatud kütusesäästlikkuse ja 
märghaardumise klasside ning esitatud 
välise veeremismüra mõõtmistulemuse 
vastavust hinnatakse iga rehvitüübi või 
tarnija määratud iga rehvirühma puhul 
vastavalt järgmisele menetlusele:

Esitatud kütusesäästlikkuse ja 
märghaardumise klasside ning esitatud 
välise veeremismüra mõõtmistulemuse 
vastavust hinnatakse iga kasutatud
rehvitüübi või rehvide tarnija määratud iga 
kasutatud rehvirühma puhul vastavalt 
järgmisele menetlusele:

Or. en

Selgitus

Kehtivates eeskirjades määratletakse juba, kuidas liikmesriigid peavad uute sõidukite 
tüübikatsetuste ajal määrama kindlaks kütusekulu, märghaardumise klassi ja välise 
veeremismüra mõõtmistulemuse. Tuleks kasutada ELis kehtestatud menetlusi ja nendes mitte 
kahelda, et vältida täiendavat tarbetut katsetamist ja bürokraatiat.
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