
AM\771285LT.doc PE421.196v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

2008/0221(COD)

26.2.2009

PAKEITIMAI
19 - 144

Pranešimo projektas
Ivo Belet
(PE418.334v01-00)

dėl padangų ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus 
esminius parametrus

Pasiūlymas dėl direktyvos
(COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))



PE421.196v01-00 2/92 AM\771285LT.doc

LT

AM_Com_LegReport



AM\771285LT.doc 3/92 PE421.196v01-00

LT

Pakeitimas 19
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl padangų 
ženklinimo atsižvelgiant į degalų 
naudojimo efektyvumą ir kitus esminius 
parametrus

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl padangų 
ženklinimo atsižvelgiant į degalų 
naudojimo efektyvumą ir kitus esminius 
parametrus
(Šis pakeitimas taikomas visame tekste. 
Priėmus pakeitimą reikės atitinkamų 
pakeitimų visame tekste.)

Or. de

Pagrindimas

Būtų pagrįsta kaip teisės akto tipą pasirinkti reglamentą. Remiantis Komisijos aiškinamuoju 
memorandumu, variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimą, atsižvelgiant į jų saugą, 
t. y. pasiūlai taikomus minimalius reikalavimus, turi papildyti šis paklausai reglamentuoti 
skirtas pasiūlymas. Tai turėtų užtikrinti standartinį padangų kokybės lygį. Pagal reglamentą 
užtikrinama, kad su ženklinimo pareigomis susijusios nuostatos bus taikomos tiesiogiai, 
kadangi jų nereikės perkelti į nacionalinę teisę.

Pakeitimas 20
Amalia Sartori, Stefano Zappalà, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl padangų 
ženklinimo atsižvelgiant į degalų 
naudojimo efektyvumą ir kitus esminius 
parametrus

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl padangų 
ženklinimo atsižvelgiant į degalų 
naudojimo efektyvumą ir kitus esminius 
parametrus

(Šis pakeitimas taikomas visame tekste. 
Priėmus pakeitimą reikės atitinkamų 
pakeitimų visame tekste.)
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Or. it

Pagrindimas

Prieš šį Komisijos pasiūlymą pateiktas pasiūlymas dėl reglamento dėl variklinių transporto 
priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų 
(COM(2008)0316). Turint mintyje tai, kad minėtieji du tekstai susiję, šis Komisijos 
pasiūlymas turėtų būti pakeistas į pasiūlymą dėl reglamento, siekiant užtikrinti, kad jis būtų 
vienodai taikomas visoje Bendrijoje.

Pakeitimas 21
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl padangų 
ženklinimo atsižvelgiant į degalų 
naudojimo efektyvumą ir kitus esminius 
parametrus

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl padangų 
ženklinimo atsižvelgiant į degalų 
naudojimo efektyvumą ir kitus esminius 
parametrus
(Šis pakeitimas taikomas visame tekste. 
Priėmus pakeitimą reikės atitinkamų 
pakeitimų visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Būtų pagrįsta kaip teisės akto tipą pasirinkti reglamentą. Remiantis Komisijos pateiktais 
argumentais, variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimą, atsižvelgiant į jų saugą 
(COM(2008)0316), t. y. pasiūlai taikomus minimalius reikalavimus, turėtų papildyti šis 
paklausai reglamentuoti skirtas pasiūlymas. Tai turėtų užtikrinti standartinį padangų kokybės 
lygį. Pagal reglamentą užtikrinama, kad su ženklinimo pareigomis susijusios nuostatos bus 
taikomos tiesiogiai, kadangi jų nereikės perkelti į nacionalinę teisę.
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Pakeitimas 22
Neena Gill

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl padangų 
ženklinimo atsižvelgiant į degalų 
naudojimo efektyvumą ir kitus esminius 
parametrus

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl padangų 
ženklinimo atsižvelgiant į degalų 
naudojimo efektyvumą ir kitus esminius 
parametrus
(Šis pakeitimas taikomas visame tekste. 
Priėmus pakeitimą reikės atitinkamų 
pakeitimų visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Palyginti su direktyva, pagal reglamentą būtų geriau užtikrinta, kad gamintojams būtų 
taikomos vienodos sąlygos, taip pat būtų užtikrinta skaidresnė vartotojams taikomo 
reglamentavimo sistema.

Pakeitimas 23
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl padangų 
ženklinimo atsižvelgiant į degalų 
naudojimo efektyvumą ir kitus esminius 
parametrus

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl padangų 
ženklinimo atsižvelgiant į sukibimą su 
šlapia danga, degalų naudojimo 
efektyvumą ir riedėjimo triukšmo lygį

Or. de

Pagrindimas

Pagal direktyvą reglamentuojami trys tiksliai apibrėžti parametrai. Didžiausias dėmesys 
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turėtų būti skiriamas saugai, taigi sukibimas su šlapia danga turėtų būti minimas prieš degalų 
naudojimo efektyvumą ir riedėjimo triukšmo lygį. Žodžiai „kitus esminius parametrus“ 
pernelyg neaiškūs, kad tiktų vartoti direktyvos pavadinime.

Pakeitimas 24
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Kelių transporto sektorius – vienas pagrindinių išmetamo CO2 šaltinių. Dėl padangų 
nusidėvėjimo kasmet išmetama apytikriai 6,5 kilotonų kietųjų dalelių. Iki 2010 m. įsigalios 
tolesnio etapo taisyklės, reglamentuosiančios išmetamų kietųjų dalelių kiekį. Keičiant tokius 
parametrus, kaip pasipriešinimas riedėjimui, visuomet turi būti atsižvelgiama į tai, kokio 
poveikio šis pakeitimas turės padangų nusidėvėjimui ir, atitinkamai, taršai kietosiomis 
dalelėmis.
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Pakeitimas 25
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų gana aiškiai numatyti, kad pirmenybė teikiama saugai. 

Pakeitimas 26
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) Padangų savybes lemia daug 
tarpusavyje susijusių parametrų. Gerinant 
vieną parametrą, pvz., mažinant 
pasipriešinimą riedėjimui, galima 
pabloginti kitus parametrus, tokius kaip 
sukibimas su šlapia danga, o bandant 
gerinti pastarąjį galima pabloginti išorinio 
riedėjimo triukšmo parametrą. Padangų 
gamintojus reikėtų skatinti kiek įmanoma 
gerinti visus parametrus. Kalbant apie 
taikomus bandymo metodus, pirmenybė 
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turėtų būti teikiama eismo saugumui.

Or. ro

Pagrindimas

Kalbant apie taikomus bandymo metodus, svarbu teikti pirmenybę eismo saugumui.

Pakeitimas 27
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Siekiant gerinti supratimą ir žinias 
apie pasipriešinimą riedėjimui, mažesnį 
degalų, lėšų ir CO2 kiekį galėtų 
veiksmingai parodyti tokia degalų 
ekonomijos skaičiuoklė, kokia jau 
naudojama C3 klasės padangų atveju.

Or. en

Pagrindimas

Taikant ES padangų ženklinimo sistemą siekiama paskatinti su tausiosiomis padangomis 
susijusius rinkos pokyčius, nes dėl informacijos stokos šie pokyčiai neoptimalūs. Degalų 
ekonomijos skaičiuoklė padėtų užtikrinti, kad vartotojai rinktųsi turėdami daugiau 
informacijos.

Pakeitimas 28
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Eismo saugumas priklauso ir nuo kitų 
padangų parametrų, tokių kaip slydimas 
vandens paviršiumi arba posūkių 

(10) Eismo saugumas priklauso ir nuo kitų 
padangų parametrų, tokių kaip slydimas 
vandens paviršiumi arba posūkių 
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įveikimas. Tačiau kol kas su tokiais 
parametrais susijusių bandymų metodai dar 
nesuvienodinti. Todėl reikėtų numatyti 
galimybę prireikus vėliau priimti 
nuostatas dėl suvienodintos informacijos 
apie šiuos parametrus teikimo galutiniam 
vartotojui.

įveikimas. Tačiau kol kas su tokiais 
parametrais susijusių bandymų metodai dar 
nesuvienodinti. Taigi šiuo metu nereikėtų 
patvirtinti jokių šiuos parametrus 
reglamentuojančių taisyklių.

Or. de

Pagrindimas

Jei kol kas nėra net suvienodintų bandymo metodų, šiuo metu iš valstybių narių neturėtų būti 
reikalaujama imtis veiksmų. Tai tiesiog sukurtų nereikalingą biurokratinę naštą.

Pakeitimas 29
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Siekiant paspartinti sistemos 
pripažinimą ir greičiau pasinaudoti jos 
privalumais, padangų gamintojai, tiekėjai 
ir platintojai turėtų būti skatinami taikyti 
šios direktyvos nuostatas dar iki 2012 m.

Or. en

Pagrindimas

Kuo greičiau pradėjus taikyti ženklinimo sistemą (pradžioje laikantis jos savanoriškai), 
vartotojai geriau suvoks sistemą ir anksčiau sumažės degalų naudojimas, išmetamo CO2
kiekis ir kelių transporto priemonių keliamas triukšmas.
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Pakeitimas 30
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Siekiant užtikrinti didesnį sistemos 
skaidrumą ir supratimą, ypač kalbant apie 
profesionalius pirkėjus, reikėtų etiketėje 
įrašyti išmatuotą pasipriešinimo 
riedėjimui koeficientą (PRK, išreiškiamas 
kg/t).

Or. en

Pagrindimas

Etiketėje įrašius pasipriešinimo riedėjimui koeficientą (PRK, išreiškiamas kg/t) didinamas 
sistemos skaidrumas; be to, tai ypač svarbu profesionaliems pirkėjams ir galutiniams 
naudotojams, įskaitant automobilių parko pirkėjus, kelių transporto įmones ir viešojo pirkimo 
pareigūnus, kurie pabrėžia, kad etiketė neturėtų būti per daug supaprastinta praleidžiant 
naudingą informaciją.

