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Tarkistus 19
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi renkaiden 
polttoainetehokkuutta ja muita keskeisiä 
parametrejä koskevasta merkinnästä

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi renkaiden 
polttoainetehokkuutta ja muita keskeisiä 
parametrejä koskevasta merkinnästä
(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä. Jos 
tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 
tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Välineeksi olisi johdonmukaisesti valittava asetus. Ajoneuvojen turvallisuutta koskevaa 
tyyppihyväksyntää, jossa keskitytään tarjonnan vähimmäisvaatimuksiin, olisi komission 
perustelujen mukaan täydennettävä tällä kysyntäpuolelle suunnatulla ehdotuksella. Täten on 
määrä taata renkaiden laatua koskeva standarditaso. Merkitsemisvelvollisuus toteutuu 
asetuksen avulla välittömästi, koska se on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus 20
Amalia Sartori, Stefano Zappalà, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi renkaiden 
polttoainetehokkuutta ja muita keskeisiä 
parametrejä koskevasta merkinnästä

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi renkaiden 
polttoainetehokkuutta ja muita keskeisiä 
parametrejä koskevasta merkinnästä

(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä. Jos 
tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 
tehtävä teknisiä muutoksia.)
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Or. it

Perustelu

Ennen tätä komission ehdotusta esitettiin ehdotus asetukseksi moottoriajoneuvojen yleisestä 
turvallisuudesta (KOM(2008)0316). Kun otetaan huomioon näiden kahden tekstin välinen 
yhteys, komission ehdotus olisi muutettava asetukseksi, jotta taataan yhdenmukainen 
soveltaminen kaikkialla yhteisössä.

Tarkistus 21
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi renkaiden 
polttoainetehokkuutta ja muita keskeisiä 
parametrejä koskevasta merkinnästä

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi renkaiden 
polttoainetehokkuutta ja muita keskeisiä 
parametrejä koskevasta merkinnästä
(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä. Jos 
tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 
tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Välineeksi olisi loogisesti valittava asetus. Ajoneuvojen turvallisuutta koskevaa 
tyyppihyväksyntää (KOM(2008)0316), jossa keskitytään tarjonnan vähimmäisvaatimuksiin, 
olisi komission perustelujen mukaan täydennettävä tällä kysyntäpuolelle suunnatulla 
ehdotuksella. Täten on määrä taata renkaiden laatua koskeva standarditaso. 
Merkitsemisvelvollisuus toteutuu asetuksen avulla välittömästi, koska se on saatettava osaksi 
kansallista lainsäädäntöä.
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Tarkistus 22
Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi renkaiden 
polttoainetehokkuutta ja muita keskeisiä 
parametrejä koskevasta merkinnästä

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi renkaiden 
polttoainetehokkuutta ja muita keskeisiä 
parametrejä koskevasta merkinnästä

(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä. Jos 
tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 
tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Asetus varmistaisi direktiiviä paremmin tasapuoliset kilpailuedellytykset rengasvalmistajille 
sekä avoimemman sääntelyjärjestelmän kuluttajille.

Tarkistus 23
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi renkaiden 
polttoainetehokkuutta ja muita keskeisiä 
parametrejä koskevasta merkinnästä

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi renkaiden
märkäpitoa, polttoainetehokkuutta ja
vierintämelua koskevasta merkinnästä

Or. de

Perustelu

Direktiivissä säädetään kolmen täsmällisesti määritellyn parametrin merkinnöistä. Etusijalle 
olisi tässä asetettava turvallisuus, joten märkäpito olisi mainittava ennen 
polttoainetehokkuutta ja vierintämelua. "Muut keskeiset parametrit" on niin epämääräinen, 
että se ei sovellu direktiivin otsikkoon.
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Tarkistus 24
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Ajoneuvoliikenne on yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista. Renkaiden 
kulumisesta aiheutuvat pienhiukkaspäästöt muodostavat noin 6,5 kt. Vuoteen 2010 mennessä 
tulee voimaan pienhiukkasia koskevan sääntelyn seuraava vaihe. Jos vierintävastuksen 
kaltaisia parametrejä muutetaan, on myös aina tarkasteltava sitä, miten tämä vaikuttaa 
renkaiden kulumiseen ja siten pienhiukkaskuormitukseen.

Tarkistus 25
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Renkailla on useita parametrejä, jotka 
liittyvät toisiinsa. Yhden parametrin, 
esimerkiksi vierintävastuksen, 
parantamisesta voi olla haittaa muille 

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

parametreille, esimerkiksi märkäpidolle, 
kun taas märkäpidon parantaminen voi 
lisätä vierintämelua. Rengasvalmistajia 
olisi kannustettava optimoimaan kaikki 
rengasparametrit siten, että ei aliteta jo 
tähän mennessä saavutettuja 
turvallisuusstandardeja.

Or. de

Perustelu

Olisi tehtävä täysin selväksi, että turvallisuus on etusijalla.

Tarkistus 26
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Perustelu

On tärkeää, että liikenneturvallisuus asetetaan etusijalle käytettävissä testimenetelmissä.
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Tarkistus 27
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Vierintävastusta koskevan tiedon ja 
tietoisuuden lisäämiseksi 
polttoainesäästölaskuri, jollainen jo on 
olemassa C3-renkaita varten, olisi 
mielekäs väline, jolla osoitetaan 
mahdolliset polttoaineiden, rahan ja 
hiilidioksidin säästöt.

Or. en

Perustelu

EU:n tasolla käyttöön otettavalla renkaiden merkintäjärjestelmällä pyritään reagoimaan 
siihen, että markkinat eivät ole tiedon puutteen vuoksi riittävän hyvin siirtyneet kohti 
energiatehokkaita renkaita. Polttoainesäästölaskuri auttaisi kuluttajia tekemään tietoisempia 
valintoja.

Tarkistus 28
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tieliikenneturvallisuuteen vaikuttavat 
myös muut rengasparametrit, esimerkiksi 
vesiliirto ja kaarrekäyttäytyminen. Näitä 
parametrejä varten ei kuitenkaan vielä ole 
saatavilla yhdenmukaistettuja 
testimenetelmiä. Siksi on aiheellista 
säätää mahdollisuudesta antaa 
myöhemmin tarvittaessa säännöksiä näitä 
rengasparametrejä koskevien 
yhdenmukaisten tietojen antamisesta 
loppukäyttäjille.

(10) Tieliikenneturvallisuuteen vaikuttavat 
myös muut rengasparametrit, esimerkiksi 
vesiliirto ja kaarrekäyttäytyminen. Näitä 
parametrejä varten ei kuitenkaan vielä ole 
saatavilla yhdenmukaistettuja 
testimenetelmiä. Siten näitä parametrejä 
ei tällä hetkellä pitäisi säädellä.
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Or. de

Perustelu

Koska edes yhdenmukaistettuja testimenetelmiä ei vielä ole, jäsenvaltioita ei pitäisi velvoittaa 
toimimaan jo nyt. Tämä luo vain tarpeetonta byrokratiaa.

Tarkistus 29
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 30
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Merkintään olisi sisällytettävä 
vierintävastuskertoimen (RRC, kg/t) 
mitattu arvo, jotta varmistetaan 
järjestelmän avoimuus ja ymmärrettävyys 
etenkin sisäänostajien kannalta.
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Or. en

Perustelu

Vierintävastuskertoimen (RRC, kg/t) sisällyttäminen järjestelmään parantaa sen avoimuutta 
ja on erityisen tärkeää sisäänostajille ja loppukäyttäjille, mukaan luettuna ajoneuvokaluston 
ostajat, liikennöitsijät ja julkiset hankintaviranomaiset, jotka korostavat, että merkinnästä ei 
pidä tehdä liian yksinkertaista jättämällä hyödyllisiä tietoja pois.

Tarkistus 31
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Merkinnän melua koskevaan osaan 
olisi sovellettava yksinkertaista 
"liikennevalojärjestelmää", jossa mitattu 
desibeliarvo sijoitetaan tietylle 
melupäästöjen alueelle, jotta kuluttajille 
voidaan antaa tietoa.

Or. en

Perustelu

Kuluttajat ovat selkeästi huolestuneita melupäästöistä, mutta he eivät ole yleensä perehtyneet 
rengasmelun desibeliarvoihin ja tarvitsevat lisätietoja. Yksinkertainen värimalli 
(punainen/keltainen/vihreä) osoittaa, mikä on jokaisen mallin melupäästöarvo saman luokan 
muihin malleihin verrattuna.

Tarkistus 32
Werner Langen, Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Renkaiden merkintöjen olisi oltava 
esillä myyntipisteissä ja teknisessä 

(16) Renkaiden merkintöjen olisi oltava 
esillä myyntipisteissä, jotta jakelijat ja 
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mainosmateriaalissa, jotta jakelijat ja 
mahdolliset loppukäyttäjät saisivat 
yhdenmukaisia tietoja renkaiden 
polttoainetehokkuudesta, märkäpidosta ja 
vierintämelusta.

mahdolliset loppukäyttäjät saisivat 
yhdenmukaisia tietoja renkaiden 
polttoainetehokkuudesta, märkäpidosta ja 
vierintämelusta.

Or. de

Perustelu

Tämä tarkistus aiheutuu direktiiviehdotuksen 6 artiklaan esitetyistä tarkistuksista.

Tarkistus 33
Fiona Hall, Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Mahdollisille ostajille olisi 
annettava täydentäviä standardoituja 
tietoja, joissa selitetään kaikki merkinnän 
osat – polttoainetehokkuus, märkäpito ja 
melupäästöt – ja näiden osien merkitys ja 
joihin sisältyy polttoainesäästölaskuri, 
joka osoittaa keskimääräiset polttoaine-, 
hiilidioksidi- ja kustannussäästöt. Nämä 
tiedot olisi esitettävä EU:n 
rengasmerkintäsivustolla sekä selittävissä 
esitteissä ja julisteissa kaikissa 
myyntipisteissä. Verkkosivuston osoite 
olisi ilmoitettava selkeästi merkinnässä 
sekä kaikessa teknisessä 
mainosmateriaalissa.

Or. en

Perustelu

Keskitetty, riippumaton ja luotettava tiedon lähde on olennaisen tärkeä, jotta 
merkintäjärjestelmä voi toimia avoimesti ja saavuttaa yleisen hyväksynnän. Verkkosivuilla 
annetaan yksinkertaiset ja lyhyet selitykset kullekin kuvamerkille. Sivustolla olisi selitettävä 
järjestelmän perusteet ja kuljettajien ja huolitsijoiden saavuttamat edut sekä yleiset edut 
hiilidioksidipäästöjen ja liikennemelun vähenemisen osalta Komission olisi 
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merkintäjärjestelmän auktoriteettina perustettava tämä sivusto ja ylläpidettävä sitä, jotta 
varmistetaan, että kuluttajat saavat samat tiedot kaikkialla EU:ssa.

Tarkistus 34
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Mahdollisille ostajille olisi 
annettava täydentäviä standardoituja 
tietoja, joissa selitetään kaikki merkinnän 
osat – polttoainetehokkuus, märkäpito ja 
melupäästöt – ja näiden osien merkitys ja 
joihin sisältyy polttoainesäästölaskuri, 
joka osoittaa keskimääräiset polttoaine-, 
hiilidioksidi- ja kustannussäästöt. Nämä 
tiedot olisi ilmoitettava esitteissä ja 
julisteissa kaikissa myyntipisteissä ja 
EU:n renkaiden merkintöjä koskevalla 
verkkosivustolla. Verkkosivuston osoite 
olisi ilmoitettava selkeästi merkinnässä 
sekä kaikessa teknisessä 
mainosmateriaalissa.

Or. en

Perustelu

On perustettava keskitetty tietolähde, jossa perustellaan selkeästi merkintäjärjestelmän 
taustasyitä, kuluttajille polttoaine- ja kustannussäästöistä aiheutuvia etuja sekä 
hiilidioksidipäästöjen ja liikenteen melun vähentämistä edistäviä näkökohtia.
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Tarkistus 35
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Merkintäsäännösten tavoitteet voidaan 
saavuttaa vain, jos valmistajat, toimittajat 
ja jakelijat noudattavat kyseisiä säännöksiä.
Jäsenvaltioiden olisi siksi seurattava 
merkintäsäännösten noudattamista
valvomalla markkinoita ja tekemällä 
säännöllisiä jälkitarkastuksia.

(20) Merkintäsäännösten tavoitteet voidaan 
saavuttaa ja sisämarkkinoiden tasapuoliset 
kilpailuedellytykset luoda vain, jos 
valmistajat, toimittajat ja jakelijat 
noudattavat kyseisiä säännöksiä.
Jäsenvaltioiden olisi siksi seurattava 
merkintäsäännösten noudattamista
tehokkailla 
markkinavalvontatoimenpiteillä, 
säännöllisillä jälkitarkastuksilla ja 
seuraamusmekanismeilla.

Or. de

Perustelu

Jotta voidaan taata Euroopan sisämarkkinoille tasapuoliset kilpailuedellytykset ja luoda 
yhtäläiset olosuhteet eurooppalaisille ja muille kuin eurooppalaisille valmistajille, 
jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että direktiivin vaatimukset pannaan täytäntöön 
johdonmukaisesti.

Tarkistus 36
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 
täytäntöönpanon yhteydessä pyrittävä 
pidättäytymään toimenpiteistä, joilla pk-
yrityksiin kohdistetaan perusteettomia, 
byrokraattisia ja joustamattomia 
velvoitteita, sekä ottamaan huomioon pk-
yritysten erityistarpeet sekä niihin 
kohdistuvat taloudelliset ja hallinnolliset 
rasitteet.
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Or. en

Perustelu

Pk-yrityksillä ei ole samoja taloudellisia ja hallinnollisia resursseja kuin niiden suuremmilla 
kilpailijoilla. Lisäksi pk-yritykset ovat erityisen herkkiä byrokraattisille ja joustamattomille 
järjestelmille. Siksi on tärkeää korostaa, että jäsenvaltioiden on tärkeää ottaa pk-yritysten 
haavoittuva asema huomioon, kun ne panevat täytäntöön tämän direktiivin säännöksiä.

Tarkistus 37
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Komission olisi ennen tämän 
direktiivin voimaantuloa suoritettava 
vaikutusten arviointi, jossa tarkastellaan 
sitä, ymmärtäisivätkö kuluttajat komission 
tässä direktiivissä esittämän renkaiden 
merkintäjärjestelmän ja muuttaisivatko he 
kulutustottumuksiaan vastaavasti, ja 
tarvittaessa esitettävä vastaavia 
ehdotuksia tämän direktiivin 
muuttamiseksi.