Pakeitimas 31
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) Teikiant informaciją vartotojams, 
kai decibelais išmatuotas triukšmo kiekis 
lyginamas su keliamo triukšmo dydžių 
intervalu, su triukšmu susijusiai etiketės 
daliai turėtų būti taikoma paprasta 
„šviesoforo spalvų“ sistema.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai aiškiai susirūpinę keliamu triukšmu, tačiau paprastai nėra susipažinę su padangų 
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keliamo triukšmo decibelų skale ir jiems reikia papildomos informacijos. Paprasta spalvomis 
(raudona, geltona, žalia) pateikiama informacija parodys kiekvieno modelio veiksmingumą 
keliamo triukšmo dydžių intervalo atžvilgiu, palyginti su kitais tos pačios kategorijos 
modeliais.

Pakeitimas 32
Werner Langen, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Padangų etikečių pateikimas prekybos 
vietose bei techninėje reklaminėje 
literatūroje turėtų užtikrinti, kad platintojai 
bei potencialūs galutiniai vartotojai gautų 
suvienodintą informaciją apie tai, ar 
padangos yra tausios, apie jų sukibimą su 
šlapia danga ir išorinį riedėjimo triukšmą.

(16) Padangų etikečių pateikimas prekybos 
vietose turėtų užtikrinti, kad platintojai bei 
potencialūs galutiniai vartotojai gautų 
suvienodintą informaciją apie tai, ar 
padangos yra tausios, apie jų sukibimą su 
šlapia danga ir išorinį riedėjimo triukšmą.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka pasiūlymo dėl direktyvos 6 straipsnio pakeitimą.

Pakeitimas 33
Fiona Hall, Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Potencialiems pirkėjams turėtų būti 
teikiama papildoma standartizuota 
informacija, paaiškinant kiekvieną 
etiketės dalį (degalų naudojimo 
efektyvumas, sukibimas su šlapia danga ir 
keliamas triukšmas) ir jos svarbą, 
įskaitant degalų ekonomijos skaičiuoklę, 
kuri parodytų vidutinį mažesnį degalų, 
CO2 ir sąnaudų kiekį. Ši informacija 
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turėtų būti teikiama ES padangų 
ženklinimo interneto svetainėje, taip pat 
aiškinamuosiuose informaciniuose 
lapeliuose ir plakatuose visose prekybos 
vietose. Interneto svetainės adresas turi 
būti aiškiai nurodytas etiketėje ir bet 
kokioje techninėje reklaminėje 
literatūroje.

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti ženklinimo sistemos skaidrumą ir jos pripažinimą visuomenėje, būtinas 
centrinis, nepriklausomas ir patikimas informacijos šaltinis. Svetainėje bus paprastai ir 
trumpai paaiškinta kiekviena piktograma. Be to, svetainėje turėtų būti paaiškintos sistemos 
sukūrimo priežastys, jos nauda vairuotojams ir vežėjams, taip pat bendras jos indėlis 
mažinant išmetamo CO2 kiekį ir keliuose keliamą triukšmą. Siekiant užtikrinti, kad visiems ES 
vartotojams būtų teikiama ta pati informacija, minėtąją svetainę turėtų sukurti ir prižiūrėti 
Europos Komisija, kuri yra už ženklinimo sistemą atsakinga institucija.

Pakeitimas 34
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Potencialiems pirkėjams turėtų būti 
teikiama papildoma standartizuota 
informacija, paaiškinant kiekvieną 
etiketės dalį (degalų naudojimo 
efektyvumas, sukibimas su šlapia danga ir 
keliamas triukšmas) ir jos svarbą, 
įskaitant degalų ekonomijos skaičiuoklę, 
kuri parodytų vidutinį mažesnį degalų, 
CO2 ir sąnaudų kiekį. Ši informacija 
turėtų būti teikiama aiškinamuosiuose 
informaciniuose lapeliuose ir plakatuose 
visose prekybos vietose, taip pat ES 
padangų ženklinimo interneto svetainėje. 
Interneto svetainės adresas turi būti 
aiškiai nurodytas etiketėje ir bet kokioje 
techninėje reklaminėje literatūroje.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiama sukurti centrinį informacijos šaltinį norint suprantamai paaiškinti ženklinimo 
sistemos sukūrimo priežastis, vartotojams teikiamą naudą, susijusią su degalų ir sąnaudų 
taupymu, taip pat indėlį mažinant CO2 kiekį ir transporto priemonių keliamą triukšmą.

Pakeitimas 35
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Norint pasiekti ženklinimo nuostatų 
tikslus, būtina, kad gamintojai, tiekėjai ir 
platintojai laikytųsi tų nuostatų. Todėl 
valstybės narės turėtų stebėti, kaip 
laikomasi ženklinimo nuostatų, atlikdamos
rinkos priežiūrą ir reguliarią ex-post 
kontrolę. 

(20) Norint pasiekti ženklinimo nuostatų 
tikslus ir užtikrinti vienodas 
konkurencijos vidaus rinkoje sąlygas, 
būtina, kad gamintojai, tiekėjai ir 
platintojai laikytųsi tų nuostatų. Todėl 
valstybės narės turėtų stebėti, kaip 
laikomasi ženklinimo nuostatų, taikydamos 
veiksmingas rinkos priežiūros priemones,
reguliarią ex-post kontrolę ir sankcijų 
sistemą.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas konkurencijos Europos vidaus rinkoje sąlygas ir suteikti lygias 
galimybes Europos ir trečiųjų šalių gamintojams, valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų 
nuosekliai vykdomos direktyvos nuostatos.
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Pakeitimas 36
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Įgyvendindamos susijusias šios 
direktyvos nuostatas valstybės narės 
turėtų siekti netaikyti priemonių, pagal 
kurias būtų numatomos nepagrįstos, 
biurokratiškos ir pernelyg didelės 
pareigos MVĮ, taip pat, jei tai pagrįsta, 
atsižvelgti į MVĮ specialius poreikius ir 
ribotas finansines bei administracines 
galimybes.

Or. en

Pagrindimas

Palyginti su didesnėmis įmonėmis, MVĮ neturi tokių pačių finansinių ir administracinių 
išteklių. Be to, MVĮ itin didelį poveikį turi biurokratiškos ir gremėzdiškos sistemos. Taigi 
reikia pabrėžti, kad svarbu, jog įgyvendindamos šiose direktyvoje numatytas nuostatas 
valstybės narės atsižvelgtų į pažeidžiamą MVĮ padėtį.

Pakeitimas 37
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Prieš įsigaliojant šiai direktyvai 
Komisija turėtų atlikti poveikio vertinimą, 
siekdama patikrinti, ar vartotojai supranta 
šioje direktyvoje Komisijos pasiūlytą 
padangų ženklinimą ir atitinkamai keis 
savo įpročius, taip pat Komisija turėtų, jei 
reikia, pateikti tinkamų pasiūlymų dėl šios 
direktyvos keitimo.

Or. de
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Pagrindimas

Šiuo metu Komisijos siūlomas padangų ženklinimas gali lemti nesusipratimus arba vartotojai 
gali jo visiškai nesuprasti. Siekiant užkirsti tam kelią reikėtų atlikti su vartotojais susijusį 
poveikio vertinimą.

Pakeitimas 38
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20b) Prieš įsigaliojant šiai direktyvai 
Komisija taip pat turėtų atlikti padangų 
keliamo triukšmo ženklinimo poveikio 
vertinimą ir, jei reikia, pateikti tinkamų 
pasiūlymų dėl šios direktyvos keitimo. 
Padangų keliamo triukšmo ženklinimas 
klaidina vartotojus, kadangi nurodytas 
išorinis triukšmas neturi jokio ryšio su 
vairuojant subjektyviai suvokiamu vidiniu 
triukšmu ir nepakankamai atsižvelgta į 
kelio dangą, kuri yra pagrindinis 
triukšmo šaltinis.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo metu Komisijos siūlomas padangų keliamo triukšmo ženklinimas klaidina vartotojus 
arba sukelia painiavą, kadangi ženklinant nurodomas išorinis triukšmas neturi jokio ryšio su 
vairuojant subjektyviai suvokiamu vidiniu triukšmu. Be to, pagrindinis vairuojant keliamo 
triukšmo šaltinis yra kelio danga, o ne padangos. Padanga, kelianti mažai triukšmo 
riedėdama kelio danga A, nebūtinai kelia mažai triukšmo riedėdama danga B. Siekiant 
išvengti painiavos reikėtų atlikti su šiuo aspektu susijusį poveikio vertinimą.
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Pakeitimas 39
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme pirmiau jau pateikta nuoroda į sukibimo su šlapia danga parametrą. 
Kelių transporto sektorius – vienas pagrindinių išmetamo CO2 šaltinių. Dėl padangų 
nusidėvėjimo kasmet išmetama apytikriai 6,5 kilotonų kietųjų dalelių. Iki 2010 m. įsigalios 
tolesnio etapo taisyklės, reglamentuosiančios išmetamų kietųjų dalelių kiekį. Keičiant tokius 
parametrus, kaip pasipriešinimas riedėjimui, visuomet turi būti atsižvelgiama į tai, kokio 
poveikio šis pakeitimas turės padangų nusidėvėjimui ir, atitinkamai, taršai kietosiomis 
dalelėmis.
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Pakeitimas 40
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Pagal direktyvą reglamentuojami trys konkretūs parametrai, o ne kokie nors dar nenurodyti 
kiti parametrai. Visa kita – teisiniu požiūriu pernelyg neaišku ir dėl šios priežasties 
nepriimtina.

Pakeitimas 41
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva skatinama naudoti 
tausiąsias padangas ir taip siekiama, kad 
kelių transporto priemonės efektyviau 
naudotų degalus.

Šia direktyva siekiama nustatyti 
informacijos teikimo apie padangų 
parametrus tvarką, sukuriant ženklinimo 
sistemą, kuri leistų vartotojams skaidriai 
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Šia direktyva nustatoma informacijos apie 
padangų parametrus teikimo etiketėse 
sistema.

pasirinkti padangas.

Or. de

Pagrindimas

Svarbiausias direktyvos tikslas – teikti vartotojams informaciją apie tris pagrindinius 
parametrus. Ar vėliau, kaip siūlo Komisija, vartotojai rinksis padangas, kurių pasipriešinimas 
riedėjimui mažiausias, arba padangas, kurių sukibimas su šalia danga geriausias, turi ir 
toliau priklausyti nuo laisvo vartotojų sprendimo.