Or. de

Perustelu

Komission tässä ehdottama renkaiden merkintäjärjestelmä voisi johtaa väärinkäsityksiin 
eivätkä kuluttajat ymmärtäisi sitä. Tämän välttämiseksi on suoritettava vastaava vaikutusten 
arviointi kuluttajan kannalta.
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Tarkistus 38
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 b) Komission olisi ennen tämän 
direktiivin voimaantuloa suoritettava 
lisäksi rengasmelumerkintöjä koskeva 
vaikutusten arviointi ja tarvittaessa 
esitettävä vastaavia ehdotuksia tämän 
direktiivin muuttamiseksi. 
Rengasmelumerkintä on kuluttajan 
kannalta harhaanjohtava, koska 
ilmoitetulla ulkomelulla ei ole mitään 
tekemistä kuljettajan havaitseman 
subjektiivisen sisämelun kanssa ja koska 
tien pintaa ei ole riittävässä määrin otettu 
huomioon pääasiallisena melun 
aiheuttajana.

Or. de

Perustelu

Komission tässä ehdottama rengasmelumerkintä on kuluttajan kannalta harhaanjohtava tai 
väärinkäsityksiä aiheuttava, koska tässä ilmoitetulla ulkomelulla ei ole mitään tekemistä 
kuljettajan havaitseman subjektiivisen sisämelun kanssa. Lisäksi ajomelun pääasiallinen 
aiheuttaja ei ole rengas vaan tien pinta. Tämän lisäksi on huomattava, että rengas, joka on 
hiljainen pinnalla "A", ei välttämättä olekaan hiljainen pinnalla "B". Väärinkäsitysten 
välttämiseksi olisi suoritettava vastaava vaikutusten arviointi.

Tarkistus 39
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
valta ottaa käyttöön luokkien C2 ja C3 
renkaiden märkäpitoluokitusta koskevia 
vaatimuksia ja muita keskeisiä 

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

rengasparametrejä kuin 
polttoainetehokkuutta ja vierintämelua 
koskevia vaatimuksia sekä mukauttaa 
liitteitä tekniikan kehitykseen siten, että 
huomioon otetaan myös renkaiden 
kulumisesta aiheutuva 
pienhiukkaskuormitus. Koska nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on muuttaa direktiivin muita 
kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
niistä olisi päätettävä päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen,

Or. de

Perustelu

Märkäpidon parametri toistuu komission ehdotuksessa. Ajoneuvoliikenne on yksi suurimmista 
hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista. Renkaiden kulumisesta aiheutuvat pienhiukkaspäästöt 
muodostavat noin 6,5 kt. Vuoteen 2010 mennessä tulee voimaan pienhiukkasia koskevan 
sääntelyn seuraava vaihe. Jos vierintävastuksen kaltaisia parametrejä muutetaan, on myös 
aina tarkasteltava sitä, miten tämä vaikuttaa renkaiden kulumiseen ja siten 
pienhiukkaskuormitukseen.

Tarkistus 40
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
valta ottaa käyttöön luokkien C2 ja C3 
renkaiden märkäpitoluokitusta koskevia 
vaatimuksia ja muita keskeisiä 
rengasparametrejä kuin
polttoainetehokkuutta, märkäpitoa ja 
vierintämelua koskevia vaatimuksia sekä 
mukauttaa liitteitä tekniikan kehitykseen. 
Koska nämä toimenpiteet ovat 
laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa direktiivin muita kuin keskeisiä 

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

valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen,

Or. de

Perustelu

Direktiivissä säädetään tietyistä kolmesta parametristä, ei joistakin tulevista ja lähemmin 
määriteltävistä muista parametreistä. Kaikki muu on oikeudellisesti liian epämääräistä, eikä 
sellaista voida hyväksyä.

Tarkistus 41
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tarkoituksena on 
edistää polttoainetehokkaiden renkaiden 
käyttöä ja siten lisätä 
polttoainetehokkuutta tieliikenteen alalla.
Tällä direktiivillä luodaan oikeudellinen
kehys rengasparametrejä koskevien tietojen 
antamiseksi merkinnän avulla.

Tällä direktiivillä luodaan kehys 
rengasparametrejä koskevien tietojen 
antamiseksi merkintäjärjestelmällä, joka 
antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä 
rengasvalintansa avoimella tavalla.

Or. de

Perustelu

Direktiivin keskeisin tavoite on tiedottaa kuluttajille kolmesta keskeisestä parametristä. Se, 
valitseeko kuluttaja sitten todellakin vierintävastukseltaan parhaan renkaan, kuten komissio 
esittää, vai päätyykö hän parhaaseen märkäpitoon, on kuluttajan itsensä vapaasti 
päätettävissä.
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Tarkistus 42
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ehdotus direktiiviksi
1artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tarkoituksena on edistää 
polttoainetehokkaiden renkaiden käyttöä ja 
siten lisätä polttoainetehokkuutta
tieliikenteen alalla.

Tämän direktiivin tarkoituksena on edistää 
polttoainetehokkaiden renkaiden käyttöä ja 
siten lisätä tieliikenteen taloudellista 
tehokkuutta, ympäristötehokkuutta sekä 
turvallisuutta.

Or. pl

Perustelu

Pierwotną ideą regulacji była poprawa efektywności paliwowej transportu drogowego przez 
promowanie opon o obniżonym oporze toczenia (aspekt ekonomiczny i ekologiczny). We 
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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 43
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tarkoituksena on edistää 
polttoainetehokkaiden renkaiden käyttöä ja 
siten lisätä polttoainetehokkuutta
tieliikenteen alalla.

Tämän direktiivin tarkoituksena on edistää 
polttoainetehokkaiden ja märkäpidoltaan 
optimaalisten renkaiden käyttöä ja siten 
lisätä tieliikenteen polttoainetehokkuutta ja 
turvallisuutta.

Or. de
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Perustelu

Painopisteen ei pitäisi olla (pelkästään) ympäristöasioissa vaan myös turvallisuuteen 
liittyvissä parametreissä. Kuluttajien kannalta ratkaisevia ovat seuraavat tekijät: hinta, 
kuluminen, turvallisuus, ympäristöystävällisyys.

Tarkistus 44
Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä direktiivillä luodaan oikeudellinen 
kehys rengasparametrejä koskevien tietojen 
antamiseksi merkinnän avulla.

Tällä direktiivillä luodaan oikeudellinen 
kehys rengasparametrejä koskevien
yhdenmukaistettujen tietojen antamiseksi 
merkinnän avulla.

Or. en

Tarkistus 45
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) 'ammattikäyttöön tarkoitetuilla 
maastorenkailla' rengasta, joka on 
tarkoitettu sekä tie- että maastokäyttöön 
tai muuhun erikoiskäyttöön ja jolla on 
kaikki seuraavat ominaisuudet:
a) luokan C1 ja C2 renkaat:
i) kulutuspinnan syvyys on vähintään 
11 mm,
ii) täyttösuhde on vähintään 35 prosenttia,
iii) nopeusluokka ≤ 100 km/h (symboli J),
iv) M+S-käytön salliva merkintä.
b) luokan C3 renkaat:



PE421.196v01-00 20/91 AM\771285FI.doc

FI

i) kulutuspinnan syvyys on vähintään 
16 mm,
ii) täyttösuhde on vähintään 35 prosenttia,
iii) nopeusluokka ≤ 110 km/h (symboli K),
iv) M+S-käytön salliva merkintä.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu määritelmä kattaisi renkaat, jotka on tarkoitettu käyttöön päällystämättömillä teillä 
tai vaikeakulkuisessa maastossa, esim. maastossa käytettävät pelastusajoneuvot, metsätöissä 
ja voimalinjojen huollossa jne. käytettävät ajoneuvot. Katumaastureihin suunnitellut renkaat 
ovat viime vuosina edustaneet kasvavaa markkinasegmenttiä. Näiden ajoneuvojen renkaat 
ovat yleisesti vähemmän energiatehokkaita ja meluisampia muihin malleihin verrattuna. Siksi 
on aiheellista, että näihin malleihin sovelletaan merkintävaatimuksia ja että siten 
varmistetaan tehokas kuluttajatiedotus.

Tarkistus 46
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) 'talvirenkaalla' rengasta, jonka 
pintakuvio, pinta-aine tai rakenne on 
suunniteltu ensisijassa niin, että sen 
ominaisuudet talviolosuhteissa ovat 
tavallista rengasta paremmat ajoneuvon 
liikkeellelähdön ja liikkeellä pysymisen 
kannalta;

Or. en

Perustelu

Tämän ehdotuksen määritelmät olisi saatettava vastaamaan autojen yleistä turvallisuutta 
koskevasta tyyppihyväksynnästä äskettäin annetun asetusehdotuksen hyväksyttyä tekstiä.
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Tarkistus 47
Werner Langen, Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tämä tarkistus aiheutuu direktiiviehdotuksen 6 artiklaan esitetyistä tarkistuksista.

Tarkistus 48
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4) 'teknisellä mainosmateriaalilla' 
loppukäyttäjille tai jakelijoille painetussa 
tai sähköisessä muodossa renkaiden tai 
ajoneuvojen markkinoimiseen tarkoitettuja 
teknisiä käsikirjoja, esitteitä, lehtisiä ja 
luetteloita, joissa kuvataan renkaita 
koskevia parametrejä, mukaan luettuina 
tekniset käsikirjat, esitteet, internet-
markkinointi, esittelylehtiset ja luettelot;

Or. de
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Perustelu

Muutoksilla täsmennetään painetussa tai sähköisessä muodossa taikka internetissä esillä 
olevan teknisen mainosmateriaalin luonnetta (erotukseksi viestimissä olevista mainoksista, 
esim. lehdet, internet, televisio jne.). (Perustelujen toinen virke ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 49
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa, että mahdolliset ostajat, jotka eivät näe renkaita ennen asentamista 
(esim. internet-tilaukset, ajoneuvokaluston hoitosopimukset), on tärkeää esittää 
merkintätiedot muussa myynninedistämismateriaalissa. Merkintätiedot on annettava, kun 
myyntihinta esitetään.



AM\771285FI.doc 23/91 PE421.196v01-00

FI

Tarkistus 50
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5) 'teknisellä asiakirja-aineistolla' renkaita 
koskevia tietoja, mukaan luettuina tiedot 
renkaan valmistajasta ja merkistä, kuvaus 
rengastyypistä tai rengasryhmästä, josta on 
ilmoitettava polttoainetehokkuusluokka, 
märkäpitoluokka ja vierintämelun 
mittausarvo, sekä testiraportit ja 
testaustarkkuus;

5) 'teknisellä asiakirja-aineistolla' kaikkia 
asiakirjoja, jotka sisältävät renkaita 
koskevia tietoja, mukaan luettuina tiedot 
renkaan valmistajasta ja merkistä, kuvaus 
rengastyypistä tai rengasryhmästä, josta on 
ilmoitettava polttoainetehokkuusluokka, 
märkäpitoluokka ja vierintämelun 
mittausarvo, sekä testiraportit ja 
testaustarkkuus;

Or. pl

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella pyritään varmistamaan, että direktiivin säännökset ovat selkeitä ja 
yksiselitteisiä. Asiakirja-aineisto tarkoittaa asiakirjoja, ei tietoja.

Tarkistus 51
Fiona Hall, Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Perustelu

Keskitetty, riippumaton ja luotettava tiedon lähde on olennaisen tärkeä, jotta 
merkintäjärjestelmä voi toimia avoimesti ja saavuttaa yleisen hyväksynnän. Verkkosivuilla 
annetaan yksinkertaiset ja lyhyet selitykset kullekin kuvamerkille. Sivustolla olisi selitettävä
järjestelmän perusteet ja kuljettajien ja huolitsijoiden saavuttamat edut sekä yleiset edut 
hiilidioksidipäästöjen ja liikennemelun vähenemisen osalta Komission olisi 
merkintäjärjestelmän auktoriteettina perustettava tämä sivusto ja ylläpidettävä sitä, jotta 
varmistetaan, että kuluttajat saavat samat tiedot kaikkialla EU:ssa.

Tarkistus 52
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Jos ei ole saatavilla tietoja, jotka selkeästi selittävät järjestelmän perusteet ja edut 
kuluttajille, liikenneturvallisuuden parantamisen, polttoainesäästöjen sekä 
hiilidioksidipäästöjen ja melun vähentämisen tavoitteiden saavuttaminen on 
epätodennäköistä. Yhteisön tasolle on luotava verkkosivut, joilla esitellään järjestelmä ja 
tuetaan sitä, jotta voidaan varmistaa, että annettavat tiedot ovat yhdenmukaisia eivätkä 
sisällä ristiriitaisia tai hämääviä viestejä eivätkä etenkään sisällä erilaisia 
polttoainesäästöjen laskentamenetelmiä eri jäsenvaltioissa.
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Tarkistus 53
Fiona Hall, Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b) 'polttoainesäästölaskurilla' EU:n 
rengasmerkintäsivustolla ja selittävissä 
esitteissä ja julisteissa saatavilla olevaa 
välinettä, joka osoittaa mahdolliset 
keskimääräiset polttoainesäästöt 
(prosentteina, litroina ja euroina) ja 
hiilidioksidipäästöjen vähennykset 
luokkien C1, C2 ja C3 renkaille.

Or. en

Perustelu

Lisätään tietoisuutta merkinnästä ja kiinnostusta sitä kohtaan sekä osoitetaan kuljettajille, 
huolitsijoille, ajoneuvokalustosta vastaaville ja muille ostajille polttoaineen kulutuksen ja 
kustannusten alalla saavutettavat suoranaiset edut sekä ympäristöedut.

Tarkistus 54
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b) 'polttoainesäästölaskurilla' EU:n 
rengasmerkintäsivustolla ja selittävissä 
esitteissä ja julisteissa saatavilla olevaa 
välinettä, joka osoittaa mahdolliset 
keskimääräiset polttoainesäästöt 
(prosentteina, litroina ja euroina) ja 
hiilidioksidipäästöjen vähennykset 
luokkien C1, C2 ja C3 renkaille.

Or. en
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Perustelu

Lisätään tietoisuutta merkinnästä ja kiinnostusta sitä kohtaan sekä osoitetaan kuluttajille 
polttoaineen kulutuksen ja kustannusten alalla saavutettavat suoranaiset edut sekä 
ympäristöedut.