Pakeitimas 42
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva skatinama naudoti tausiąsias 
padangas ir taip siekiama, kad kelių 
transporto priemonės efektyviau naudotų 
degalus.

Šia direktyva skatinama naudoti tausiąsias 
padangas ir taip siekiama, kad kelių 
transporto priemonės būtų efektyvesnės 
ekonominiu ir aplinkos požiūriais, taip 
pat būtų saugesnės.

Or. pl

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 43
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva skatinama naudoti tausiąsias 
padangas ir taip siekiama, kad kelių 
transporto priemonės efektyviau naudotų 
degalus.

Šia direktyva skatinama naudoti tausiąsias 
padangas, kurių sukibimas su šlapia 
danga optimalus, ir taip siekiama, kad 
kelių transporto priemonės efektyviau 
naudotų degalus ir būtų saugesnės.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų skirti dėmesį ne tik aplinkos aspektams, bet ir saugos parametrams. Vartotojams 
svarbiausi parametrai – kaina, nusidėvėjimas, sauga ir aplinkosauginis veiksmingumas.

Pakeitimas 44
Neena Gill

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatoma informacijos apie 
padangų parametrus teikimo etiketėse 
sistema.

Šia direktyva nustatoma suvienodintos
informacijos apie padangų parametrus 
teikimo etiketėse sistema.

Or. en
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Pakeitimas 45
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) profesionaliai naudoti skirta 
visureigio padanga – mišriam naudojimui 
(keliuose ir ne keliuose) skirta arba kitos 
specialios paskirties padanga, kuriai 
būdingos visos šios savybės:
a) C1 ir C2 klasės padangoms:
i) protektoriaus gylis bent 11 mm;
ii) griovelių ir protektoriaus santykis bent 
35 proc.;
iii) didžiausias leidžiamas važiavimo 
greitis – 100 km/h (simbolis J);
iv) važiuoti per purvą skirtų žieminių 
padangų ženklinimas.
b) C3 klasės padangoms:
i) protektoriaus gylis bent 16 mm;
ii) griovelių ir protektoriaus santykis bent 
35 proc.;
iii) didžiausias leidžiamas važiavimo 
greitis – 110 km/h (simbolis K);
iv) važiuoti per purvą skirtų žieminių 
padangų ženklinimas.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma apibrėžtis apimtų padangas, skirtas naudoti negrįstuose keliuose arba vietovėse, 
kurių paviršius nelygus, pvz., visureigių avarinių tarnybų transporto priemonių, atliekant 
medienos ruošą ir prižiūrint elektros linijas naudojamų transporto priemonių ir pan. 
padangas. Pastaraisiais metais didėja sportiniams visureigiams skirtų padangų dalis rinkoje. 
Paprastai šioms transporto priemonėms skirtos padangos ne tokios efektyvios degalų 
naudojimo atžvilgiu ir kelia didesnį triukšmą nei kitų modelių padangos. Taigi, siekiant 
užtikrinti veiksmingą vartotojų informavimą, derėtų šių modelių padangoms taikyti ženklinimo 
reikalavimus.



AM\771285LT.doc 21/92 PE421.196v01-00

LT

Pakeitimas 46
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) žieminė padanga – padanga, kurios 
protektoriaus raštas, protektoriaus 
junginys arba konstrukcija visų pirma 
skirti didesniam nei normalios padangos 
veiksmingumui žiemos sąlygomis 
užtikrinti, atsižvelgiant į jos gebą išjudinti 
transporto priemonę arba palaikyti 
judėjimą;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme numatytas apibrėžtis reikėtų suderinti su pasiūlyto reglamento dėl 
automobilių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, tekstu, kuriam neseniai 
pritarta.

Pakeitimas 47
Werner Langen, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka pasiūlymo dėl direktyvos 6 straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas 48
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) techninė reklaminė literatūra –
galutiniams vartotojams arba platintojams 
skirti spausdintiniai ir elektroniniai 
techniniai vadovai, brošiūros, parduodant 
internetu teikiama medžiaga, 
informaciniai lapeliai ir katalogai, 
naudojami prekiaujant padangomis arba 
transporto priemonėmis, kuriuose
nurodomi konkretūs padangos parametrai;

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimais paaiškinamas techninės literatūros pobūdis, t. y. spausdintinis arba elektroninis 
(pvz., internetas) pavidalas; tai skiriasi nuo reklamos žiniasklaidoje (pvz., spaudoje, internete, 
televizijoje ir pan.). Antras pagrindimo sakinys tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 49
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) „techninė reklaminė literatūra“ – visa 
galutiniams vartotojams arba platintojams 

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

skirta spausdintinė ir elektroninė medžiaga, 
naudojama prekiaujant padangomis arba 
transporto priemonėmis, kurioje nurodomi 
konkretūs padangos parametrai arba 
pardavimo kaina (pvz., techniniai vadovai, 
brošiūros, asortimento sąrašai, parduodant 
internetu teikiama medžiaga, informaciniai 
lapeliai ir katalogai);

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad galimi pirkėjai, kurie prieš montavimą nemato padangų (pvz., pateikę 
užsakymą internetu ar sudarę automobilių parko tvarkymo sutartis), gautų ženklinimo 
informaciją, ją būtina pateikti kituose reklaminės informacijos šaltiniuose. Ženklinimo 
informacija turi būti nurodoma visuomet, kai pateikiama pardavimo kaina.

Pakeitimas 50
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) techniniai dokumentai – dokumentai, 
kuriuose pateikiama informacija apie 
padangas, įskaitant informaciją apie 
gamintoją ir padangų rūšį; padangos tipo 
arba padangų grupės, nustatytų nurodant 
degalų naudojimo efektyvumo klasę, 
sukibimo su šlapia danga klasę ir išmatuotą 
išorinio riedėjimo triukšmo vertę, aprašas; 
bandymų ataskaitos ir dokumentai, 
kuriuose pateikiama informacija apie 
bandymų tikslumą.

(5) techniniai dokumentai – visi 
dokumentai, kuriuose pateikiama 
informacija apie padangas, įskaitant 
informaciją apie gamintoją ir padangų rūšį; 
padangos tipo arba padangų grupės, 
nustatytų nurodant degalų naudojimo 
efektyvumo klasę, sukibimo su šlapia 
danga klasę ir išmatuotą išorinio riedėjimo 
triukšmo vertę, aprašas; bandymų 
ataskaitos ir dokumentai, kuriuose 
pateikiama informacija apie bandymų 
tikslumą.

Or. pl

Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais siekiama užtikrinti, kad direktyvos nuostatos būtų aiškios ir 
nedviprasmiškos. Antras pagrindimo sakinys tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.
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Pakeitimas 51
Fiona Hall, Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) ES padangų ženklinimo interneto 
svetainė – Komisijos tvarkomas centrinis 
aiškinamosios ir papildomos informacijos 
apie kiekvieną padangos etiketės dalį 
šaltinis internete, kuriame, be kita ko, 
pateikiama degalų ekonomijos 
skaičiuoklė;

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti ženklinimo sistemos skaidrumą ir jos pripažinimą visuomenėje, būtinas 
centrinis, nepriklausomas ir patikimas informacijos šaltinis. Svetainėje bus paprastai ir 
trumpai paaiškinta kiekviena piktograma. Be to, svetainėje turėtų būti paaiškintos sistemos 
sukūrimo priežastys, jos nauda vairuotojams ir vežėjams, taip pat bendras jos indėlis 
mažinant išmetamo CO2 kiekį ir keliuose keliamą triukšmą. Siekiant užtikrinti, kad visiems ES 
vartotojams būtų teikiama ta pati informacija, minėtąją svetainę turėtų sukurti ir prižiūrėti 
Europos Komisija, kuri yra už ženklinimo sistemą atsakinga institucija.

Pakeitimas 52
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) ES padangų ženklinimo interneto 
svetainė – Komisijos tvarkomas centrinis 
aiškinamosios ir papildomos informacijos 
apie kiekvieną padangos etiketės dalį 
šaltinis internete, kuriame, be kita ko, 
pateikiama degalų ekonomijos 
skaičiuoklė;
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Or. en

Pagrindimas

Jei vartotojams nebus prieinama aiški informacija apie sistemos sukūrimo priežastis ir jos 
teikiamą naudą, mažai tikėtina, kad bus pasiekti tikslai, susiję su didesniu eismo saugumu, 
degalų taupymu, taip pat išmetamo CO2 kiekio ir keliamo triukšmo mažinimu. Siekiant 
užtikrinti, kad būtų teikiama suvienodinta informacija ir nebūtų teikiami prieštaringi ar 
klaidinantys pranešimai, visų pirma valstybėse narėse nebūtų taikomi skirtingi sutaupyto 
degalų kiekio apskaičiavimo metodai, tikslinga sukurti Bendrijos lygmens interneto svetainę, 
kurioje būtų paaiškinta sistema ir kuri šią sistemą paremtų.

Pakeitimas 53
Fiona Hall, Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) degalų ekonomijos skaičiuoklė – ES 
padangų ženklinimo interneto svetainėje 
ir naudojant aiškinamuosius 
informacinius lapelius ir plakatus 
pateikiama priemonė, skirta parodyti 
galimą vidutinį sutaupytų degalų kiekį 
(procentais, litrais ir eurais) ir mažesnį 
CO2 kiekį C1, C2 ir C3 klasės padangų 
atveju;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama gerinti žinias apie etiketę ir didinti susidomėjimą ja, parodyti vairuotojams, 
vežėjams, automobilių parkų vadovams ir kitiems pirkėjams teikiamą tiesioginę naudą, 
susijusią su degalų naudojimu ir išlaidomis, taip pat parodyti naudą aplinkai.
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Pakeitimas 54
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) degalų ekonomijos skaičiuoklė – ES 
padangų ženklinimo interneto svetainėje 
ir naudojant aiškinamuosius 
informacinius lapelius ir plakatus 
pateikiama priemonė, skirta parodyti 
galimą vidutinį sutaupytų degalų kiekį 
(procentais, litrais ir eurais) ir mažesnį 
CO2 kiekį C1, C2 ir C3 klasės padangų 
atveju;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama gerinti žinias apie etiketę ir didinti susidomėjimą ja, parodyti vartotojams teikiamą 
tiesioginę naudą, susijusią su degalų naudojimu ir išlaidomis, taip pat parodyti naudą 
aplinkai.