Tarkistus 55
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12) 'keskeisellä parametrillä'
rengasparametriä, kuten vierintävastusta, 
märkäpitoa ja vierintämelua, jolla on 
renkaan käytön aikana huomattavia 
vaikutuksia ympäristöön,
tieliikenneturvallisuuteen ja terveyteen.

12) 'keskeisellä parametrillä' numeerisesti 
ilmaistua renkaan ominaisuutta, kuten 
vierintävastusta, märkäpitoa ja 
vierintämelua, jolla on renkaan käytön 
aikana huomattavia vaikutuksia 
ympäristöön, käyttökustannuksiin, 
liikenneturvallisuuteen ja terveyteen.

Or. pl

Perustelu

1. Vierintävastus, pito ja melu eivät ole parametrejä. Puolan kielen sana "parametr" (suora 
käännös englannin sanasta "parameter") tarkoittaa tekniikan alalla puolan kielessä jotakin 
muuta. 

2. "Käyttökustannukset" on lisätty, koska polttoainetehokkaampien renkaiden käytön 
edistämisellä on myös merkittävä vaikutus kustannuksiin.
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Tarkistus 56
Fiona Hall, Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Komission velvollisuudet

1. Komissio perustaa syyskuuhun 2010 
mennessä "EU:n 
rengasmerkintäsivuston" ja ylläpitää sitä 
keskeisenä lähteenä, josta saa selittävää 
tietoa kustakin merkinnän osasta.
Renkaiden ja ajoneuvojen myyntipisteisiin 
jaetaan selittäviä esitteitä ja julisteita, 
joissa on sama ydinsisältö kuin 
verkkosivustolla.
Esitteitä ja julisteita on tarjottava 
myyntipisteisiin sopivilla kielillä.
Verkkosivustoon, esitteisiin ja julisteisiin 
sisältyy:
i) merkintään painettujen kuvamerkkien 
selitys,
ii) polttoainesäästölaskuri, joka osoittaa 
mahdolliset polttoaineen, rahan ja 
hiilidioksidipäästöjen säästöt, jotka 
voidaan saavuttaa asentamalla 
vierintävastukseltaan alhaiset luokkien 
C1, C2 ja C3 renkaat,
iii) teksti, jossa korostetaan, että todelliset 
polttoainesäästöt ja liikenneturvallisuus 
riippuvat voimakkaasti kuljettajien 
käyttäytymisestä ja erityisesti seuraavista: 
– taloudellinen ajotapa, joka voi 
merkittävästi alentaa polttoaineen 
kulutusta,
– rengaspaine, joka olisi säännöllisesti 
tarkistettava paremman märkäpidon ja 
polttoainetaloudellisuuden 
varmistamiseksi,
– pysähtymismatkat, joita olisi aina 
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tiukasti noudatettava.
2. Jotta kuluttajille voidaan tiedottaa 
rengasvalinnan vaikutuksista tuleviin 
polttoainelaskuihin, komission on luotava 
kullekin rengasluokalle (C1, C2 ja C3) 
kaava, joka antaa mahdollisuuden laskea 
polttoaineen kulutus tai polttoaineen 
säästöt koko rengaskerran elinkaaren 
aikana verrattuna samaa tyyppiä 
edustavaan luokan C renkaaseen. Tässä 
kaavassa on käytettävä seuraavia 
tekijöitä:
– arvio kyseisen rengasluokan 
keskimääräisestä kestävyydessä EU:ssa 
(km),
– arvio kyseisellä rengastyypillä 
varustetun ajoneuvon todellisesta 
keskimääräisestä polttoaineen 
kulutuksesta EU:ssa (l/km),
– arvio kyseisellä rengastyypillä 
varustetun ajoneuvon alentuneen 
vierintävastuksen (kg/t) avulla 
saavutettavista prosentuaalisista 
polttoainesäästöistä.
Kaava ja polttoainesäästöinä, 
kustannuksina ja hiilidioksidipäästöinä 
saavutettavat tulokset on asetettava 
yleisön saataville 
rengasmerkintäsivustolla, ja renkaiden 
valmistajat, jakelijat ja myyjät voivat 
käyttää niitä verkkosivustoillaan.
3. Komissio esittää valmistajille, 
jakelijoille ja myyjille suuntaviivat siitä, 
miten merkinnän keskeiset tiedot on 
esitettävä teknisessä kirjallisuudessa ja 
myynninedistämismateriaalissa mukaan 
luettuna tarvittaessa graafista 
suunnittelua koskevat suositukset.

Or. en
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Perustelu

Tällä uudella artiklalla vaaditaan komissiota ottamaan vastuu verkkosivustosta, 
polttoainesäästölaskurin kehittämisestä ja siitä tiedottamisesta sekä merkintään sisältyviä 
tietoja koskevien suuntaviivojen antamisesta.
EU:n tasolla on määriteltävä yhteinen kaava, jonka mukaan tulevat polttoainesäästöt tai 
polttoaineesta aiheutuvat lisäkustannukset on laskettava ja esitettävä.
Teknisessä asiakirja-aineistossa ja myynninedistämismateriaalissa esitettävien tietojen on 
oltava Euroopan tasolla helposti silmämääräisesti tunnistettavissa, ja ne on esitettävä 
näkyvästi mahdollisille ostajille.

Tarkistus 57
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Komission velvollisuudet

Komissio perustaa syyskuuhun 2010 
mennessä "EU:n 
rengasmerkintäsivuston" ja ylläpitää sitä 
keskeisenä lähteenä, josta saa tietoa 
kustakin merkinnän osasta.
Renkaiden ja ajoneuvojen myyntipisteisiin 
jaetaan selittäviä esitteitä ja julisteita, 
joissa on sama ydinsisältö kuin 
verkkosivustolla.
Verkkosivusto ja esitteet laaditaan 
yhteisön kaikilla kielillä.
Verkkosivustoon, esitteisiin ja julisteisiin 
sisältyy:
i) merkintään painettujen kuvamerkkien 
selitys,
ii) polttoainesäästölaskuri, joka osoittaa 
mahdolliset polttoaineen, rahan ja 
hiilidioksidipäästöjen säästöt, jotka 
voidaan saavuttaa asentamalla 
vierintävastukseltaan alhaiset luokkien 
C1, C2 ja C3 renkaat,
iii) teksti, jossa korostetaan, että todelliset 
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polttoainesäästöt ja liikenneturvallisuus 
riippuvat voimakkaasti kuljettajien 
käyttäytymisestä ja erityisesti seuraavista: 
– taloudellinen ajotapa, joka voi 
merkittävästi alentaa polttoaineen 
kulutusta, 
– rengaspaine, joka olisi säännöllisesti 
tarkistettava paremman märkäpidon ja 
polttoainetaloudellisuuden 
varmistamiseksi,
– pysähtymismatkat, joita olisi aina 
tiukasti noudatettava.

Or. en

Perustelu

Lisätään tietoisuutta merkinnästä ja kiinnostusta sitä kohtaan sekä osoitetaan kuluttajille 
polttoaineen kulutuksen ja kustannusten alalla saavutettavat suoranaiset edut sekä 
ympäristöedut.

Tarkistus 58
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
3 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b artikla
Rengasvalmistajien velvollisuudet

Rengasvalmistajien on esitettävä 
tyyppihyväksyntätestissä mitatut arvot 
valettuna kunkin mallin kumpaankin 
sivuun upotettuna tai kohokuviona 
vierintävastuksen (kg/t), märkäpidon 
(suorituskykyindeksi G verrattuna 
standardivertailurenkaaseen) ja 
melupäästöjen (dB(A)) osalta sekä 
esitettävä nämä tiedot julkisesti saatavissa 
olevassa tietokannassa.

Or. en
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Perustelu

Renkaiden ominaisuuksia koskevan tiedon nykyinen puute on osoitus markkinoiden 
epäonnistumisesta. Tyyppihyväksyntätietojen avoimuus on erityisen tärkeää, kun säädetään 
valmistajien suorittamista testeistä ja ilmoituksista, jotta varmistetaan, että mitatut arvot ja 
merkintäjärjestelmän asianmukainen täytäntöönpano voidaan todentaa. Renkaan sivuseinään 
valetut merkinnät ovat sopiva keino mahdollistaa merkintöjen asianmukainen sijoittaminen, 
oikea luokittelu ja mitattujen arvojen riippumaton varmentaminen vähäisin kustannuksin 
tuotettua yksikköä kohti.

Tarkistus 59
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rengastoimittajat noudattavat seuraavia 
säännöksiä:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rengastoimittajat noudattavat tämän 
direktiivin täytäntöönpanopäivän jälkeen 
valmistettavien renkaiden osalta seuraavia 
säännöksiä:

Or. en

Perustelu

Tätä lainsäädäntöä sovelletaan renkaisiin vain "renkaiden valmistuspäivämäärästä" 
eteenpäin ja lainsäädännön voimaantulon jälkeen. Jakeluketjuun siirtyneiden renkaiden 
varustaminen merkinnöillä jälkikäteen on logistisesti mahdotonta.

Tarkistus 60
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rengastoimittajat noudattavat seuraavia 
säännöksiä:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rengastoimittajat noudattavat tämän 
direktiivin täytäntöönpanopäivän jälkeen 
valmistettavien renkaiden osalta seuraavia 
säännöksiä:
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Or. en

Perustelu

Tätä lainsäädäntöä sovelletaan renkaisiin vain "renkaiden valmistuspäivämäärästä" 
eteenpäin ja lainsäädännön voimaantulon jälkeen. Jakeluketjuun siirtyneiden renkaiden 
varustaminen merkinnöillä jälkikäteen on logistisesti mahdotonta.

Tarkistus 61
Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rengastoimittajat noudattavat seuraavia 
säännöksiä:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rengastoimittajat noudattavat tämän 
direktiivin täytäntöönpanopäivän jälkeen 
valmistettavien renkaiden osalta seuraavia 
säännöksiä:

Or. en

Perustelu

Tätä lainsäädäntöä sovelletaan renkaisiin vain "renkaiden valmistuspäivämäärästä" 
eteenpäin ja lainsäädännön voimaantulon jälkeen. Jakeluketjuun siirtyneiden renkaiden 
varustaminen merkinnöillä jälkikäteen on logistisesti mahdotonta.

Tarkistus 62
Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rengastoimittajat noudattavat seuraavia 
säännöksiä:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rengastoimittajat noudattavat tämän 
direktiivin täytäntöönpanopäivän jälkeen 
valmistettavien renkaiden osalta seuraavia 
säännöksiä:
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Or. en

Perustelu

Tätä lainsäädäntöä sovelletaan renkaisiin vain "renkaiden valmistuspäivämäärästä" 
eteenpäin ja lainsäädännön voimaantulon jälkeen. Jakeluketjuun siirtyneiden renkaiden 
varustaminen merkinnöillä jälkikäteen on logistisesti mahdotonta.

Tarkistus 63
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rengastoimittajat noudattavat seuraavia 
säännöksiä:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rengastoimittajat noudattavat tämän 
direktiivin täytäntöönpanopäivän jälkeen 
valmistettavien renkaiden osalta seuraavia 
säännöksiä:

Or. en

Perustelu

Tätä lainsäädäntöä sovelletaan renkaisiin vain "renkaiden valmistuspäivämäärästä" 
eteenpäin ja lainsäädännön voimaantulon jälkeen. Jakeluketjuun siirtyneiden renkaiden 
varustaminen merkinnöillä jälkikäteen on logistisesti mahdotonta.

Tarkistus 64
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rengastoimittajat noudattavat seuraavia 
säännöksiä:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rengastoimittajat noudattavat tämän 
direktiivin täytäntöönpanopäivän jälkeen 
valmistettavien renkaiden osalta seuraavia 
säännöksiä:
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Or. en

Perustelu

Tätä lainsäädäntöä sovelletaan renkaisiin vain "renkaiden valmistuspäivämäärästä" 
eteenpäin ja lainsäädännön voimaantulon jälkeen. Jakeluketjuun siirtyneiden renkaiden 
varustaminen merkinnöillä jälkikäteen on logistisesti mahdotonta.

Tarkistus 65
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla uudella sanamuodolla täsmennetään myyntipisteille toimitettavia tietoja, jolloin 
varmistetaan, että kuluttajille annetaan tietoa sopivimmalla ja tehokkaimmalla tavalla; 
viittaus "myyntipisteeseen" vastaa 3 artiklan 3 kohdan uutta sanamuotoa.
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Tarkistus 66
Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 67
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Ehdotetulla uudella sanamuodolla täsmennetään myyntipisteille toimitettavia tietoja, jolloin 
varmistetaan, että kuluttajille annetaan tietoa sopivimmalla ja tehokkaimmalla tavalla; 
viittaus "myyntipisteeseen" vastaa 3 artiklan 3 kohdan uutta sanamuotoa.

Tarkistus 68
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla uudella sanamuodolla täsmennetään myyntipisteille toimitettavia tietoja, jolloin 
varmistetaan, että kuluttajille annetaan tietoa sopivimmalla ja tehokkaimmalla tavalla; 
viittaus "myyntipisteeseen" vastaa 3 artiklan 3 kohdan uutta sanamuotoa.

Tarkistus 69
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) Toimittajien on varmistettava, että
jakelijoille tai loppukäyttäjille 
toimitettavien luokkien C1 ja C2

1) Toimittajien on varmistettava, että
myyntipisteisiin toimitettavissa luokkien 
C1 ja C2 renkaissa on merkintä, jossa 
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renkaiden kulutuspintaan on kiinnitetty 
tarra, joka osoittaa polttoaineluokan
liitteessä I olevan A osan mukaisesti ja 
vierintämelun mittausarvon liitteessä I 
olevan C osan mukaisesti. Luokan C1 
renkaista on ilmoitettava myös 
märkäpitoluokka liitteessä I olevan 
B osan mukaisesti. 

ilmoitetaan vapaavalintaisella tavalla tai
kulutuspintaan kiinnitetyllä tarralla 
polttoainetehokkuutta ja märkäpitoa 
koskevat tiedot sekä vierintämelun 
mittausarvo liitteessä I olevan A, B ja
C osan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla uudella sanamuodolla täsmennetään myyntipisteille toimitettavia tietoja, jolloin 
varmistetaan, että kuluttajille annetaan tietoa sopivimmalla ja tehokkaimmalla tavalla; 
viittaus "myyntipisteeseen" vastaa 3 artiklan 3 kohdan uutta sanamuotoa.

Tarkistus 70
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1) Toimittajien on varmistettava, että 
jakelijoille tai loppukäyttäjille 
toimitettavien luokkien C1 ja C2 renkaissa 
on merkintä, jossa ilmoitetaan 
vapaavalintaisella tavalla tai
kulutuspintaan kiinnitetyllä tarralla 
polttoaineluokka liitteessä I olevan A osan 
mukaisesti ja vierintämelun mittausarvo
liitteessä I olevan C osan mukaisesti.
Luokan C1 renkaista on ilmoitettava myös 
märkäpitoluokka liitteessä I olevan B osan 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Uudella sanamuodolla täsmennetään, millä tavoin tiedot voidaan antaa jakelijoille tai 
loppukäyttäjille. Jotkut tavat ovat sopivampia ja tehokkaampia tapoja tiedottaa kuluttajille. 
Renkaan ostamisen yhteydessä kuluttaja ei useimmiten näe rengasta eikä niin ollen myöskään 
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merkintää. Merkintäjärjestelmä mahdollistaa paremman tiedottamisen kuluttajille (tarran 
käyttö voi olla ratkaisu joissakin tapauksissa).

Tarkistus 71
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1) Toimittajien on varmistettava, että 
jakelijoille tai loppukäyttäjille
toimitettavien luokkien C1 ja C2 renkaiden 
kulutuspintaan on kiinnitetty tarra, joka 
osoittaa polttoaineluokan ja mitatun 
vierintävastuskertoimen liitteessä I olevan 
A osan mukaisesti ja vierintämelun 
mittausarvon ja värisymbolin liitteessä I 
olevan C osan mukaisesti. Luokan C1 
renkaista on ilmoitettava myös 
märkäpitoluokka liitteessä I olevan B osan 
mukaisesti.
(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä. Jos 
tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 
tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Vierintävastuskertoimen (RRC, kg/t) sisällyttäminen järjestelmään on erityisen tärkeää 
sisäänostajille ja loppukäyttäjille, mukaan luettuna ajoneuvokaluston ostajat, liikennöitsijät 
ja julkiset hankintaviranomaiset. Kuluttajat eivät ole yleensä perehtyneet rengasmelun 
desibeliarvoihin, joten yksinkertaisen värisymbolin (punainen/keltainen/vihreä) lisääminen on 
selkeämpää.
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Tarkistus 72
Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1) Toimittajien on varmistettava, että 
jakelijoille tai loppukäyttäjille 
toimitettavien luokkien C1, C2 ja C3
renkaiden kulutuspintaan on kiinnitetty
itseliimautuva merkintä, joka osoittaa 
polttoaineluokan liitteessä I olevan A osan 
mukaisesti ja vierintämelun mittausarvon 
liitteessä I olevan C osan mukaisesti. 
Luokan C1 renkaista on ilmoitettava myös 
märkäpitoluokka liitteessä I olevan B osan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Komission tekstin 2 artikla sisältää luokan C3 renkaat mutta 4 artikla ei. Tällä tarkistuksella 
pyritään ratkaisemaan tämä epäjohdonmukaisuus. Lisäksi sana "tarra" on liian 
moniselitteinen suhteessa haluttuun merkintätapaan. "Itseliimautuva merkintä" on 
kuvaavampi.

Tarkistus 73
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään tarran paikkaa. Nykyisen sanamuodon pohjalta tarra 
voitaisiin teknisen aineiston perusteella sijoittaa myös renkaan sivuun, joka sisältää osan 
kulutuspinnasta. Jos tarkoituksena siis on kiinnittää tarra renkaan yläpintaan, ehdotettu 
muutos olisi otettava huomioon.

Tarkistus 74
Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tarran on 
oltava muodoltaan liitteen II mukainen.

2) Edellä 1 kohdassa tarkoitetun
itseliimautuvan merkinnän on oltava 
muodoltaan liitteen II mukainen.

Or. en

Perustelu

Komission tekstin 2 artikla sisältää luokan C3 renkaat mutta 4 artikla ei. Tällä tarkistuksella 
pyritään ratkaisemaan tämä epäjohdonmukaisuus. Lisäksi sana "tarra" on liian 
moniselitteinen suhteessa haluttuun merkintätapaan. "Itseliimautuva merkintä" on 
kuvaavampi.

Tarkistus 75
Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tarran on 
oltava muodoltaan liitteen II mukainen.

2) Edellä 1 kohdassa tarkoitetun
merkinnän ja tarran on oltava muodoltaan 
liitteen II mukainen.
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Or. en

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella vahvistetaan merkinnän käyttöä johdonmukaisella tavalla.

Tarkistus 76
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tarran on 
oltava muodoltaan liitteen II mukainen.

2) Edellä 1 kohdassa tarkoitetun
merkinnän ja tarran on oltava muodoltaan 
liitteen II mukainen.

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella vahvistetaan merkinnän käyttöä johdonmukaisella tavalla.

Tarkistus 77
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tarran on 
oltava muodoltaan liitteen II mukainen.

2) Edellä 1 kohdassa tarkoitetun
merkinnän ja tarran on oltava muodoltaan 
liitteen II mukainen.

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella vahvistetaan merkinnän käyttöä johdonmukaisella tavalla.
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Tarkistus 78
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tarran on 
oltava muodoltaan liitteen II mukainen.

2) Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
merkinnän on oltava muodoltaan liitteen II 
mukainen.

Or. fr

Perustelu

Uudella sanamuodolla täsmennetään, millä tavoin tiedot voidaan antaa jakelijoille tai 
loppukäyttäjille. Jotkut tavat ovat sopivampia ja tehokkaampia tapoja tiedottaa kuluttajille. 
Renkaan ostamisen yhteydessä kuluttaja ei useimmiten näe rengasta eikä niin ollen myöskään 
merkintää. Merkintäjärjestelmä mahdollistaa paremman tiedottamisen kuluttajille (tarran 
käyttö voi olla ratkaisu joissakin tapauksissa).

  

Tarkistus 79
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Selvennys, jolla varmistetaan, että merkintätiedot annetaan kaikessa teknisessä 
mainosmateriaalissa.
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Tarkistus 80
Fiona Hall, Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) Rengasvalmistajien on esitettävä 
tyyppihyväksyntätekstissä mitatut arvot 
vierintävastuskertoimen (kg/t), 
märkäpitoindeksin (suorituskykyindeksi G 
verrattuna standardivertailurenkaaseen) 
ja melupäästöjen (dB(A)) osalta julkisesti 
saatavilla olevassa tietokannassa.

Or. en

Perustelu

Rengasmerkintäjärjestelmän uskottavuuden ja menestymisen kannalta on olennaista, että 
kansalliset viranomaiset valvovat sen täytäntöönpanoa asianmukaisesti. Jotta voidaan 
mahdollistaa tehokas ja yhdenmukaistettu varmentamismenettely ja merkintäjärjestelmän 
asianmukainen täytäntöönpano, on tärkeää, että vierintävastuksen, märkäpidon ja melun 
mitatut arvot ovat julkisesti saatavilla. Näiden tietojen on oltava yleisön saataville, mutta 
kansallisten viranomaisten olisi erityisesti voitava käyttää niitä valvontaan ja 
täytäntöönpanon varmistamiseen. Ne olisi asetettava saataville valmistajien verkkosivuille.

Tarkistus 81
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) Kaikessa teknisessä 
mainosmateriaalissa on oltava selkeä 
verkkosivuston osoite EU:n 
rengasmerkintäsivustolle.

Or. en
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Perustelu

Jotta voidaan lisätä tietoisuutta järjestelmästä ja sen ymmärtämistä, kuluttajat olisi ohjattava 
EU:n verkkosivustolle, joka on keskitetty selittävän ja täydentävän tiedon lähde.

Tarkistus 82
Fiona Hall, Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b) Rengasvalmistajien on esitettävä 
tyyppihyväksyntätestissä mitatut arvot 
valettuna kunkin mallin kumpaankin 
sivuun upotettuna tai kohokuviona 
vierintävastuksen (kg/t), märkäpidon 
(suorituskykyindeksi G verrattuna 
standardivertailurenkaaseen) ja 
melupäästöjen (dB(A)) osalta.

Or. en

Perustelu

Tyyppihyväksyntätestissä mitattujen arvojen ilmoittaminen renkaan kyljessä helpottaa 
rengasmerkintäjärjestelmän asianmukaista täytäntöönpanoa. Renkaan kylkeen valettu 
merkintä on hyödyllinen viranomaisten, jakelijoiden ja jälleenmyyjien kannalta, koska he 
voivat valvoa merkintöjen ja dokumentaation asianmukaista sijoittamista, varmistaa 
ilmoitetun luokan ja varmentaa ilmoitetut mitatut arvot uudelleen testattaessa.
Renkaan kylkeen valettavan merkinnän kustannukset ovat mitättömät (vaikutusten arvioinnin 
mukaan 13 euroa/muotti, joka jakautuu muottia käyttävälle tuotantosarjalle).

Tarkistus 83
Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rengasjakelijat noudattavat seuraavia 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rengastoimittajat noudattavat tämän 
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säännöksiä: direktiivin täytäntöönpanopäivän jälkeen 
valmistettavien renkaiden osalta seuraavia 
säännöksiä:

Or. en

Perustelu

Jakeluketjuun siirtyneiden renkaiden varustaminen merkinnöillä jälkikäteen on mahdotonta. 
Sana "tarra" on liian moniselitteinen suhteessa haluttuun merkintätapaan. "Itseliimautuva 
merkintä" on kuvaavampi. Komission tekstin 2 artikla sisältää luokan C2 renkaat mutta 
4 artikla ei. Tällä tarkistuksella pyritään ratkaisemaan tämä epäjohdonmukaisuus. 
Vierintävastuskerroin (RRC, kg/t) olisi sisällytettävä merkintään, jotta voidaan osoittaa 
mitatun vierintävastuskertoimen ja luokituksen välinen yhteys.

Tarkistus 84
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jakelijoiden on varmistettava, että
tarra, jonka toimittajat ovat kiinnittäneet 
renkaisiin 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
on selkeästi näkyvissä myyntipisteessä.

(1) Jakelijoiden on varmistettava, että
tietomerkinnät, jotka toimittajat ovat
toimittaneet, ovat saatavilla ja selkeästi
esillä myyntipisteessä.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan merkinnässä olevien tietojen näkyvyyttä.

Tarkistus 85
Fiona Hall, Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) Jakelijoiden on varmistettava, että tarra, 
jonka toimittajat ovat kiinnittäneet 

1) Jakelijoiden on varmistettava, että
myyntipisteessä oleviin renkaisiin on 
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renkaisiin 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
on selkeästi näkyvissä myyntipisteessä.

selkeästi näkyvälle paikalle kiinnitetty
tarra, jonka toimittajat ovat kiinnittäneet 
renkaisiin 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
tai niiden välittömässä läheisyydessä on 
yksityiskohtaisempi selittävä versio 
merkinnästä sellaisena kuin se on kuvattu 
liitteen II osassa 2 a.

Or. en

Perustelu

Jos myyjät haluavat antaa liikkeessä lisätietoa esimerkiksi esittelytelineiden vieressä, tässä 
yhteydessä olisi annettava täydentävää tietoa, jossa toistetaan merkinnän tiedot ja annetaan 
lisäksi ytimekäs selvitys kustakin ominaisuudesta sopivalla kielellä (katso tarkistus liitteen II 
osaan 2 a (uusi)).

Tarkistus 86
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1) Jakelijoiden on varmistettava, että
myyntipisteessä oleviin renkaisiin on 
selkeästi näkyvälle paikalle kiinnitetty
tarra, jonka toimittajat ovat kiinnittäneet 
renkaisiin 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
tai niiden välittömässä läheisyydessä on 
yksityiskohtaisempi selittävä versio 
merkinnästä sellaisena kuin se on kuvattu 
liitteen II osassa 2 a.

Or. en

Perustelu

Tarra ja renkaan viereen sijoitettu juliste ovat kuluttajan kannalta toisiaan täydentäviä tiedon 
lähteitä ja niitä olisi mieluiten käytettävä yhdessä. Jos myyjät päättävät käyttää 
myyntipisteessä julistetta (joko yksinään tai yhdessä tarran kanssa), siihen sisältyvien tietojen 
olisi oltava yksityiskohtaisempia kuin tarran tiedot. Tietojen antamista myyntipisteessä olisi 
käytettävä tilaisuutena esittää täydentäviä ja selittäviä tietoja merkinnästä, ja siinä 
yhteydessä olisi annettava arvio polttoainesäästöstä, joka vierintävastukseltaan alhaisella 
renkaalla voidaan saavuttaa suhteessa luokan C malliin.
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Tarkistus 87
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella parannetaan sanamuotoa vahvistamalla merkintätietojen käyttöä 
johdonmukaisesti.

Tarkistus 88
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella parannetaan sanamuotoa vahvistamalla merkintätietojen käyttöä 
johdonmukaisesti.
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Tarkistus 89
Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella parannetaan sanamuotoa vahvistamalla merkintätietojen käyttöä 
johdonmukaisesti.

Tarkistus 90
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella parannetaan sanamuotoa vahvistamalla merkintätietojen käyttöä 
johdonmukaisesti.
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Tarkistus 91
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella parannetaan sanamuotoa vahvistamalla merkintätietojen käyttöä 
johdonmukaisesti.

Tarkistus 92
Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1) Jakelijoiden on varmistettava, että 
itseliimautuva merkintä, jonka toimittajat 
ovat kiinnittäneet renkaisiin 4 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, on selkeästi 
näkyvissä myyntipisteessä.

Or. en

Perustelu

Jakeluketjuun siirtyneiden renkaiden varustaminen merkinnöillä jälkikäteen on mahdotonta. 
Sana "tarra" on liian moniselitteinen suhteessa haluttuun merkintätapaan. "Itseliimautuva 
merkintä" on kuvaavampi. Komission tekstin 2 artikla sisältää luokan C2 renkaat mutta 
4 artikla ei. Tällä tarkistuksella pyritään ratkaisemaan tämä epäjohdonmukaisuus. 
Vierintävastuskerroin (RRC, kg/t) olisi sisällytettävä merkintään, jotta voidaan osoittaa 
mitatun vierintävastuskertoimen ja luokituksen välinen yhteys.
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Tarkistus 93
Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) Jos myynnissä olevat renkaat eivät ole 
loppukäyttäjän nähtävillä, jakelijoiden on 
annettava loppukäyttäjälle tietoa niiden 
polttoainetehokkuusluokasta, 
märkäpitoluokasta ja vierintämelun 
mittausarvosta.

2) Jos myynnissä olevat renkaat eivät ole 
loppukäyttäjän nähtävillä, jakelijoiden on 
annettava loppukäyttäjälle tietoa niiden 
polttoainetehokkuusluokasta, mitatusta 
vierintävastuskertoimesta,
märkäpitoluokasta ja vierintämelun 
mittausarvosta.