Pakeitimas 55
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) esminis parametras – padangos 
parametras (pvz., pasipriešinimas 
riedėjimui, sukibimas su šlapia danga arba 
išorinis riedėjimo triukšmas), kuris
naudojantis ta padanga daro stiprų poveikį 
aplinkai, eismo saugumui arba sveikatai.

(12) esminis parametras – skaičiais 
išreikšta padangos savybė (pvz., 
pasipriešinimas riedėjimui, sukibimas su 
šlapia danga arba išorinis riedėjimo 
triukšmas), kuri naudojantis ta padanga 
daro stiprų poveikį aplinkai, eksploatavimo 
sąnaudoms, eismo saugumui arba 
sveikatai.

Or. pl
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Pagrindimas

1. Pasipriešinimas riedėjimui, sukibimas ir triukšmas nėra parametrai. Lenkiškas žodis 
„parametr“ (angliško žodžio „parameter“ tiesioginis vertimas) turi kitą reikšmę techninėje 
lenkų kalboje. 

2. Pridėti žodžiai „eksploatavimo sąnaudoms“, kadangi tausesnių padangų skatinimas taip 
pat turės didelį poveikį tokioms sąnaudoms.

Pakeitimas 56
Fiona Hall, Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Komisijos pareigos

1. Komisija ne vėliau kaip 2010 m. 
rugsėjo mėn. įsteigia ir tvarko ES 
padangų ženklinimo interneto svetainę, 
kuri yra centrinis aiškinamosios 
informacijos apie kiekvieną etiketės dalį 
šaltinis.
Padangų ir transporto priemonių 
prekybos vietose dalijami aiškinamieji 
informaciniai lapeliai ir plakatai, 
kuriuose pateikiama ta pati svarbiausia 
informacija, kaip ir interneto svetainėje.
Informaciniai lapeliai ir plakatai 
prekybos vietoje pateikiami tinkamomis 
kalbomis.
Interneto svetainėje, informaciniuose 
lapeliuose ir plakatuose pateikiama:
i) etiketėje esančių piktogramų 
paaiškinimas;
ii) degalų ekonomijos skaičiuoklė, kuri 
parodo galimą mažesnį degalų, CO2 ir 
lėšų kiekį, jei montuojamos mažo 
pasipriešinimo riedėjimui C1, C2 ir C3 
klasės padangos;
iii) teiginys, kuriuo pabrėžiama, kad 
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faktinis sutaupytų degalų kiekis ir eismo 
saugumas labai priklauso nuo vairuotojo 
elgesio, ypač nuo šių veiksnių: 
– ekologinio vairavimo būdo, kurį 
pasirinkus galima sunaudoti daug mažiau 
degalų;
– padangų slėgio, kuri reikėtų reguliariai 
tikrinti siekiant geresnio sukibimo su 
šlapia danga ir efektyviau naudoti 
degalus;
– saugaus stabdymo atstumo, kurio visada 
turėtų būti griežtai laikomasi.
2. Siekiant pranešti vartotojui apie 
padangų pasirinkimo įtaką būsimoms 
sąskaitoms už degalus, Komisija 
kiekvienos klasės (C1, C2, C3) padangų 
atveju nustato formulę, kuri leistų 
apskaičiuoti papildomai sunaudojamų 
degalų ar sutaupomų degalų kiekį per 
viso šių padangų komplekto naudojimo 
laikotarpį, palyginti su tos pačios 
kategorijos C klasės padanga. Šiose 
formulėse naudojamos tokios įvestys:
– tam tikros klasės padangų naudojimo 
laikotarpio, skaičiuojamo kilometrais, 
apytikris ES vidurkis;
– realaus degalų kiekio, kurį vienam 
kilometrui sunaudoja transporto 
priemonė su tam tikros klasės 
padangomis, apytikris ES vidurkis;
– degalų kiekio, kurį, skaičiuojant 
sumažinto pasipriešinimo riedėjimui 
kg/tonai, sutaupo transporto priemonė su 
tam tikros klasės padangomis, apytikris 
procentinis dydis.
Formulės ir degalų naudojimo, piniginių 
sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio 
duomenys skelbiami visai visuomenei 
padangų ženklinimo interneto svetainėje 
ir taip pat gali būti skelbiami padangų 
gamintojų, platintojų ir mažmenininkų 
interneto svetainėse.
3. Komisija numato gamintojams, 
tiekėjams ir platintojams skirtas gaires, 
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kaip aktualią etiketėje pateikiamą 
informaciją skelbti techninėje ir 
reklaminėje literatūroje, jei reikia, 
įskaitant rekomendacijas dėl grafinio 
dizaino.

Or. en

Pagrindimas

Šiame naujame straipsnyje primygtinai teigiama, kad Komisija atsakinga už interneto 
svetainę, degalų ekonomijos skaičiuoklės duomenų apskaičiavimą ir pranešimą, taip pat 
etiketėje pateikiamos informacijos skelbimo gaires.
Būtina ES lygmeniu nustatyti bendras formules, kurias taikant būtų apskaičiuojamas ir 
skelbiamas būsimas sutaupomų degalų ar papildomai sunaudojamų degalų kiekis.
Įvairioje techninėje ir reklaminėje literatūroje skelbiama informacija turi būti pateikiama 
atpažįstamomis vaizdinėmis priemonėmis, kurios būtų nustatytos Europos lygmeniu, taip pat 
turi būti pateikiama potencialiems pirkėjams matomoje vietoje.

Pakeitimas 57
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Komisijos pareigos

Komisija ne vėliau kaip 2010 m. rugsėjo 
mėn. įsteigia ir tvarko ES padangų 
ženklinimo interneto svetainę, kuri yra 
centrinis informacijos apie kiekvieną 
etiketės dalį šaltinis.
Padangų ir transporto priemonių 
platintojams dalijami aiškinamieji 
informaciniai lapeliai ir plakatai, 
kuriuose pateikiama ta pati svarbiausia 
informacija, kaip ir interneto svetainėje.
Interneto svetainė ir informaciniai 
lapeliai pateikiami visomis Bendrijos 
kalbomis.
Interneto svetainėje, informaciniuose 
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lapeliuose ir plakatuose pateikiama:
i) etiketėje esančių piktogramų 
paaiškinimas;
ii) degalų ekonomijos skaičiuoklė, kuri 
parodo galimą mažesnį degalų, CO2 ir 
lėšų kiekį, jei montuojamos mažo 
pasipriešinimo riedėjimui C1, C2 ir C3 
klasės padangos;
iii) teiginys, kuriuo pabrėžiama, kad 
faktinis sutaupytų degalų kiekis ir eismo 
saugumas labai priklauso nuo vairuotojo 
elgesio, ypač nuo šių veiksnių: 
– ekologinio vairavimo būdo, kurį 
pasirinkus galima sunaudoti daug mažiau 
degalų; 
– padangų slėgio, kuri reikėtų reguliariai 
tikrinti siekiant geresnio sukibimo su 
šlapia danga ir efektyviau naudoti 
degalus;
– saugaus stabdymo atstumo, kurio visada 
turėtų būti griežtai laikomasi.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama gerinti visuomenės žinias apie etiketę, jos suvokimą ir skatinti susidomėjimą etikete, 
parodant vartotojams teikiamą tiesioginę naudą, susijusią su degalų naudojimu ir lėšų 
sąnaudomis, taip pat parodant naudą aplinkai.

Pakeitimas 58
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b straipsnis
Padangų gamintojų pareigos

Padangų gamintojai pateikia atliekant 
tipo patvirtinimo bandymus nustatytus 
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dydžius, išlietus kiekvieno tipo padangos 
šone (iškilius arba įdubusius) ir rodančius 
pasipriešinimo riedėjimui koeficientą 
(išreiškiamas kg/t), sukibimo su šlapia 
danga rodiklį (išreiškiamas eksploatavimo 
charakteristikų rodikliu G, palyginti su 
įprasta padanga) ir keliamą triukšmą 
(išreiškiamas dB(A)), taip pat pateikia 
šiuos nustatytus dydžius viešai 
prieinamoje duomenų bazėje.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinis informacijos apie padangų eksploatavimo charakteristikas trūkumas laikomas 
rinkos yda. Tipo patvirtinimo duomenų skaidrumas itin svarbus tais atvejais, kai numatomi 
savarankiškai atliekami bandymai ir deklaravimas, siekiant užtikrinti galimybę patikrinti 
nustatytus dydžius ir tai, ar ženklinimo sistema tinkamai taikoma. Išliejimas padangos šone, 
kurį, skaičiuojant pagaminamam vienetui, galima atlikti itin mažomis sąnaudomis, – tinkama 
priemonė norint, kad būtų lengviau stebėti teisingą etikečių išdėstymą ir teisingą 
klasifikavimą, taip pat atlikti nepriklausomą nustatytų dydžių patikrą.

Pakeitimas 59
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad padangų 
tiekėjai atitiktų šiuos reikalavimus:

Valstybės narės užtikrina, kad padangų 
tiekėjai atitiktų šiuos reikalavimus, 
susijusius su padangomis, pagamintomis 
po šios direktyvos įgyvendinimo datos:

Or. en

Pagrindimas

Šis teisės aktas taikomas tik toms padangoms, kurios pagamintos pradedant šio teisės akto 
įsigaliojimo data. Būtų neįmanoma organizuoti tiekimo grandinei jau paskirstytų padangų 
etikečių pakeitimą atgaline tvarka.
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Pakeitimas 60
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad padangų 
tiekėjai atitiktų šiuos reikalavimus:

Valstybės narės užtikrina, kad padangų 
tiekėjai atitiktų šiuos reikalavimus, 
susijusius su padangomis, pagamintomis 
po šios direktyvos įgyvendinimo datos:

Or. en

Pagrindimas

Šis teisės aktas taikomas tik toms padangoms, kurios pagamintos pradedant šio teisės akto 
įsigaliojimo data. Būtų neįmanoma organizuoti tiekimo grandinei jau paskirstytų padangų 
etikečių pakeitimą atgaline tvarka.

Pakeitimas 61
Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad padangų 
tiekėjai atitiktų šiuos reikalavimus:

Valstybės narės užtikrina, kad padangų 
tiekėjai atitiktų šiuos reikalavimus, 
susijusius su padangomis, pagamintomis 
nuo šios direktyvos įgyvendinimo datos:

Or. en

Pagrindimas

Šis teisės aktas taikomas tik toms padangoms, kurios pagamintos pradedant šio teisės akto 
įsigaliojimo data. Būtų nelogiška organizuoti tiekimo grandinei jau paskirstytų padangų 
etikečių pakeitimą atgaline tvarka.
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Pakeitimas 62
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad padangų 
tiekėjai atitiktų šiuos reikalavimus:

Valstybės narės užtikrina, kad padangų 
tiekėjai atitiktų šiuos reikalavimus, 
susijusius su padangomis, pagamintomis 
po šios direktyvos įgyvendinimo datos:

Or. en

Pagrindimas

Šis teisės aktas taikomas tik toms padangoms, kurios pagamintos pradedant šio teisės akto 
įsigaliojimo data. Būtų neįmanoma organizuoti tiekimo grandinei jau paskirstytų padangų 
etikečių pakeitimą atgaline tvarka.

Pakeitimas 63
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad padangų 
tiekėjai atitiktų šiuos reikalavimus:

Valstybės narės užtikrina, kad padangų 
tiekėjai atitiktų šiuos reikalavimus, 
susijusius su padangomis, pagamintomis 
po šios direktyvos įgyvendinimo datos:

Or. en

Pagrindimas

Šis teisės aktas taikomas tik toms padangoms, kurios pagamintos pradedant šio teisės akto 
įsigaliojimo data. Būtų neįmanoma organizuoti tiekimo grandinei jau paskirstytų padangų 
etikečių pakeitimą atgaline tvarka.
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Pakeitimas 64
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad padangų 
tiekėjai atitiktų šiuos reikalavimus:

Valstybės narės užtikrina, kad padangų 
tiekėjai atitiktų šiuos reikalavimus, 
susijusius su padangomis, pagamintomis 
po šios direktyvos įgyvendinimo datos:

Or. en

Pagrindimas

Šis teisės aktas taikomas tik toms padangoms, kurios pagamintos pradedant šio teisės akto 
įsigaliojimo data. Būtų neįmanoma organizuoti tiekimo grandinei jau paskirstytų padangų 
etikečių pakeitimą atgaline tvarka.

Pakeitimas 65
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Naudojant siūlomą formuluotę paaiškinama į prekybos vietas perduota informacija, 
užtikrinama tinkamiausia ir efektyviausia vartotojų informavimo priemonė. Nuoroda į 
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prekybos vietą pakeičiama suderinant ją su 3 straipsnio 3 dalimi.

Pakeitimas 66
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 67
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Naudojant siūlomą formuluotę paaiškinama į prekybos vietas perduota informacija, 
užtikrinama tinkamiausia ir efektyviausia vartotojų informavimo priemonė. Nuoroda į 
prekybos vietą pakeičiama suderinant ją su 3 straipsnio 3 dalimi.

Pakeitimas 68
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Naudojant siūlomą formuluotę paaiškinama į prekybos vietas perduota informacija, 
užtikrinama tinkamiausia ir efektyviausia vartotojų informavimo priemonė. Nuoroda į 
prekybos vietą pakeičiama suderinant ją su 3 straipsnio 3 dalimi.
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Pakeitimas 69
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Naudojant siūlomą formuluotę paaiškinama į prekybos vietas perduota informacija, 
užtikrinama tinkamiausia ir efektyviausia vartotojų informavimo priemonė. Nuoroda į 
prekybos vietą pakeičiama suderinant ją su 3 straipsnio 3 dalimi.

Pakeitimas 70
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

padangų etiketėse turėtų būti nurodyta ir 
sukibimo su šlapia danga klasė, kaip 
nustatyta I priedo B dalyje;

Or. fr

Pagrindimas

Naująja formuluote nurodomos priemonės, kurios gali būti naudojamos pateikti informaciją 
platintojams arba galutiniams vartotojams. Kai kurios priemonės yra tinkamesnės ir 
veiksmingesnės pateikiant informaciją vartotojams. Pirkdami padangas vartotojai dažniausiai 
jų nemato, taigi jie taip pat nemato ir etiketės. Pasiūlytoji ženklinimo sistema užtikrins 
geresnį vartotojų informavimą (lipdukai kai kuriais atvejais gali būti tinkamas sprendimas).

Pakeitimas 71
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Šis pakeitimas taikomas visam teisės akto 
tekstui. Priėmus pakeitimą atitinkami 
pakeitimai bus padaryti visame tekste).

Or. en
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Pagrindimas

Pasipriešinimo riedėjimui koeficiento (PRK, išreikšto kg/t) nurodymas ypač svarbus 
profesionaliems pirkėjams ir galutiniams naudotojams, įskaitant automobilių parko pirkėjus, 
kelių transporto bendroves ir viešųjų pirkimų pareigūnus. Vartotojai nėra susipažinę su 
padangų keliamo triukšmo decibelų skale, todėl paprasta spalvomis pateikiama informacija 
(raudona, geltona, žalia) bus veiksminga. 

Pakeitimas 72
Neena Gill

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) tiekėjai užtikrina, kad ant C1, C2 ir C3
klasių padangų, pristatomų platintojams 
arba galutiniams vartotojams, protektorių 
būtų užklijuota informacinė lipni etiketė, 
kurioje pateikiama informacija su 
nurodyta degalų naudojimo efektyvumo 
klase, kaip nustatyta I priedo A dalyje, ir 
išmatuota išorinio riedėjimo triukšmo 
vertė, kaip nustatyta I priedo C dalyje; C1 
klasės padangų etiketėse turėtų būti 
nurodyta ir sukibimo su šlapia danga klasė, 
kaip nustatyta I priedo B dalyje;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos teksto 2 straipsnyje kalbama apie C3 klasės padangas, tuo tarpu 4 straipsnyje jos 
neminimos. Šiuo pakeitimu norima pakeisti šį nesuderinamumą. Be to, žodis „lipdukas“, kaip 
etiketės forma, yra per daug dviprasmiškas. „Informacinė lipni etiketė“ yra kur kas aiškesnis 
terminas.
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Pakeitimas 73
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu bandoma išaiškinti lipduko vietą. Remiantis dabartine formuluote, lipdukas 
galėtų, kaip nurodoma techninėje literatūroje, būti klijuojamas ant padangos, kurią taip pat 
sudaro protektoriaus gumos dalis. Todėl, jei lipduką ketinama klijuoti padangos viršutinėje 
dalyje, reiktų atsižvelgti į siūlomą pakeitimą.

Pakeitimas 74
Neena Gill

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 1 dalyje nurodyto lipduko pavidalas 
turi atitikti nurodytąjį II priede;

(2) 1 dalyje nurodytos informacinės 
lipnios etiketės pavidalas turi atitikti 
nurodytąjį II priede;

Or. en
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Pagrindimas

Komisijos teksto 2 straipsnyje kalbama apie C3 klasės padangas, tuo tarpu 4 straipsnyje jos 
neminimos. Šiuo pakeitimu norima pakeisti šį nesuderinamumą. Be to, žodis „lipdukas“, kaip 
etiketės forma, yra per daug dviprasmiškas. „Informacinė lipni etiketė“ yra kur kas aiškesnis 
terminas.

Pakeitimas 75
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 1 dalyje nurodyto lipduko pavidalas 
turi atitikti nurodytąjį II priede;

(2) 1 dalyje nurodytos etiketės ir lipduko 
pavidalas turi atitikti nurodytąjį II priede;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu raginama nuolat naudoti etiketes. 

Pakeitimas 76
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 1 dalyje nurodyto lipduko pavidalas 
turi atitikti nurodytąjį II priede;

(2) 1 dalyje nurodytos etiketės ir lipduko 
pavidalas turi atitikti nurodytąjį II priede;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu raginama nuolat naudoti etiketes. 
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Pakeitimas 77
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 1 dalyje nurodyto lipduko pavidalas 
turi atitikti nurodytąjį II priede;

(2) 1 dalyje nurodytos etiketės ir lipduko 
pavidalas turi atitikti nurodytąjį II priede;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu raginama nuolat naudoti etiketes. 

Pakeitimas 78
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 1 dalyje nurodyto lipduko pavidalas 
turi atitikti nurodytąjį II priede;

(2) 1 dalyje nurodytos etiketės pavidalas 
turi atitikti nurodytąjį II priede;

Or. fr

Pagrindimas

Naująja formuluote nurodomos priemonės, kurios gali būti naudojamos pateikti informaciją 
platintojams arba galutiniams vartotojams. Kai kurios priemonės yra tinkamesnės ir 
veiksmingesnės pateikiant informaciją vartotojams. Pirkdami padangas vartotojai dažniausiai 
jų nemato, taigi jie taip pat nemato ir etiketės. Pasiūlytoji ženklinimo sistema užtikrins 
geresnį vartotojų informavimą (lipdukai kai kuriais atvejais gali būti tinkamas sprendimas).

  



AM\771285LT.doc 43/92 PE421.196v01-00

LT

Pakeitimas 79
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 80
Fiona Hall, Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) padangų gamintojai pateikia per tipo 
patvirtinimo bandymus nustatytus 
dydžius, nurodančius pasipriešinimo 
riedėjimui koeficientą (išreikštą kg/t), 
sukibimo su šlapia danga rodiklį (išreikštą 
eksploatacinių charakteristikų rodikliu G, 
palyginti su įprasta padanga) bei keliamą 
triukšmą (išreikštą dB(A)) viešai 
prieinamoje duomenų bazėje;.

Or. en

Pagrindimas

Padangų ženklinimo sistema, palaikoma atitinkamų nacionalinių institucijų, bus patikima ir 
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sėkminga. Norint palengvinti veiksmingą ir suderintą patikros procedūrą bei ženklinimo 
sistemos taikymą, svarbu, kad informacija apie pasipriešinimo judėjimo, sukibimo su šlapia 
danga ir keliamo triukšmo nustatytus dydžius būtų viešai prieinama. Tokia informacija turėtų 
būti prieinama plačiajai visuomenei, ja ypač turėtų naudotis nacionalinės institucijos 
stebėjimo ir vykdymo tikslais. Ji turėtų būti teikiama gamintojų tiklalapiuose.