Or. en

Perustelu

Jakeluketjuun siirtyneiden renkaiden varustaminen merkinnöillä jälkikäteen on mahdotonta. 
Sana "tarra" on liian moniselitteinen suhteessa haluttuun merkintätapaan. "Itseliimautuva 
merkintä" on kuvaavampi. Komission tekstin 2 artikla sisältää luokan C2 renkaat mutta 
4 artikla ei. Tällä tarkistuksella pyritään ratkaisemaan tämä epäjohdonmukaisuus. 
Vierintävastuskerroin (RRC, kg/t) olisi sisällytettävä merkintään, jotta voidaan osoittaa 
mitatun vierintävastuskertoimen ja luokituksen välinen yhteys.

Tarkistus 94
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) Jakelijoiden on ilmoitettava 
loppukäyttäjille luokkien C1 ja C2 
renkaiden polttoainetehokkuusluokat ja 
vierintämelun mittausarvot rengasoston 
yhteydessä annettavassa laskussa. 
Luokan C1 renkaista on ilmoitettava myös 
märkäpitoluokka.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Kyseisten parametrien näkyminen kuluttajan laskussa ei (enää) vaikuta tämän 
ostopäätökseen, ja se olisi siten poistettava hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi ja 
kustannusten alentamiseksi.

Tarkistus 95
Fiona Hall, Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) Jakelijoiden on ilmoitettava 
loppukäyttäjille luokkien C1 ja C2
renkaiden polttoainetehokkuusluokat ja
vierintämelun mittausarvot rengasoston 
yhteydessä annettavassa laskussa. 
Luokan C1 renkaista on ilmoitettava myös 
märkäpitoluokka.

3) Jakelijoiden on ilmoitettava 
loppukäyttäjille luokkien C1, C2 ja C3 
renkaiden merkinnän selittävä versio 
sellaisena kuin se on esitetty liitteen II 
osassa 2a tai 2b rengasoston yhteydessä 
annettavassa laskussa tai sen yhteydessä. 
Luokan C1 renkaista on ilmoitettava myös 
märkäpitoluokka.

Or. en

Perustelu

Tarra edellyttää lisäselvityksiä, joissa selitetään tekstimuodossa kunkin kuvamerkin merkitys. 
Tästä olisi huolehdittava muiden ostajalle annettavien tietojen yhteydessä – viimeistään 
laskussa tai sen yhteydessä, koska lasku miltei varmasti luetaan huolellisesti ja saatetaan 
säästää myöhempää tarvetta varten. Täsmällisempien tietojen esittäminen laskussa lisää 
mahdollisuutta, että kuluttaja tekee tulevaisuudessa merkintäjärjestelmään perustuvia 
tiedusteluja (katso tarkistus liitteen II osaan 2a/2b (uusi)).

Tarkistus 96
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) Jakelijoiden on ilmoitettava 
loppukäyttäjille luokkien C1 ja C2 

3) Jakelijoiden on ilmoitettava 
loppukäyttäjille luokkien C1 ja C2 
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renkaiden polttoainetehokkuusluokat ja 
vierintämelun mittausarvot rengasoston 
yhteydessä annettavassa laskussa.
Luokan C1 renkaista on ilmoitettava myös 
märkäpitoluokka.

renkaiden polttoainetehokkuus- ja
märkäpitoluokat ja vierintämelun 
mittausarvot rengasoston yhteydessä 
annettavassa laskussa.

Or. en

Perustelu

Tietojen on sisällettävä myös renkaiden märkäpitoluokka.

Tarkistus 97
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) Jakelijoiden on ilmoitettava 
loppukäyttäjille luokkien C1 ja C2 
renkaiden polttoainetehokkuusluokat ja 
vierintämelun mittausarvot rengasoston 
yhteydessä annettavassa laskussa.
Luokan C1 renkaista on ilmoitettava myös 
märkäpitoluokka.

3) Jakelijoiden on ilmoitettava 
loppukäyttäjille luokkien C1 ja C2 
renkaiden polttoainetehokkuus- ja
märkäpitoluokat ja vierintämelun 
mittausarvot rengasoston yhteydessä 
annettavassa laskussa.

Or. en

Perustelu

Tietojen on sisällettävä myös renkaiden märkäpitoluokka.

Tarkistus 98
Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) Jakelijoiden on ilmoitettava 
loppukäyttäjille luokkien C1 ja C2 

3) Jakelijoiden on ilmoitettava 
loppukäyttäjille luokkien C1 ja C2 
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renkaiden polttoainetehokkuusluokat ja 
vierintämelun mittausarvot rengasoston 
yhteydessä annettavassa laskussa.
Luokan C1 renkaista on ilmoitettava myös 
märkäpitoluokka.

renkaiden polttoainetehokkuus- ja
märkäpitoluokat ja vierintämelun 
mittausarvot rengasoston yhteydessä 
annettavassa laskussa.

Or. en

Perustelu

Tietojen on sisällettävä myös renkaiden märkäpitoluokka.

Tarkistus 99
Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) Jakelijoiden on ilmoitettava 
loppukäyttäjille luokkien C1 ja C2 
renkaiden polttoainetehokkuusluokat ja 
vierintämelun mittausarvot rengasoston 
yhteydessä annettavassa laskussa.
Luokan C1 renkaista on ilmoitettava myös 
märkäpitoluokka.

3) Jakelijoiden on ilmoitettava 
loppukäyttäjille luokkien C1 ja C2 
renkaiden polttoainetehokkuus- ja
märkäpitoluokat ja vierintämelun 
mittausarvot rengasoston yhteydessä 
annettavassa laskussa.

Or. en

Perustelu

Tietojen on sisällettävä myös renkaiden märkäpitoluokka.
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Tarkistus 100
Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) Jakelijoiden on ilmoitettava 
loppukäyttäjille luokkien C1 ja C2 
renkaiden polttoainetehokkuusluokat ja 
vierintämelun mittausarvot rengasoston 
yhteydessä annettavassa laskussa.
Luokan C1 renkaista on ilmoitettava myös 
märkäpitoluokka.

3) Jakelijoiden on ilmoitettava 
loppukäyttäjille luokkien C1, C2 ja C3
renkaiden polttoainetehokkuusluokat ja 
vierintämelun mittausarvot rengasoston 
yhteydessä annettavassa laskussa. Luokan 
C1 renkaista on ilmoitettava myös 
märkäpitoluokka.

Or. en

Perustelu

Jakeluketjuun siirtyneiden renkaiden varustaminen merkinnöillä jälkikäteen on mahdotonta. 
Sana "tarra" on liian moniselitteinen suhteessa haluttuun merkintätapaan. "Itseliimautuva 
merkintä" on kuvaavampi. Komission tekstin 2 artikla sisältää luokan C2 renkaat mutta 
4 artikla ei. Tällä tarkistuksella pyritään ratkaisemaan tämä epäjohdonmukaisuus. 
Vierintävastuskerroin (RRC, kg/t) olisi sisällytettävä merkintään, jotta voidaan osoittaa 
mitatun vierintävastuskertoimen ja luokituksen välinen yhteys.

Tarkistus 101
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Autontoimittajien ja -jakelijoiden 

velvollisuudet
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
autontoimittajat ja -jakelijat noudattavat 
seuraavia säännöksiä:
1) Autontoimittajien ja -jakelijoiden on 
varmistettava, että tekninen 
mainosmateriaali sisältää tietoa uusien 
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ajoneuvojen renkaista. Siinä on 
ilmoitettava polttoainetehokkuusluokka 
liitteessä I olevan A osan mukaisesti, 
vierintämelun mittausarvo liitteessä I 
olevan C osan mukaisesti ja luokan C1 
renkaiden märkäpitoluokka liitteessä I 
olevan B osan mukaisesti.
2) Jos uuteen ajoneuvoon voidaan 
asentaa erilaisia rengastyyppejä eikä 
loppukäyttäjälle anneta mahdollisuutta 
valita niiden välillä, teknisessä 
mainosmateriaalissa on ilmoitettava 
kyseisten rengastyyppien 
polttoainetehokkuudeltaan ja 
märkäpidoltaan pienin luokka sekä 
suurin vierintämelun mittausarvo 
liitteessä III mainitussa järjestyksessä.
3) Jos loppukäyttäjälle annetaan 
mahdollisuus valita uuteen ajoneuvoon 
asennettavat renkaat eri rengastyypeistä, 
autontoimittajien on ilmoitettava 
teknisessä mainosmateriaalissa kyseisten 
rengastyyppien polttoainetehokkuus- ja 
märkäpitoluokka sekä vierintämelun 
mittausarvo liitteessä III mainitussa 
järjestyksessä.
(4) Jos loppukäyttäjälle annetaan 
mahdollisuus valita uuteen ajoneuvoon 
asennettavat renkaat eri rengastyypeistä, 
autonjakelijoiden on ilmoitettava 
kyseisten rengastyyppien 
polttoainetehokkuus- ja märkäpitoluokka 
sekä vierintämelun mittausarvo ennen 
myyntiä.

Or. de

Perustelu

Autojen toimittajat ja myyjät on jo nyt velvoitettu ilmoittamaan ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöt ja kulutus. Niin ollen on jo nyt heidän etunsa mukaista tarjota vastaavia 
renkaita, joilla on alhainen vierintävastus ja samanaikaisesti hyvä ajomukavuus ja 
turvallisuus. Lisäksi jo käytössä oleva tyyppihyväksyntä koskee koko ajoneuvoa niin, että 
vierintävastus, märkäpito ja melu testataan jo tuolloin perusteellisesti ja samalla 
varmistetaan, että lain vaatimuksia noudatetaan.
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Tarkistus 102
Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Autontoimittajien ja -jakelijoiden 

velvollisuudet
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
autontoimittajat ja -jakelijat noudattavat 
seuraavia säännöksiä:
1) Autontoimittajien ja -jakelijoiden on 
varmistettava, että tekninen 
mainosmateriaali sisältää tietoa uusien 
ajoneuvojen renkaista. Siinä on 
ilmoitettava polttoainetehokkuusluokka 
liitteessä I olevan A osan mukaisesti, 
vierintämelun mittausarvo liitteessä I 
olevan C osan mukaisesti ja luokan C1 
renkaiden märkäpitoluokka liitteessä I 
olevan B osan mukaisesti.
2) Jos uuteen ajoneuvoon voidaan 
asentaa erilaisia rengastyyppejä eikä 
loppukäyttäjälle anneta mahdollisuutta 
valita niiden välillä, teknisessä 
mainosmateriaalissa on ilmoitettava 
kyseisten rengastyyppien 
polttoainetehokkuudeltaan ja 
märkäpidoltaan pienin luokka sekä 
suurin vierintämelun mittausarvo 
liitteessä III mainitussa järjestyksessä.
3) Jos loppukäyttäjälle annetaan 
mahdollisuus valita uuteen ajoneuvoon 
asennettavat renkaat eri rengastyypeistä, 
autontoimittajien on ilmoitettava 
teknisessä mainosmateriaalissa kyseisten 
rengastyyppien polttoainetehokkuus- ja 
märkäpitoluokka sekä vierintämelun 
mittausarvo liitteessä III mainitussa 
järjestyksessä.
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4) Jos loppukäyttäjälle annetaan 
mahdollisuus valita uuteen ajoneuvoon 
asennettavat renkaat eri rengastyypeistä, 
autonjakelijoiden on ilmoitettava 
kyseisten rengastyyppien 
polttoainetehokkuus- ja märkäpitoluokka 
sekä vierintämelun mittausarvo ennen 
myyntiä.

Or. en

Perustelu

Tämä ehdotus johtaisi siihen, että toistettaisiin testit, jotka valmistajien on 
tyyppihyväksyntäjärjestelmän puitteissa jo nyt suoritettava osoittaakseen tuotteidensa 
vaatimusten mukaisuuden, ja se johtaisi varmasti valvontatestauksen päällekkäisyyksiin eri 
jäsenvaltioissa. Valvonnan kannalta paljon parempi lähestymistapa on todennäköisesti 
varmistaa, noudattavatko valmistajat tuotteiden testausta koskevia vaatimuksia.

Tarkistus 103
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Autontoimittajien ja -jakelijoiden
velvollisuudet

Ajoneuvojen toimittajien ja niiden 
jakelijoiden velvollisuudet

Horisontaalinen tarkistus, jota 
sovelletaan koko artiklaan, jos se 
hyväksytään.

Or. en

Perustelu

Säännöksiä olisi sovellettava kaikkiin tämän direktiivin mukaisilla renkailla varustettujen 
ajoneuvojen jakelijoihin, mukaan luettuna pakettiautot ja bussit, jotta varmistetaan, että 
business to business -ostajat, jotka muodostavat kasvavan osan rengasmarkkinoista, ovat 
myös tietoisia merkintäjärjestelmästä.
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Tarkistus 104
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
autontoimittajat ja -jakelijat noudattavat 
seuraavia säännöksiä:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
autontoimittajat ja -jakelijat noudattavat 
seuraavia säännöksiä:

1) Autontoimittajien ja -jakelijoiden on
varmistettava, että tekninen 
mainosmateriaali sisältää tietoa uusien 
ajoneuvojen renkaista. Siinä on 
ilmoitettava polttoainetehokkuusluokka 
liitteessä I olevan A osan mukaisesti, 
vierintämelun mittausarvo liitteessä I 
olevan C osan mukaisesti ja luokan C1 
renkaiden märkäpitoluokka liitteessä I 
olevan B osan mukaisesti.

1) Autontoimittajien ja -jakelijoiden on
annettava tietoa uusien ajoneuvojen 
renkaista. Tiedoissa on ilmoitettava 
polttoainetehokkuusluokka liitteessä I 
olevan A osan mukaisesti, vierintämelun 
mittausarvo liitteessä I olevan C osan 
mukaisesti ja luokan C1 renkaiden 
märkäpitoluokka liitteessä I olevan B osan 
mukaisesti. Nämä tiedot on esitettävä 
loppukäyttäjälle ennen ajoneuvon 
myyntiä.

2) Jos uuteen ajoneuvoon voidaan asentaa 
erilaisia rengastyyppejä eikä 
loppukäyttäjälle anneta mahdollisuutta 
valita niiden välillä, teknisessä 
mainosmateriaalissa on ilmoitettava 
kyseisten rengastyyppien 
polttoainetehokkuudeltaan ja 
märkäpidoltaan pienin luokka sekä suurin 
vierintämelun mittausarvo liitteessä III 
mainitussa järjestyksessä.