Pakeitimas 81
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 82
Fiona Hall, Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) padangų gamintojai pateikia per tipo 
patvirtinimo bandymus nustatytus 
dydžius, išlietus kiekvieno modelio 
padangos šone ir nurodančius 
pasipriešinimo riedėjimui koeficientą 
(išreikštą kg/t), sukibimo važiuojant šlapia 
kelio danga indeksą (išreikštą 
eksploatacinių charakteristikų koeficientu 
G, palyginus su įprasta padanga) bei 
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keliamą triukšmą (išreikštą dB(A));

Or. en

Pagrindimas

Informacija apie tipų patvirtinimo metu atliktų testų išmatuotus dydžius, pateikiama padangos 
šone, palengvins tinkamą ženklinimo sistemos vykdymą. Padangos šone išlieti žymėjimai bus 
naudingi institucijoms, platintojams ir prekiautojams, nes padės kontroliuoti, ar etiketės 
užklijuotos tinkamoje vietoje, dokumentus, tikrinti nurodytą klasifikavimą ir, pakartotinio 
padangos tikrinimo metu, patikrinti nurodytus išmatuotus dydžius.
Šonuose išlietų žymėjimų sąnaudos vienai padangai yra nedidelės (Poveikio vertinimo 
duomenimis, kuri stebi žymėjimų liejimą, tai kainuos papildomai 13 EUR už išlietą žymėjimą. 
Šios sąnaudos pasiskirsto gamybos proceso, kai liejamas žymėjimas, metu).

Pakeitimas 83
Neena Gill

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad padangų 
platintojai atitiktų šiuos reikalavimus:

Valstybės narės užtikrina, kad padangų 
platintojai atitiktų šiuos reikalavimus, 
susijusius su padangomis, pagamintomis 
po šios direktyvos įgyvendinimo datos:

Or. en

Pagrindimas

Būtų neįmanoma organizuoti tiekimo grandinėje esančių padangų etikečių pakeitimą. Žodis 
„lipdukas“, kaip etiketės forma, yra per daug dviprasmiškas. „Informacinė lipni etiketė“ yra 
kur kas aiškesnis terminas. Komisijos teksto 2 straipsnyje kalbama apie C2 klasės padangas, 
tuo tarpu 4 straipsnyje jos neminimos. Šiuo pakeitimu norima pakeisti šį nesuderinamumą.
Pasipriešinimo riedėjimui koeficientas (išreikštas kg/t) turėtų būti nurodytas etiketėje, kad 
būtų aiškus ryšys tarp jo ir klasifikacijos.
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Pakeitimas 84
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) platintojai užtikrina, kad prekybos 
vietose, pagal 4 straipsnio 1 dalį, ant 
padangų aiškiai matomose vietose būtų 
užklijuota tiekėjų informacinė lipni 
etiketė;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad etiketėje pateikta informacija būtų aiškiau matoma 
vartotojams.

Pakeitimas 85
Fiona Hall, Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) platintojai užtikrina, kad prekybos 
vietose ant padangų aiškiai matomose 
vietose būtų užklijuota pagal 4 straipsnio 1 
dalį tiekėjų pateikti lipdukai arba pagal 
priedo II 2a dalį šalia pateikiamos etiketės 
su gausesne aiškinamąja informacija; 

Or. en

Pagrindimas

Jei prekiautojai nusprendžia pateikti daugiau informacijos, pavyzdžiui, pateikia ją 
specialiuose stenduose, jie taip pat turi juose pateikti informaciją, kuri jau pateikiama 
etiketėje, taip pat gali pateikti išsamią informaciją apie padangų charakteristiką atitinkama 
kalba (žr. pakeitimo II priedo 2a dalį (nauja)). 
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Pakeitimas 86
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) platintojai užtikrina, kad prekybos 
vietose ant padangų aiškiai matomose 
vietose būtų užklijuoti pagal 4 straipsnio 1 
dalį tiekėjų pateikti lipdukai arba šalia 
pateikiama etiketė su gausesne informacija, 
įskaitant degalų ekonomiją; 

Or. en

Pagrindimas

Lipdukas ir šalia padangos esantis plakatas yra privalomos informacijos priemonės 
vartotojui ir turėtų būti pateikiami kartu. Jei prekiautojai prekybos vietoje pateikia plakatą 
(atskirai ar kartu su lipduku), informacija jame turėtų būti išsamesnė nei lipduke. Nuostatos 
dėl informacijos, pateikiamos prekybos vietoje, turėtų nurodyti, kaip pateikti papildomą 
informaciją etiketėje bei kaip pateikti apskaičiavimus dėl degalų ekonomijos naudojant mažo 
pasipriešinimo riedėjimui C modelio padangas.

Pakeitimas 87
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) platintojai užtikrina, kad prekybos 
vietose aiškiai matomose vietose būtų
nurodyta pagal 4 straipsnio 1 dalį tiekėjų
pateikta ženklinimo informacija;

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patobulinama formuluotė, taip sugriežtinant reikalavimą nuosekliai naudoti 
ženklinimo informaciją.

Pakeitimas 88
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) platintojai užtikrina, kad prekybos 
vietose aiškiai matomose vietose būtų
nurodyta pagal 4 straipsnio 1 dalį tiekėjų
pateikta ženklinimo informacija;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patobulinama formuluotė, taip sugriežtinant reikalavimą nuosekliai naudoti 
ženklinimo informaciją.

Pakeitimas 89
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) platintojai užtikrina, kad prekybos 
vietose aiškiai matomose vietose būtų
nurodyta pagal 4 straipsnio 1 dalį tiekėjų
pateikta ženklinimo informacija;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patobulinama formuluotė, taip sugriežtinant reikalavimą nuosekliai naudoti 
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ženklinimo informaciją.

Pakeitimas 90
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) platintojai užtikrina, kad prekybos 
vietose aiškiai matomose vietose būtų
nurodyta pagal 4 straipsnio 1 dalį tiekėjų
pateikta ženklinimo informacija;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patobulinama formuluotė, taip sugriežtinant reikalavimą nuosekliai naudoti 
ženklinimo informaciją.

Pakeitimas 91
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) platintojai užtikrina, kad prekybos 
vietose aiškiai matomose vietose būtų
nurodyta pagal 4 straipsnio 1 dalį tiekėjų
pateikta ženklinimo informacija;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patobulinama formuluotė, taip sugriežtinant reikalavimą nuosekliai naudoti 
ženklinimo informaciją.
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Pakeitimas 92
Neena Gill

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) platintojai užtikrina, kad prekybos 
vietose ant padangų aiškiai matomose 
vietose būtų užklijuotos pagal 4 straipsnio 
1 dalį tiekėjų pateiktos informacinės 
lipnios etiketės;

Or. en

Pagrindimas

Būtų neįmanoma organizuoti tiekimo grandinėje esančių padangų etikečių pakeitimą. Žodis 
„lipdukas“, kaip etiketės forma, yra per daug dviprasmiškas. „Informacinė lipni etiketė“ yra 
kur kas aiškesnis terminas. Komisijos teksto 2 straipsnyje kalbama apie C2 klasės padangas, 
tuo tarpu 4 straipsnyje jos neminimos. Šiuo pakeitimu norima pakeisti šį nesuderinamumą.
Pasipriešinimo riedėjimui koeficientas (išreikštas kg/t) turėtų būti nurodytas etiketėje, kad 
būtų aiškus ryšys tarp jo ir klasifikacijos.

Pakeitimas 93
Neena Gill

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) jei galutinis vartotojas parduodamų 
padangų pamatyti negali, platintojai 
galutiniam vartotojui pateikia informaciją 
apie tų padangų degalų naudojimo 
efektyvumo klasę, sukibimo su šlapia 
danga klasę ir išmatuotą išorinio riedėjimo 
triukšmo vertę;

(2) jei galutinis vartotojas parduodamų 
padangų pamatyti negali, platintojai 
galutiniam vartotojui pateikia informaciją 
apie tų padangų degalų naudojimo 
efektyvumo klasę, išmatuotą 
pasipriešinimo riedėjimui koeficientą,
sukibimo su šlapia danga klasę ir išmatuotą 
išorinio riedėjimo triukšmo vertę;

Or. en
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Pagrindimas

Būtų neįmanoma organizuoti tiekimo grandinėje esančių padangų etikečių pakeitimą. Žodis 
„lipdukas“, kaip etiketės forma, yra per daug dviprasmiškas. „Informacinė lipni etiketė“ yra
kur kas aiškesnis terminas. Komisijos teksto 2 straipsnyje kalbama apie C2 klasės padangas, 
tuo tarpu 4 straipsnyje jos neminimos. Šiuo pakeitimu norima pakeisti šį nesuderinamumą.
Pasipriešinimo riedėjimui koeficientas (PRK, išreikštas kg/t) turi būti nurodytas etiketėje, kad 
būtų aiški jo klasė. 

Pakeitimas 94
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) galutiniams vartotojams perkant C1 ir 
C2 klasių padangas kartu su sąskaitomis 
platintojai pateikia informaciją apie tų 
padangų degalų naudojimo efektyvumo 
klasę ir išmatuotą išorinio riedėjimo 
triukšmo vertę. Kai perkamos C1 klasės 
padangos, nurodoma ir sukibimo su 
šlapia danga klasė. 

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šie parametrai, nurodomi vartotojo sąskaitoje, negali įtakoti vartotojo sprendimo ir todėl, 
bandant sumažinti kainą, neturėtų būti nurodomi.

Pakeitimas 95
Fiona Hall, Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) galutiniams vartotojams perkant C1 ir
C2 klasių padangas kartu su sąskaitomis 
platintojai pateikia informaciją apie tų 

(3) galutiniams vartotojams perkant C1, C2
ir C3 padangas kartu su sąskaitomis 
platintojai pagal II priedo 2a arba 2 b dalį
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padangų degalų naudojimo efektyvumo 
klasę ir išmatuotą išorinio riedėjimo 
triukšmo vertę. Kai perkamos C1 klasės 
padangos, nurodoma ir sukibimo su šlapia 
danga klasė.

pateikia etiketės paaiškinimą. Kai 
perkamos C1 klasės padangos, nurodoma ir 
sukibimo su šlapia danga klasė.