2) Jos uuteen ajoneuvoon voidaan asentaa 
erilaisia rengastyyppejä eikä 
loppukäyttäjälle anneta mahdollisuutta 
valita niiden välillä, on ilmoitettava 
kyseisten rengastyyppien 
polttoainetehokkuudeltaan ja 
märkäpidoltaan pienin luokka sekä suurin 
vierintämelun mittausarvo liitteessä III 
mainitussa järjestyksessä.

3) Jos loppukäyttäjälle annetaan 
mahdollisuus valita uuteen ajoneuvoon 
asennettavat renkaat eri rengastyypeistä, 
autontoimittajien on ilmoitettava 
teknisessä mainosmateriaalissa kyseisten 
rengastyyppien polttoainetehokkuus- ja 
märkäpitoluokka sekä vierintämelun 
mittausarvo liitteessä III mainitussa 
järjestyksessä.
4) Jos loppukäyttäjälle annetaan 
mahdollisuus valita uuteen ajoneuvoon 
asennettavat renkaat eri rengastyypeistä, 
autonjakelijoiden on ilmoitettava 
kyseisten rengastyyppien 



AM\771285FI.doc 59/91 PE421.196v01-00

FI

polttoainetehokkuus- ja märkäpitoluokka 
sekä vierintämelun mittausarvo ennen 
myyntiä.

Or. en

Tarkistus 105
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
autontoimittajat ja -jakelijat noudattavat 
seuraavia säännöksiä:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
autontoimittajat ja -jakelijat noudattavat 
seuraavia säännöksiä:

1) Autontoimittajien ja -jakelijoiden on
varmistettava, että tekninen 
mainosmateriaali sisältää tietoa uusien 
ajoneuvojen renkaista. Siinä on 
ilmoitettava polttoainetehokkuusluokka 
liitteessä I olevan A osan mukaisesti, 
vierintämelun mittausarvo liitteessä I 
olevan C osan mukaisesti ja luokan C1 
renkaiden märkäpitoluokka liitteessä I 
olevan B osan mukaisesti.

1) Autontoimittajien ja -jakelijoiden on
annettava tietoa uusien ajoneuvojen 
renkaista. Siinä on ilmoitettava 
polttoainetehokkuusluokka liitteessä I 
olevan A osan mukaisesti, vierintämelun 
mittausarvo liitteessä I olevan C osan 
mukaisesti ja luokan C1 renkaiden 
märkäpitoluokka liitteessä I olevan B osan 
mukaisesti liitteessä III mainitussa 
järjestyksessä. Nämä tiedot on 
sisällytettävä vähintään sähköiseen 
tekniseen mainosmateriaaliin ja 
annettava loppukäyttäjille ennen 
ajoneuvon myyntiä.

2) Jos uuteen ajoneuvoon voidaan asentaa 
erilaisia rengastyyppejä eikä 
loppukäyttäjälle anneta mahdollisuutta 
valita niiden välillä, teknisessä 
mainosmateriaalissa on ilmoitettava 
kyseisten rengastyyppien 
polttoainetehokkuudeltaan ja 
märkäpidoltaan pienin luokka sekä suurin 
vierintämelun mittausarvo liitteessä III 
mainitussa järjestyksessä.

2) Jos uuteen ajoneuvoon voidaan asentaa 
erilaisia rengastyyppejä eikä 
loppukäyttäjälle anneta mahdollisuutta 
valita niiden välillä, 1 kohdassa 
tarkoitetuissa tiedoissa on ilmoitettava 
kyseisten rengastyyppien 
polttoainetehokkuudeltaan ja 
märkäpidoltaan pienin luokka sekä suurin 
vierintämelun mittausarvo.

3) Jos loppukäyttäjälle annetaan 
mahdollisuus valita uuteen ajoneuvoon 
asennettavat renkaat eri rengastyypeistä,
autontoimittajien on ilmoitettava

3) Jos loppukäyttäjälle annetaan 
mahdollisuus valita uuteen ajoneuvoon 
asennettavat renkaat eri rengastyypeistä,
1 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on 
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teknisessä mainosmateriaalissa kyseisten
rengastyyppien polttoainetehokkuus- ja 
märkäpitoluokka sekä vierintämelun 
mittausarvo liitteessä III mainitussa 
järjestyksessä.

ilmoitettava kaikkien rengastyyppien 
polttoainetehokkuus- ja märkäpitoluokka 
sekä vierintämelun mittausarvo.

4) Jos loppukäyttäjälle annetaan 
mahdollisuus valita uuteen ajoneuvoon 
asennettavat renkaat eri rengastyypeistä, 
autonjakelijoiden on ilmoitettava 
kyseisten rengastyyppien 
polttoainetehokkuus- ja märkäpitoluokka 
sekä vierintämelun mittausarvo ennen 
myyntiä.

Or. en

Perustelu

Autoalalla olisi vältettävä tarpeetonta hallinnollista taakkaa ja kustannuksia.

Tarkistus 106
Werner Langen, Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
autontoimittajat ja -jakelijat noudattavat 
seuraavia säännöksiä:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
autontoimittajat ja -jakelijat noudattavat 
seuraavia säännöksiä:

1) Autontoimittajien ja -jakelijoiden on 
varmistettava, että tekninen 
mainosmateriaali sisältää tietoa uusien 
ajoneuvojen renkaista. Siinä on 
ilmoitettava polttoainetehokkuusluokka 
liitteessä I olevan A osan mukaisesti, 
vierintämelun mittausarvo liitteessä I 
olevan C osan mukaisesti ja luokan C1 
renkaiden märkäpitoluokka liitteessä I 
olevan B osan mukaisesti.

1) Autontoimittajien ja -jakelijoiden on 
varmistettava, että loppukäyttäjät saavat
tietoa uusien ajoneuvojen renkaista. Siinä 
on ilmoitettava polttoainetehokkuusluokka 
liitteessä I olevan A osan mukaisesti, 
vierintämelun mittausarvo liitteessä I 
olevan C osan mukaisesti ja luokan C1 
renkaiden märkäpitoluokka liitteessä I 
olevan B osan mukaisesti.

2) Jos uuteen ajoneuvoon voidaan asentaa 
erilaisia rengastyyppejä eikä 
loppukäyttäjälle anneta mahdollisuutta 

2) Jos uuteen ajoneuvoon voidaan asentaa 
erilaisia rengastyyppejä eikä 
loppukäyttäjälle anneta mahdollisuutta 
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valita niiden välillä, teknisessä 
mainosmateriaalissa on ilmoitettava 
kyseisten rengastyyppien 
polttoainetehokkuudeltaan ja 
märkäpidoltaan pienin luokka sekä suurin 
vierintämelun mittausarvo liitteessä III 
mainitussa järjestyksessä.

valita niiden välillä, on ilmoitettava 
kyseisten rengastyyppien 
polttoainetehokkuudeltaan ja 
märkäpidoltaan pienin luokka sekä suurin 
vierintämelun mittausarvo liitteessä III 
mainitussa järjestyksessä.

3) Jos loppukäyttäjälle annetaan 
mahdollisuus valita uuteen ajoneuvoon 
asennettavat renkaat eri rengastyypeistä, 
autontoimittajien on ilmoitettava
teknisessä mainosmateriaalissa kyseisten 
rengastyyppien polttoainetehokkuus- ja 
märkäpitoluokka sekä vierintämelun 
mittausarvo liitteessä III mainitussa 
järjestyksessä.

3) Jos loppukäyttäjälle annetaan 
mahdollisuus valita uuteen ajoneuvoon 
asennettavat renkaat eri rengastyypeistä, 
autontoimittajien on ilmoitettava
loppukäyttäjille kyseisten rengastyyppien 
polttoainetehokkuus- ja märkäpitoluokka 
sekä vierintämelun mittausarvo liitteessä 
III mainitussa järjestyksessä.

(4) Jos loppukäyttäjälle annetaan 
mahdollisuus valita uuteen ajoneuvoon 
asennettavat renkaat eri rengastyypeistä, 
autonjakelijoiden on ilmoitettava kyseisten 
rengastyyppien polttoainetehokkuus- ja 
märkäpitoluokka sekä vierintämelun 
mittausarvo ennen myyntiä.

(4) Jos loppukäyttäjälle annetaan 
mahdollisuus valita uuteen ajoneuvoon 
asennettavat renkaat eri rengastyypeistä, 
autonjakelijoiden on ilmoitettava kyseisten 
rengastyyppien polttoainetehokkuus- ja 
märkäpitoluokka sekä vierintämelun 
mittausarvo ennen myyntiä.

Or. de

Perustelu

Asiakas saa ajoneuvoa ostaessaan kaikki tiedot koko ajoneuvon, mukaan luettuna renkaat, 
hiilidioksidipäästöistä. Jos mainoksissa on annettava rengastusta koskevia tietoja, luodaan 
vain lisämenoja ja byrokratiaa, joka ei tuo asiakkaalle lisäarvoa.

Tarkistus 107
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Edellä 4, 5 ja 6 artiklan mukaisesti 
annettavien, renkaiden 
polttoainetehokkuus- ja märkäpitoluokkaa 
sekä vierintämelun mittausarvoa koskevat 
tiedot on hankittava soveltamalla 

Edellä 4, 5 ja 6 artiklan mukaisesti 
annettavien, renkaiden 
polttoainetehokkuus- ja märkäpitoluokkaa 
sekä vierintämelun mittausarvoa koskevat 
tiedot on hankittava soveltamalla 
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liitteessä 1 tarkoitettuja yhdenmukaistettuja 
testimenetelmiä.

liitteessä 1 tarkoitettuja yhdenmukaistettuja 
testimenetelmiä. Yhdenmukaistetuilla 
testeillä on voitava tarjota 
loppukäyttäjälle luokittelu, joka on 
luotettava ja edustaa täysin testattuja 
ominaisuuksia.

Or. fr

Perustelu

Liikenneturvallisuuteen ja kuluttajansuojaan liittyvistä syistä yhdenmukaistetut 
testimenetelmät on pantava täytäntöön todellista käyttöä vastaavissa oloissa. Epätarkat tai 
huonosti simuloidut testit voivat olla loppukäyttäjän kannalta sekaannusta aiheuttava tekijä.

Tarkistus 108
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Edellä 4, 5 ja 6 artiklan mukaisesti 
annettavien, renkaiden 
polttoainetehokkuus- ja märkäpitoluokkaa 
sekä vierintämelun mittausarvoa koskevat 
tiedot on hankittava soveltamalla 
liitteessä 1 tarkoitettuja yhdenmukaistettuja 
testimenetelmiä.

Edellä 4, 5 ja 6 artiklan mukaisesti 
annettavien, renkaiden 
polttoainetehokkuus- ja märkäpitoluokkaa 
sekä vierintämelun mittausarvoa koskevat 
tiedot on hankittava soveltamalla 
liitteessä 1 tarkoitettuja yhdenmukaistettuja 
testimenetelmiä sen mukaan, miten niillä 
voidaan varmistaa loppukäyttäjille 
luotettava luokittelu, joka täysin vastaa 
näitä renkaiden ominaisuuksia.

Or. en

Perustelu

On tärkeää käyttää yhdenmukaistettuja testimenetelmiä, jotka edustavat todellisia 
käyttöoloja.
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Tarkistus 109
Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Edellä 4, 5 ja 6 artiklan mukaisesti 
annettavien, renkaiden 
polttoainetehokkuus- ja märkäpitoluokkaa 
sekä vierintämelun mittausarvoa koskevat 
tiedot on hankittava soveltamalla 
liitteessä 1 tarkoitettuja yhdenmukaistettuja 
testimenetelmiä.

Edellä 4, 5 ja 6 artiklan mukaisesti 
annettavien, renkaiden 
polttoainetehokkuus- ja märkäpitoluokkaa 
sekä vierintämelun mittausarvoa koskevat 
tiedot on hankittava soveltamalla 
liitteessä 1 tarkoitettuja yhdenmukaistettuja 
testimenetelmiä sen mukaan, miten niillä 
voidaan varmistaa loppukäyttäjille 
luotettava luokittelu, joka täysin vastaa 
näitä renkaiden ominaisuuksia.

Or. en

Perustelu

On tärkeää käyttää yhdenmukaistettuja testimenetelmiä, jotka edustavat todellisia 
käyttöoloja.

Tarkistus 110
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Edellä 4, 5 ja 6 artiklan mukaisesti 
annettavien, renkaiden 
polttoainetehokkuus- ja märkäpitoluokkaa 
sekä vierintämelun mittausarvoa koskevat 
tiedot on hankittava soveltamalla 
liitteessä 1 tarkoitettuja yhdenmukaistettuja 
testimenetelmiä.

Edellä 4, 5 ja 6 artiklan mukaisesti 
annettavien, renkaiden 
polttoainetehokkuus- ja märkäpitoluokkaa 
sekä vierintämelun mittausarvoa koskevat 
tiedot on hankittava soveltamalla 
liitteessä 1 tarkoitettuja yhdenmukaistettuja 
testimenetelmiä. Käytettävien 
testimenetelmien osalta etusijalle olisi 
asetettava liikenneturvallisuus.

Or. ro
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Perustelu

On tärkeää, että liikenneturvallisuus asetetaan etusijalle käytettävissä testimenetelmissä.

Tarkistus 111
Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on arvioitava liitteessä IV 
esitetyn menettelyn mukaisesti, ovatko 
ilmoitetut polttoainetehokkuus- ja 
märkäpitoluokat liitteessä I olevien A ja 
B osan mukaiset ja onko ilmoitettu 
vierintämelun mittausarvo liitteessä I 
olevan C osan mukainen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällainen ohjelma johtaisi siihen, että toistettaisiin testit, jotka valmistajien on 
tyyppihyväksyntäjärjestelmän puitteissa jo nyt suoritettava osoittaakseen tuotteidensa 
vaatimusten mukaisuuden, ja se johtaisi varmasti valvontatestauksen päällekkäisyyksiin eri 
jäsenvaltioissa. Valvonnan kannalta paljon parempi lähestymistapa on todennäköisesti 
varmistaa, noudattavatko valmistajat tuotteiden testausta koskevia vaatimuksia.

Tarkistus 112
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on arvioitava liitteessä IV 
esitetyn menettelyn mukaisesti, ovatko 
ilmoitetut polttoainetehokkuus- ja 
märkäpitoluokat liitteessä I olevien A ja 
B osan mukaiset ja onko ilmoitettu 
vierintämelun mittausarvo liitteessä I 
olevan C osan mukainen.

Testimenettelyssä noudatetaan jo 
olemassa olevia säännöksiä renkaiden 
testaamisesta, mukaan luettuna 
komponenttien tyyppihyväksynnän 
osoittaminen UNECE-säännön R117 
mukaisesti.
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Or. de

Perustelu

Jo nyt on olemassa EU:n tyyppihyväksyntämenettely, jossa esitetään renkaiden keskeiset 
parametrit, joilla osoitetaan UNECE-säännön R117 noudattaminen. Jos kukin jäsenvaltio voi 
nyt komission esittämällä tavalla mielivaltaisesti testata renkaita uudelleen, tämä ei vastaa 
suhteellisuuden periaatetta ja johtaa byrokratian turhaan lisääntymiseen.

Tarkistus 113
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on arvioitava liitteessä IV 
esitetyn menettelyn mukaisesti, ovatko 
ilmoitetut polttoainetehokkuus- ja 
märkäpitoluokat liitteessä I olevien A ja
B osan mukaiset ja onko ilmoitettu 
vierintämelun mittausarvo liitteessä I 
olevan C osan mukainen.

Jäsenvaltioiden on arvioitava liitteessä IV 
esitetyn menettelyn mukaisesti, ovatko 
ilmoitetut polttoainetehokkuus- ja 
märkäpitoluokat liitteessä I olevien A ja
B osan mukaiset ja onko
jälkiasennusrenkaiden ilmoitettu 
vierintämelun mittausarvo liitteessä I 
olevan C osan mukainen.

Or. en

Perustelu

Nykyisissä asetuksissa määritellään jo, miten jäsenvaltioiden on määritettävä 
polttoaineenkulutus, märkäpito ja vierintävastus uusien ajoneuvojen tyyppihyväksyntätestin 
yhteydessä. EU:n määrittämää menettelyä tulisi käyttää, eikä sitä pitäisi asettaa 
kyseenalaiseksi, jotta vältettäisiin tarpeeton ylimääräinen testaus ja byrokratia.
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Tarkistus 114
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tällaiset tarkastukset eivät vaikuta 
ajoneuvon tai renkaan 
tyyppihyväksyntään, joka on saatu 
puitteiden luomisesta 
moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin 
tarkoitettujen järjestelmien, osien ja 
erillisten teknisten yksiköiden 
hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2007/46/EY1 tai 
moottoriajoneuvojen yleiseen 
turvallisuuteen liittyvistä 
tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun 
asetuksen (EY) N:o .../... mukaisesti.
____________

EYVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

Or. en

Perustelu

Jotta autojen ja renkaiden valmistajille voidaan tarjota oikeusvarmuutta, on tehtävä selväksi, 
että valvonnan ei tulisi johtaa siihen, että jäsenvaltiot sulkevat tyyppihyväksytyt autot ja 
renkaat vapaan liikkuvuuden ulkopuolelle EU:ssa.

Tarkistus 115
Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vaatimustenmukaisuuden arviointia 
varten jäsenvaltioiden on myös 
tarvittaessa viitattava renkaan 
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tyyppihyväksyntäasiakirjoihin ja 
toimittajan esittämään asiaa koskevaan 
tausta-aineistoon.

Or. en

Perustelu

Jotta renkaiden testaus voidaan minimoida ja yhdenmukaistaa valmistajille aiheutuvan 
hallinnollisen taakan ja testauskustannusten alentamiseksi, olisi sovellettava samoja 
testausmenetelmiä kuin ne, jotka on määritelty renkaiden tyyppihyväksyntää koskevassa 
lainsäädännössä.

Tarkistus 116
Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vaatimustenmukaisuuden arviointia 
varten jäsenvaltioiden on myös 
tarvittaessa viitattava renkaan 
tyyppihyväksyntäasiakirjoihin ja 
toimittajan esittämään asiaa koskevaan 
tausta-aineistoon.

Or. en

Perustelu

Jotta renkaiden testaus voidaan minimoida ja yhdenmukaistaa valmistajille aiheutuvan 
hallinnollisen taakan ja testauskustannusten alentamiseksi, olisi sovellettava samoja 
testausmenetelmiä kuin ne, jotka on määritelty renkaiden tyyppihyväksyntää koskevassa 
lainsäädännössä.
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Tarkistus 117
Fiona Hall, Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset luovat 
myyntipisteitä varten rutiini- ja 
yllätystarkastusjärjestelmän, jolla 
varmistetaan tämän direktiivin 
vaatimusten noudattaminen.

Or. en

Perustelu

Tällä varmistetaan merkintäjärjestelmän tehokas ja yhdenmukaistettu täytäntöönpano 
kaikkialla EU:ssa. Muiden energiamerkintäjärjestelmien yhteydessä kuluttajajärjestöt ovat 
todenneet, että tuotteita merkitään itsepintaisesti väärin ja tietojen esittämistä koskevia 
vaatimuksia laiminlyödään. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava pistokokeita varmistaakseen 
moitteettomat merkinnät ja tietojen asianmukaisen esittämisen myyntipisteissä, mukaan 
luettuna varastoluettelot, kuvastot, esitteet ja verkkosivut.

Tarkistus 118
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset luovat 
myyntipisteitä varten rutiini- ja 
yllätystarkastusjärjestelmän, jolla 
varmistetaan tämän direktiivin 
vaatimusten noudattaminen.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 119
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on pidettävä merkintöjä 
ja tuotetietoja tämän direktiivin säännösten 
mukaisina, jollei niillä ole näyttöä 
päinvastaisesta. Ne voivat vaatia 
toimittajia esittämään teknisen asiakirja-
aineiston sen arvioimiseksi, ovatko 
ilmoitetut arvot paikkansapitävät.

2. Jäsenvaltioiden on pidettävä merkintöjä 
ja tuotetietoja tämän direktiivin säännösten 
mukaisina, jollei niillä ole näyttöä 
päinvastaisesta. Ne voivat vaatia 
rengastoimittajia esittämään teknisen 
asiakirja-aineiston sen arvioimiseksi, 
ovatko ilmoitetut arvot paikkansapitävät.

Or. en

Perustelu

Vain rengastoimittajat voivat esittää yksityiskohtaisia teknisiä asiakirjoja renkaista.

Tarkistus 120
Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Kannustimet

Jäsenvaltiot eivät saa tarjota kannustimia 
sellaisten renkaiden edistämiseksi, joiden 
polttoainetehokkuus on huonompi kuin 
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liitteessä I olevassa A osassa tarkoitetussa 
luokassa C.

Or. en

Perustelu

Tällä pyritään rajoittamaan kansallisia verokannustimia, mikä uhkaa sellaisenaan rikkoa 
kansallista verotuksellista suvereniteettia. Jäsenvaltiot saattavat hyvinkin haluta tarjota 
kannustimia alhaisemman vierintävastuksen renkaille, ja ne voivat jo nyt tehdä niin Euroopan 
unionin perustamissopimuksen mukaisesti, mutta tämä veropolitiikan ala kuuluu yksittäisille 
jäsenvaltioille.

Tarkistus 121
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa tarjota kannustimia 
sellaisten renkaiden edistämiseksi, joiden 
polttoainetehokkuus on huonompi kuin 
liitteessä I olevassa A osassa tarkoitetussa 
luokassa C.

Jäsenvaltiot eivät saa tarjota kannustimia 
sellaisten renkaiden edistämiseksi, joiden 
polttoainetehokkuus on huonompi kuin 
liitteessä I olevassa A osassa tarkoitetussa 
luokassa C ja joiden märkäpitoluokka on 
huonompi kuin liitteessä I olevassa 
B osassa tarkoitetussa luokassa C (luokan 
C1 renkaat).

Or. en

Perustelu

Vaikka rengasvalmistajia olisi kannustettava optimoimaan kaikki parametrit, mahdollisten 
kannustimien puitteissa olisi otettava huomioon myös märkäpito-ominaisuudet.
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Tarkistus 122
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa tarjota kannustimia 
sellaisten renkaiden edistämiseksi, joiden 
polttoainetehokkuus on huonompi kuin 
liitteessä I olevassa A osassa tarkoitetussa 
luokassa C.

Jäsenvaltiot eivät saa tarjota kannustimia 
sellaisten renkaiden edistämiseksi, joiden 
polttoainetehokkuus ja märkäpito on 
huonompi kuin liitteessä I olevassa A  ja 
B osassa tarkoitetussa luokassa C.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen johdanto-osan 4 kappaleessa todetaan (erityisesti: "vierintävastuksen 
[- -] parantamisesta voi olla haittaa muille parametreille, esimerkiksi märkäpidolle [- -].
Rengasvalmistajia olisi kannustettava optimoimaan kaikki rengasparametrit"), joten 
mahdollisten kannustimien puitteissa on otettava huomioon myös märkäpito-ominaisuudet. Ei 
ole jäsenvaltion kuluttajien edun mukaista tarjota kannustimia esim. luokan A renkaan 
polttoainetehokkuudelle ja luokan E märkäpidolle.

Tarkistus 123
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) kitkarenkaille ja talvirenkaille 
asetettavat vaatimukset,

Or. ro

Perustelu

On tärkeää asettaa erityisvaatimuksia kitka- ja talvirenkaille, koska niihin sovellettavat 
eritelmät eivät ole verrattavissa eritelmiin, joita sovelletaan tavallisiin renkaisiin.
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Tarkistus 124
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin johdonmukainen 
täytäntöönpano edellyttää tiiviimpää 
markkinavalvontayhteistyötä jatkuvan 
tietojen vaihdon muodossa. 
Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheellisia 
toimenpiteitä säännöllisen 
jälkikäteisvalvonnan mahdollistamiseksi, 
jotta varmistetaan, että sääntöjen 
vastaisesti merkityt renkaat saatetaan 
vastaamaan vaatimuksia tai poistetaan 
markkinoilta.

Or. de

Perustelu

Jotta voidaan taata Euroopan sisämarkkinoille tasapuoliset kilpailuedellytykset ja luoda 
yhtäläiset olosuhteet eurooppalaisille ja muille kuin eurooppalaisille valmistajille, 
jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että direktiivin vaatimukset pannaan täytäntöön 
johdonmukaisesti.

Tarkistus 125
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission suorittaa viimeistään kolmen 
vuoden kuluttua tämän direktiivin
voimaantulopäivästä kuluttajavaikutusten 
arvioinnin, jossa tutkitaan merkinnän 
tehokkuutta kuluttajien tietoisuuden 
kannalta sekä toimenpiteen riittävyyttä 
tarkastelemalla moottoriajoneuvojen 
yleistä turvallisuutta ja 
ympäristöominaisuuksia.
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Or. en

Perustelu

Koska tässä direktiivissä esitetyt toimenpiteet otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa tämän 
tyyppisen tuotteen osalta ja monen kriteerin pohjalta, vaikuttaa aiheelliselta arvioida välineen 
riittävyyttä ja tehokkuutta, jotta direktiiviä voidaan mahdollisesti tarkistaa asianmukaisesti.

Tarkistus 126
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää 29 päivään lokakuuta 
2010 mennessä kertomuksen, jonka 
yhteydessä esitetään vaikutusten arviointi 
ja tarvittaessa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle osoitettuja ehdotuksia tämän 
direktiivin ja muiden kyseessä olevien 
säännösten tarkistamiseksi siten, että 
merkintäjärjestelmä ulotetaan koskemaan 
pinnoitettuja renkaita.

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 127
Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 
1 päivästä marraskuuta 2012. 

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 
1 päivästä marraskuuta 2012, jotta niitä 
voidaan soveltaa täydessä laajuudessa 
sisämarkkinoihin viimeistään 1 päivänä 
marraskuuta 2014. Tämän direktiivin 
soveltamisalan piiriin kuuluvien renkaiden 
toimittajien on varmistettava 4 artiklan 
säännösten noudattaminen seuraavan 
aikataulun mukaisesti:

a) 1 päivästä marraskuuta 2012: kaikki 
uudet renkaat, joihin sovelletaan EY:n 
tyyppihyväksyntää,
b) 1 päivästä marraskuuta 2013: kaikki 
uudet renkaat, jotka on tarkoitettu 
asennettaviksi uusiin ajoneuvotyyppeihin,
c) 1 päivästä marraskuuta 2014: kaikki 
tuosta päivästä lukien valmistettavat 
uudet renkaat.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 15 artiklan aikataulu on tarkoitettu saattamaan vierintävastusta ja märkäpitoa 
koskevien rajojen käyttöönotto vastaamaan komission ehdotusta asetukseksi 
moottoriajoneuvojen yleisestä turvallisuudesta (KOM(2008) 316). Portaittaisen 
käyttöönottojärjestelmän hyväksyminen mahdollistaa tyyppihyväksynnän yhteydessä 
saatavien testaustietojen laajemman käytön, joka johtaa vastaaviin etuihin jäsenvaltioiden 
valvontavälineiden kannalta sekä teollisuuden testaustoiminnan optimointia silmällä pitäen.
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Tarkistus 128
Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – A osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tietty rengastyyppi hyväksytään 
useampaan kuin yhteen rengasluokkaan 
(esimerkiksi luokkiin C1 ja C2), sen 
polttoainetehokkuusluokka määritetään 
asteikolla, jota sovelletaan korkeimpaan 
rengasluokkaan (esimerkiksi luokkaan C2 
eikä luokkaan C1).

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rengasta ei voida hyväksyä useampaan kuin yhteen rengasluokkaan (C1 tai C2 tai C3); 
luokan C1 renkaat kuuluvat UNECE-säännön 30 piiriin eivätkä voi olla päällekkäisiä 
sellaisten rengastyyppien kanssa, jotka kuuluvat UNECE-säännön 54 piiriin, sillä se koskee 
luokkia C2 ja C3.

Tarkistus 129
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – A osa – taulukko – luokan C1 renkaat

Komission teksti

Luokan C1 renkaat
RRC 
kiloa/tonnia

Energia-
tehokkuus-
luokka

RRC≤6,5 A
6,6≤RRC≤7,7 B
7,8≤RRC≤9,0 C
Tyhjä D
9,1≤RRC≤10,5 E
10,6≤RRC≤12,0 F
RRC≥12,1 G



PE421.196v01-00 76/91 AM\771285FI.doc

FI

Tarkistus

Or. en

Perustelu

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

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

Jaksojen vähentäminen ei kannustaisi jatkuvaan suorituskyvyn parantamiseen kaikkialla 
markkinoilla.