Or. en

Pagrindimas

Kiekvienos piktogramos tekste reikėtų plačiau paaiškinti informaciją, nurodytą lipduke. Ji 
pirkėjui turėtų būti pateikiama ir kitokiu būdu, t. y. kartu su sąskaita faktūra, kuri, ko gero, 
bus atidžiai skaitoma ir bus laikoma kaip pavyzdys ateityje. Pateikiant informaciją sąskaitoje 
faktūroje atsiranda tikimybė, kad vartotojas domėsis ateityje remdamasis ženklinimo sistema 
(žr. pakeitimo II dalies 2a ir (arba) 2b (naują) dalį).

Pakeitimas 96
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) galutiniams vartotojams perkant C1 ir 
C2 klasių padangas kartu su sąskaitomis 
platintojai pateikia informaciją apie tų 
padangų degalų naudojimo efektyvumo 
klasę ir išmatuotą išorinio riedėjimo 
triukšmo vertę. Kai perkamos C1 klasės 
padangos, nurodoma ir sukibimo su 
šlapia danga klasė. 

(3) galutiniams vartotojams perkant C1 ir 
C2 klasių padangas kartu su sąskaitomis 
platintojai pateikia informaciją apie tų 
padangų degalų naudojimo efektyvumo ir 
sukibimo su šlapia danga klasę ir 
išmatuotą išorinio riedėjimo triukšmo 
vertę.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat turi būti pateikiama informacija apie padangų sukibimo su šlapia danga klasę.
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Pakeitimas 97
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) galutiniams vartotojams perkant C1 ir 
C2 klasių padangas kartu su sąskaitomis 
platintojai pateikia informaciją apie tų 
padangų degalų naudojimo efektyvumo 
klasę ir išmatuotą išorinio riedėjimo 
triukšmo vertę. Kai perkamos C1 klasės 
padangos, nurodoma ir sukibimo su 
šlapia danga klasė.

(3) galutiniams vartotojams perkant C1 ir 
C2 klasių padangas kartu su sąskaitomis 
platintojai pateikia informaciją apie tų 
padangų degalų naudojimo efektyvumo ir 
sukibimo su šlapia danga klasę ir 
išmatuotą išorinio riedėjimo triukšmo 
vertę.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat turi būti pateikiama informacija apie padangų sukibimo su šlapia danga klasę.

Pakeitimas 98
Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) galutiniams vartotojams perkant C1 ir 
C2 klasių padangas kartu su sąskaitomis 
platintojai pateikia informaciją apie tų 
padangų degalų naudojimo efektyvumo 
klasę ir išmatuotą išorinio riedėjimo 
triukšmo vertę. Kai perkamos C1 klasės 
padangos, nurodoma ir sukibimo su 
šlapia danga klasė.

(3) galutiniams vartotojams perkant C1 ir 
C2 klasių padangas kartu su sąskaitomis 
platintojai pateikia informaciją apie tų 
padangų degalų naudojimo efektyvumo ir 
sukibimo su šlapia danga klasę ir 
išmatuotą išorinio riedėjimo triukšmo 
vertę. 

Or. en

Pagrindimas

Taip pat turi būti pateikiama informacija apie padangų sukibimo su šlapia danga klasę.
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Pakeitimas 99
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) galutiniams vartotojams perkant C1 ir 
C2 klasių padangas kartu su sąskaitomis 
platintojai pateikia informaciją apie tų 
padangų degalų naudojimo efektyvumo 
klasę ir išmatuotą išorinio riedėjimo 
triukšmo vertę. Kai perkamos C1 klasės 
padangos, nurodoma ir sukibimo su 
šlapia danga klasė.

(3) galutiniams vartotojams perkant C1 ir 
C2 klasių padangas kartu su sąskaitomis 
platintojai pateikia informaciją apie tų 
padangų degalų naudojimo efektyvumo ir 
sukibimo su šlapia danga klasę ir 
išmatuotą išorinio riedėjimo triukšmo 
vertę.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat turi būti pateikiama informacija apie padangų sukibimo su šlapia danga klasę.

Pakeitimas 100
Neena Gill

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) galutiniams vartotojams perkant C1 ir
C2 klasių padangas kartu su sąskaitomis 
platintojai pateikia informaciją apie tų 
padangų degalų naudojimo efektyvumo 
klasę ir išmatuotą išorinio riedėjimo 
triukšmo vertę. Kai perkamos C1 klasės 
padangos, nurodoma ir sukibimo su šlapia 
danga klasė.

(3) galutiniams vartotojams perkant C1, C2
ir C3 klasių padangas kartu su sąskaitomis 
platintojai pateikia informaciją apie tų 
padangų degalų naudojimo efektyvumo 
klasę ir išmatuotą išorinio riedėjimo 
triukšmo vertę. Kai perkamos C1 klasės 
padangos, nurodoma ir sukibimo su šlapia 
danga klasė.

Or. en
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Pagrindimas

Būtų neįmanoma organizuoti tiekimo grandinėje esančių padangų etikečių pakeitimą. Žodis 
„lipdukas“, kaip etiketės forma, yra per daug dviprasmiškas. „Informacinė lipni etiketė“ yra 
kur kas aiškesnis terminas. Komisijos teksto 2 straipsnyje kalbama apie C2 klasės padangas, 
tuo tarpu 4 straipsnyje jos neminimos. Šiuo pakeitimu norima pakeisti šį nesuderinamumą.
Pasipriešinimo riedėjimui koeficientas (PRK, išreikštas kg/t) turi būti nurodytas etiketėje, kad 
būtų aiški jo klasė.

Pakeitimas 101
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Automobilių tiekėjų ir automobilių 

platintojų atsakomybė
Valstybės narės užtikrina, kad 
automobilių tiekėjai ir automobilių 
platintojai atitiktų šiuos reikalavimus:
(1) automobilių tiekėjai ir automobilių 
platintojai užtikrina, kad techninėje
reklaminėje literatūroje būtų pateikiama 
informacija apie naujų automobilių 
padangas; tą informaciją sudaro degalų 
naudojimo efektyvumo klasė, kaip 
nurodyta I priedo A dalyje, išmatuota 
išorinio riedėjimo triukšmo vertė, kaip 
nurodyta I priedo C dalyje, o kai 
parduodamos C1 klasės padangos – ir 
sukibimo su šlapia danga klasė, kaip 
nurodyta I priedo B dalyje.
(2) jei naujas automobilis gali būti 
parduodamas su įvairių tipų padangomis, 
o galutiniams vartotojams padangų tipo 
pasirinkti neleidžiama, techninėje 
reklaminėje literatūroje III priede 
numatyta tvarka nurodoma tų padangų 
tipų žemiausia degalų naudojimo 
efektyvumo klasė, sukibimo su šlapia 
danga klasė ir didžiausia išmatuota 
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išorinio riedėjimo triukšmo vertė.
(3) jei galutiniams vartotojams leidžiama 
pasirinkti naujo automobilio padangų 
tipą, techninėje reklaminėje literatūroje 
III priede numatyta tvarka automobilių 
tiekėjai nurodo tų padangų degalų 
naudojimo efektyvumo klasę, sukibimo su 
šlapia danga klasę ir išmatuotą išorinio 
riedėjimo triukšmo vertę.
(4) jei galutiniams vartotojams leidžiama 
pasirinkti naujo automobilio padangų 
tipą, automobilių platintojai prieš 
parduodami gaminį nurodo tų padangų 
degalų naudojimo efektyvumo klasę, 
sukibimo su šlapia danga klasę ir 
išmatuotą išorinio riedėjimo triukšmo 
vertę.

Or. de

Pagrindimas

Motorinių transporto priemonių tiekėjų ir prekiautojų jau prašoma nurodyti, kiek transporto 
priemonės išmeta CO2 ir sunaudoja degalų. Todėl jie suinteresuoti siūlyti padangas, 
atitinkančias kriterijus, įskaitant mažą pasipriešinimą riedėjimui bei patogumą ir saugumą 
važiuojant. Be to, tipo patvirtinimas siejamas su visa transporto priemone, todėl 
pasipriešinimas riedėjimui, sukibimas su šlapia danga ir keliamas triukšmas yra nuosekliai 
patikrinti ir patvirtina, kad atitinka teisinius reikalavimus. 

Pakeitimas 102
Neena Gill

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Automobilių tiekėjų ir automobilių 

platintojų atsakomybė
Valstybės narės užtikrina, kad 
automobilių tiekėjai ir automobilių 
platintojai atitiktų šiuos reikalavimus:
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(1) automobilių tiekėjai ir automobilių 
platintojai užtikrina, kad techninėje 
reklaminėje literatūroje būtų pateikiama 
informacija apie naujų automobilių 
padangas; tą informaciją sudaro degalų 
naudojimo efektyvumo klasė, kaip 
nurodyta I priedo A dalyje, išmatuota 
išorinio riedėjimo triukšmo vertė, kaip 
nurodyta I priedo C dalyje, o kai 
parduodamos C1 klasės padangos – ir 
sukibimo su šlapia danga klasė, kaip 
nurodyta I priedo B dalyje;
(2) jei naujas automobilis gali būti 
parduodamas su įvairių tipų padangomis, 
o galutiniams vartotojams padangų tipo 
pasirinkti neleidžiama, techninėje 
reklaminėje literatūroje III priede 
numatyta tvarka nurodoma tų padangų 
tipų žemiausia degalų naudojimo 
efektyvumo klasė, sukibimo su šlapia 
danga klasė ir didžiausia išmatuota 
išorinio riedėjimo triukšmo vertė;
(3) jei galutiniams vartotojams leidžiama 
pasirinkti naujo automobilio padangų 
tipą, techninėje reklaminėje literatūroje 
III priede numatyta tvarka automobilių 
tiekėjai nurodo tų padangų degalų 
naudojimo efektyvumo klasę, sukibimo su 
šlapia danga klasę ir išmatuotą išorinio 
riedėjimo triukšmo vertę;
(4) jei galutiniams vartotojams leidžiama 
pasirinkti naujo automobilio padangų 
tipą, automobilių platintojai prieš 
parduodami gaminį nurodo tų padangų 
degalų naudojimo efektyvumo klasę, 
sukibimo su šlapia danga klasę ir 
išmatuotą išorinio riedėjimo triukšmo 
vertę.