Luokan C1 renkaat
RRC kiloa/tonnia Energia-

tehokkuus
-luokka

RRC≤6,5 A
6,6≤RRC≤7,5 B
7,6≤RRC≤8,5 C
8,6≤RRC≤9,5 D
9,6≤RRC≤10,5 E
10,6≤RRC≤11,5 F
RRC≥11,6 G
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Tarkistus 130
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – A osa – taulukko – luokan C2 renkaat

Komission teksti

Tarkistus

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan parantaa järjestelmän ymmärrettävyyttä ja luoda selvä kytkös 
polttoainesäästöihin, tarvitaan lineaarinen jaksotus (1 kg/t), koska tällä voidaan selkeästi 
osoittaa polttoainesäästö tehokkuusluokkaa kohden.

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

Luokan C2 renkaat
RRC 
kiloa/tonnia

Energia-
tehokkuus-
luokka

RRC≤5,5 A
5,6≤RRC≤6,7 B
6,8≤RRC≤8,0 C
Tyhjä D
8,1≤RRC≤9,2 E
9,3≤RRC≤10,5 F
RRC≥10,6 G

Luokan C2 renkaat
RRC 
kiloa/tonnia

Energia-
tehokkuus-
luokka

RRC≤5,5 A
5,6≤RRC≤6,5 B
6,6≤RRC≤7,5 C
7,6≤RRC≤8,5 D
8,6≤RRC≤9,5 E
9,6≤RRC≤10,5 F
RRC≥10,6 G
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Tarkistus 131
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – B osa – taulukko

Komission teksti

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

Tarkistus

G Märkäpitoluokat
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

Perustelu

A-luokkaan pääsyä on vaikeutettava, jotta märkäpidon turvallisuuskriteeriä voidaan 
painottaa riittävästi. Jakson leveys olisi supistettava 10 prosenttiyksikköön. Alemmat luokat 
eivät myöskään voi jäädä tyhjiksi, jotta huonoja turvallisuusominaisuuksia ei voida kätkeä.

UNECE-säännön 117 mukaan Keski-Euroopassa yleisesti käytettyjen talvirenkaiden 
märkäpidon alaraja on G ≥ 100 ja kesärenkaiden G ≥ 110. Näin alimman luokan (G) arvo 
olisi asetettava selkeästi arvon 110 yläpuolelle.
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Tarkistus 132
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – B osa – taulukko

Komission teksti

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

Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tyhjä luokka D aiheuttaa kuluttajille epäselvyyttä. On tärkeää, että järjestelmä on 
avoin ja helposti ymmärrettävä. Järjestelmän olisi oltava jatkuva, eikä malleja pitäisi jakaa 
kahteen alajärjestelmään, koska sillä heikennetään tehokkuutta.
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Tarkistus 133
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – C osa – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vierintämelun "liikennevalot"
Moottoriajoneuvojen yleiseen 
turvallisuuteen liittyvistä 
tyyppihyväksyntävaatimuksista annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o xxx/xxxx asetetaan 
renkaiden vierintämelua koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Merkinnän melua 
koskevaan osaan sijoitettava 
"liikennevalo" perustuu kyseiseen 
asetukseen ja siinä on ilmoitettava:
i) punaisella: mallit, jotka eivät täytä 
tyyppihyväksyntävaatimuksia 
vierintämelun osalta,
ii) keltaisella: mallit, jotka täyttävät 
tyyppihyväksyntävaatimukset ja ovat 
korkeintaan 3 dB hiljaisempia,
iii) vihreällä: mallit, jotka täyttävät 
tyyppihyväksyntävaatimukset ja ovat yli 
3 dB hiljaisempia.

Or. en

Perustelu

"Liikennevalojärjestelmä" muodollistaa sopivan ja helposti ymmärrettävän asiayhteyden 
merkinnän yhteydessä desibeleinä ilmoitetulle mitatulle arvolle. Vaikka 
tyyppihyväksyntäasetus alkaa poistaa meluisimpia rengasmalleja markkinoilta vuodesta 2012 
lähtien, on mahdollista, että jotkin mallit, jotka eivät täytä tyyppihyväksynnän raja-arvoja, 
voivat olla saatavissa varastossa ja tulla käyttöön huomattavasti myöhemmin kuin vuonna 
2012.
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Tarkistus 134
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – C a osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

C a osa: Vierintämelun luokittelu
Vierintämeluluokka on määriteltävä 
desibelien (dB(A)) pohjalta seuraavan 
asteikon mukaisesti:

Vierintämeluluokat (dB(A))

Värikoodi C1 C2 C3

Vihreä ≤68 ≤69 ≤70

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

Punainen ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Perustelu

Jotta kuluttajille voidaan antaa selkeää tietoa vierintämelutasosta, merkintään on 
sisällytettävä desibeliarvo. "Liikennevalojärjestelmä" osoittaa parhaat ja huonoimmat 
renkaat kullakin alueella kussakin rengasluokassa – 3 dB raja-arvon alapuolella on sopiva 
arvo "vähämeluisille" malleille, koska se merkitsee äänenpaineen puolittamista ja on siten 
merkittävä ja huomattava vähennys vilkasliikenteisellä tiellä liikkuvassa kalustossa. Luokan 
C1 renkaiden luokittelu perustuu tyyppihyväksyntäasetuksen leveysluokkaan C1C, jotta 
varmistetaan, että kaikkia luokan C1 renkaita vertaillaan yhtäläisten melupäästöjen pohjalta.
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Tarkistus 135
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – C a Osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

C a osa: Vierintämelun luokittelu

Vierintämeluluokka on määriteltävä 
desibelien (dB(A)) pohjalta seuraavan 
asteikon mukaisesti:

Vierintämeluluokat (dB(A))

Värikoodi C1 C2 C3

Vihreä ≤68 ≤69 ≤70

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

Punainen ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Perustelu

On tärkeää antaa kuluttajille helposti ymmärrettävää tietoa vierintämelusta, jotta heitä 
voidaan kannustaa ostamaan meluttomia renkaita. Tämän pitäisi auttaa edelleen alentamaan 
yleistä liikenteen melua etenkin tiiviisti asutuilla alueilla. Vihreä merkintä "vähämeluisille" 
malleille, jotka alittavat raja-arvon 3 desibelillä, on paikallaan, koska se on merkittävä ja 
huomattava vähennys vilkasliikenteisellä tiellä liikkuvassa kalustossa (vastaa liikenteen 
puolittamista).

Tarkistus 136
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1.1 kohta – merkintä

Komission teksti Tarkistus

Polttoainetehokkuus vasemmalla, 
märkäpito oikealla, vierintämelu ilmoitettu 

Polttoainetehokkuus oikealle, märkäpito
vasemmalla, vierintämelu asteikon arvona 



AM\771285FI.doc 83/91 PE421.196v01-00

FI

dB(A) (vain kirjain lihavoiduin suuraakkosin), 
jonka jälkeen suluissa (XY dB).

Or. de

Perustelu

1. Liikenneturvallisuuden olisi aina oltava etusijalla, ja eurooppalaiset lukevat vasemmalta 
oikealle.

2. Vain harvat kuluttajat pystyvät assosioimaan konkreettisen äänenvoimakkuuden 
desibelilukemaan, koska heillä ei ole vertailukohtaa. Näin ollen on edullisempaa ottaa 
käyttöön asteikko ja ilmoittaa ensin saavutettu luokka ja esittää yhdenmukaistetussa 
mittausmenettelyssä todettu konkreettinen äänenvoimakkuus sen jälkeen suluissa.
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Tarkistus 137
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1.1 kohta – merkintä

Komission teksti

Tarkistus
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Make
Model

Energy consumption comparison

CO2 emission
Fuel 
Fuel cost
Established on the basis of standard test EN xy and a fuel price of

High consumption 

Low consumption

BB

Roll resistance …kg/t

Wet grip index ( G-value) …

BB

FF
EE

CC

good average poor

Savings potential per 15 000 km *
Reference size: Class F tyres

Tyre energy label 2009

AA

DD

(*average annual mileage)

Noise …dB (A)

above average average below average

Actual fuel consumption varies according to specific vehicle 
characteristics and use
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Or. de

Perustelu

On järkevää käyttää rengasmerkinnän perustana sähkölaitteissa käytettyä 
energiatehokkuusmerkintää, koska kuluttajat tunnistavat sen helposti. Ei ole mielekästä 
korostaa yleiseen turvallisuuteen liittyvää tietoa (märkäpito) ympäristöulottuvuuteen 
(hiilidioksidipäästöt ja melu) verrattuna.

Tarkistus 138
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1.1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ehdotettuun eritelmään lisätään 
seuraavat kohdat:
i) vierintävastuskertoimen mitattu arvo 
(kg/t) luokitusnuolen vasemmalle 
puolelle,
ii) EU:n rengasverkkosivuston osoite 
suurella kirjasintyypillä merkinnän 
alaosaan,
iii) "liikennevalojärjestelmä" 
(punainen/keltainen/vihreä) melua 
käsittelevään osaan (desibeliarvon 
värillisenä taustana ja/tai kuvamerkinnän 
väri-indikaattorina).
Merkintä "(A)" on poistettava melua 
käsittelevän osan desibeliarvosta.

Or. en

Perustelu

"(A)" kuvaa desibeliasteikkoa, joka on painotettu ihmiskorvan kuuloalueelle. Tämän pitäisi 
kuitenkin olla itsestään selvää, ja "A":n käyttö voi johtaa harhaan kuluttajia, jotka pitävät 
erheellisesti tätä melupäästöluokituksena.
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Tarkistus 139
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 2.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.1 Toimittajien on ilmoitettava tarrassa 
merkinnän ohella nimensä, renkaan 
merkki, renkaan mitat, kuormitusindeksi, 
nopeusluokka ja muita teknisiä eritelmiä. 
Väri, muoto ja malli ovat valinnanvaraiset. 
Tuotemerkkikentän koon on säilyttävä 
merkinnän kokoon nähden suhteessa 4:5, 
eivätkä annetut tiedot saa häiritä merkinnän 
sanomaa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pl

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 140
Fiona Hall, Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Laajennetun selittävän merkinnän 
muoto
Edellä 5 artiklassa tarkoitetun selittävän 
merkinnän on vastattava oheista kuvaa ja 
teksti on käännettävä myyntipisteen 
kielille. Tämä merkintäversio on esitettävä 
asiakkaalle annettavassa laskussa tai sen 
yhteydessä, jollei tästä aiheudu myyjälle 
kohtuutonta taakkaa, jolloin tieto on 
annettava liitteessä II olevan 2 b kohdan 
mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Vaikka kuluttajilla on monissa tapauksissa mahdollisuus nähdä tarra ennen renkaan 
ostamista, tarvitaan lisää täydentäviä tiedon lähteitä, jotta voidaan saavuttaa eri 
markkinasegmentit ja myyntikanavat. Tarra edellyttää kuitenkin lisäselvityksiä, joissa 
selitetään tekstimuodossa kunkin kuvamerkin merkitys. Tästä olisi huolehdittava muulla 
asiakkaalle annettavalla tiedolla – viimeistään laskussa tai sen yhteydessä. Täsmällisempien 
tietojen esittäminen laskussa lisää mahdollisuutta, että kuluttaja tekee tulevaisuudessa 
merkintäjärjestelmään perustuvia tiedusteluja.
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Tarkistus 141
Fiona Hall, Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Kuitissa annettavien tietojen muoto
Jos liitteessä II olevassa 2 a kohdassa 
esitetyn selittävän merkinnän 
painatuskustannukset muodostavat 
kohtuuttoman rasitteen myyjälle, 
merkinnän tiedot on esitettävä seuraavan 
kuvauksen mukaisesti:

Or. en
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Tarkistus 142
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Renkaita koskevat tiedot on annettava 
seuraavassa järjestyksessä:

1. Renkaita koskevat tiedot on annettava 
seuraavassa järjestyksessä:

i) Polttoainetehokkuusluokka (kirjaimet A–
G).

i) Polttoainetehokkuusluokka (kirjaimet A–
G), mukaan luettuna 
vierintävastuskertoimen (kg/t) mitattu 
arvo.

ii) Märkäpitoluokka (kirjaimet A–G). ii) Märkäpitoluokka (kirjaimet A–G).

iii) Vierintämelun mittausarvo (dB). iii) Vierintämelun mittausarvo (dB)
värimerkinnällä 
(punainen/keltainen/vihreä).

Or. en

Perustelu

Katso aikaisemmat tarkistukset vierintävastuskertoimesta ja vierintämelun luokittelusta.

Tarkistus 143
Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(–i) annettava linkki EU:n 
rengasmerkintäsivustolle,

i) selitettävä merkinnässä käytettyjä 
kuvamerkkejä

i) selitettävä merkinnässä käytetyt 
kuvamerkit sekä EU:n 
rengasmerkintäsivuston mukainen 
polttoainetehokkuuslaskuri,

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

polttoainesäästöt ja tieliikenneturvallisuus 
riippuvat erittäin suuresti kuljettajan 
käyttäytymisestä, erityisesti, että:

– taloudellisella ajotavalla voidaan 
vähentää polttoainekulutusta huomattavasti

– taloudellisella ajotavalla voidaan 
vähentää polttoainekulutusta huomattavasti

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

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

– pysähtymismatkan edellyttämää 
turvaväliä olisi aina noudatettava tarkasti.

– pysähtymismatkan edellyttämää 
turvaväliä olisi aina noudatettava tarkasti.

Or. en

Perustelu

Katso 3 artiklan 5 a kohtaan (uusi) esitetyn tarkistuksen perustelut.

Tarkistus 144
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitettujen polttoainetehokkuus- ja 
märkäpitoluokkien ja ilmoitetun 
vierintämelun mittausarvon 
paikkansapitävyys on tarkistettava jokaisen 
rengastyypin tai rengasryhmän osalta, siten 
kuin toimittaja on ne määritellyt, 
seuraavan menettelyn mukaisesti:

Ilmoitettujen polttoainetehokkuus- ja 
märkäpitoluokkien ja ilmoitetun 
vierintämelun mittausarvon 
paikkansapitävyys on tarkistettava jokaisen
jälkimarkkinoidun rengastyypin tai 
rengasryhmän osalta, siten kuin
rengastoimittaja on ne määritellyt, 
seuraavan menettelyn mukaisesti:

Or. en

Perustelu

Nykyisissä asetuksissa määritellään jo, miten jäsenvaltioiden on määritettävä 
polttoaineenkulutus, märkäpito ja vierintävastus uusien ajoneuvojen tyyppihyväksyntätestin 
yhteydessä. EU:n määrittämää menettelyä tulisi käyttää, eikä sitä pitäisi asettaa 
kyseenalaiseksi, jotta vältettäisiin tarpeeton ylimääräinen testaus ja byrokratia.
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