Or. en

Pagrindimas

Dėl šio pasiūlymo bandymų kartojimas, kurį gamintojai privalo atlikti, kad įrodytų 
produkcijos atitiktį, būtų neišvengiamas. Jis skirtingose valstybėse narėse neabejotinai būtų 
atliekamas pakartotinai. Gamintojo produkcijos bandymų atitikimo patvirtinimas yra kur kas 



PE421.196v01-00 58/92 AM\771285LT.doc

LT

geresnė stebėjimo priemonė.

Pakeitimas 103
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Automobilių tiekėjų ir automobilių
platintojų atsakomybė

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 104
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad automobilių 
tiekėjai ir automobilių platintojai atitiktų 
šiuos reikalavimus:

Valstybės narės užtikrina, kad automobilių 
tiekėjai ir automobilių platintojai atitiktų 
šiuos reikalavimus:

(1) automobilių tiekėjai ir automobilių 
platintojai užtikrina, kad techninėje 
reklaminėje literatūroje būtų pateikiama 
informacija apie naujų automobilių 
padangas; tą informaciją sudaro degalų 
naudojimo efektyvumo klasė, kaip 
nurodyta I priedo A dalyje, išmatuota 

(1) automobilių tiekėjai ir automobilių 
platintojai pateikia informaciją apie naujų 
automobilių padangas; tą informaciją 
sudaro degalų naudojimo efektyvumo 
klasė, kaip nurodyta I priedo A dalyje, 
išmatuota išorinio riedėjimo triukšmo 
vertė, kaip nurodyta I priedo C dalyje, o 
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išorinio riedėjimo triukšmo vertė, kaip 
nurodyta I priedo C dalyje, o kai 
parduodamos C1 klasės padangos – ir 
sukibimo su šlapia danga klasė, kaip 
nurodyta I priedo B dalyje;

kai parduodamos C1 klasės padangos – ir 
sukibimo su šlapia danga klasė, kaip 
nurodyta I priedo B dalyje. Ši informacija 
galutiniams vartotojams pateikiama prieš 
parduodant transporto priemonę;

(2) jei naujas automobilis gali būti 
parduodamas su įvairių tipų padangomis, o 
galutiniams vartotojams padangų tipo 
pasirinkti neleidžiama, techninėje 
reklaminėje literatūroje III priede 
numatyta tvarka nurodoma tų padangų tipų 
žemiausia degalų naudojimo efektyvumo 
klasė, sukibimo su šlapia danga klasė ir 
didžiausia išmatuota išorinio riedėjimo 
triukšmo vertė;

(2) jei naujas automobilis gali būti 
parduodamas su įvairių tipų padangomis, o 
galutiniams vartotojams padangų tipo 
pasirinkti neleidžiama, III priede numatyta 
tvarka nurodoma tų padangų tipų 
žemiausia degalų naudojimo efektyvumo 
klasė, sukibimo su šlapia danga klasė ir 
didžiausia išmatuota išorinio riedėjimo 
triukšmo vertė;

(3) jei galutiniams vartotojams leidžiama 
pasirinkti naujo automobilio padangų 
tipą, techninėje reklaminėje literatūroje 
III priede numatyta tvarka automobilių 
tiekėjai nurodo tų padangų degalų 
naudojimo efektyvumo klasę, sukibimo su 
šlapia danga klasę ir išmatuotą išorinio 
riedėjimo triukšmo vertę;
(4) jei galutiniams vartotojams leidžiama 
pasirinkti naujo automobilio padangų 
tipą, automobilių platintojai prieš 
parduodami gaminį nurodo tų padangų 
degalų naudojimo efektyvumo klasę, 
sukibimo su šlapia danga klasę ir 
išmatuotą išorinio riedėjimo triukšmo 
vertę.

Or. en

Pakeitimas 105
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad automobilių 
tiekėjai ir automobilių platintojai atitiktų 

Valstybės narės užtikrina, kad automobilių 
tiekėjai ir automobilių platintojai atitiktų 
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šiuos reikalavimus: šiuos reikalavimus:
(1) automobilių tiekėjai ir automobilių 
platintojai užtikrina, kad techninėje 
reklaminėje literatūroje būtų pateikiama 
informacija apie naujų automobilių 
padangas; tą informaciją sudaro degalų 
naudojimo efektyvumo klasė, kaip 
nurodyta I priedo A dalyje, išmatuota 
išorinio riedėjimo triukšmo vertė, kaip 
nurodyta I priedo C dalyje, o kai 
parduodamos C1 klasės padangos – ir 
sukibimo su šlapia danga klasė, kaip 
nurodyta I priedo B dalyje;

(1) automobilių tiekėjai ir automobilių 
platintojai pateikia informaciją apie naujų 
automobilių padangas; tą informaciją 
sudaro degalų naudojimo efektyvumo 
klasė, kaip nurodyta I priedo A dalyje, 
išmatuota išorinio riedėjimo triukšmo 
vertė, kaip nurodyta I priedo C dalyje, o 
kai parduodamos C1 klasės padangos – ir 
sukibimo su šlapia danga klasė, kaip 
nurodyta I priedo B dalyje, pagal tvarką, 
nurodytą III priede. Ši informacija turėtų 
būti įtraukta bent į elektroninę techninę 
reklaminę literatūrą ir galutiniams 
vartotojams pateikiama prieš parduodant 
transporto priemonę;

(2) jei naujas automobilis gali būti 
parduodamas su įvairių tipų padangomis, o 
galutiniams vartotojams padangų tipo 
pasirinkti neleidžiama, techninėje 
reklaminėje literatūroje III priede 
numatyta tvarka nurodoma tų padangų 
tipų žemiausia degalų naudojimo 
efektyvumo klasė, sukibimo su šlapia 
danga klasė ir didžiausia išmatuota
išorinio riedėjimo triukšmo vertė;

(2) jei naujas automobilis gali būti 
parduodamas su įvairių tipų padangomis, o 
galutiniams vartotojams padangų tipo 
pasirinkti neleidžiama, 1 punkte turėtų 
būti pateikta informacija apie padangų 
tipų žemiausią degalų naudojimo 
efektyvumo klasę, sukibimo su šlapia 
danga klasę ir didžiausią išmatuotą
išorinio riedėjimo triukšmo vertę;

(3) jei galutiniams vartotojams leidžiama 
pasirinkti naujo automobilio padangų tipą,
techninėje reklaminėje literatūroje III 
priede numatyta tvarka automobilių 
tiekėjai nurodo tų padangų degalų 
naudojimo efektyvumo klasę, sukibimo su 
šlapia danga klasę ir išmatuotą išorinio 
riedėjimo triukšmo vertę;

(3) jei galutiniams vartotojams leidžiama 
pasirinkti naujo automobilio padangų tipą,
1 punkte turėtų būti pateikta informacija 
apie tų padangų degalų naudojimo 
efektyvumo klasę, sukibimo su šlapia 
danga klasę ir išmatuotą visų šių padangų 
tipų išorinio riedėjimo triukšmo vertę.

(4) jei galutiniams vartotojams leidžiama 
pasirinkti naujo automobilio padangų 
tipą, automobilių platintojai prieš 
parduodami gaminį nurodo tų padangų 
degalų naudojimo efektyvumo klasę, 
sukibimo su šlapia danga klasę ir 
išmatuotą išorinio riedėjimo triukšmo 
vertę.

Or. en
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Pagrindimas

Automobilių sektoriuje galima būtų išvengti nereikalingos administracinės naštos ir išlaidų.

Pakeitimas 106
Werner Langen, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad automobilių 
tiekėjai ir automobilių platintojai atitiktų 
šiuos reikalavimus:

Valstybės narės užtikrina, kad automobilių 
tiekėjai ir automobilių platintojai atitiktų 
šiuos reikalavimus:

(1) automobilių tiekėjai ir automobilių 
platintojai užtikrina, kad techninėje 
reklaminėje literatūroje būtų pateikiama 
informacija apie naujų automobilių 
padangas; tą informaciją sudaro degalų 
naudojimo efektyvumo klasė, kaip 
nurodyta I priedo A dalyje, išmatuota 
išorinio riedėjimo triukšmo vertė, kaip 
nurodyta I priedo C dalyje, o kai 
parduodamos C1 klasės padangos – ir 
sukibimo su šlapia danga klasė, kaip 
nurodyta I priedo B dalyje.

(1) automobilių tiekėjai ir automobilių 
platintojai užtikrina, kad galutiniams 
vartotojams būtų pateikiama informacija 
apie naujų automobilių padangas; tą 
informaciją sudaro degalų naudojimo 
efektyvumo klasė, kaip nurodyta I priedo A 
dalyje, išmatuota išorinio riedėjimo 
triukšmo vertė, kaip nurodyta I priedo C 
dalyje, o kai parduodamos C1 klasės 
padangos – ir sukibimo su šlapia danga 
klasė, kaip nurodyta I priedo B dalyje.

(2) jei naujas automobilis gali būti 
parduodamas su įvairių tipų padangomis, o 
galutiniams vartotojams padangų tipo 
pasirinkti neleidžiama, techninėje 
reklaminėje literatūroje III priede 
numatyta tvarka nurodoma tų padangų tipų 
žemiausia degalų naudojimo efektyvumo
klasė, sukibimo su šlapia danga klasė ir 
didžiausia išmatuota išorinio riedėjimo 
triukšmo vertė.

(2) jei naujas automobilis gali būti 
parduodamas su įvairių tipų padangomis, o 
galutiniams vartotojams padangų tipo 
pasirinkti neleidžiama, III priede numatyta 
tvarka turėtų būti pateikiama informacija 
apie tų padangų tipų žemiausia degalų 
naudojimo efektyvumo klasę, sukibimo su 
šlapia danga klasę ir didžiausią išmatuotą
išorinio riedėjimo triukšmo vertę;

(3) jei galutiniams vartotojams leidžiama 
pasirinkti naujo automobilio padangų tipą, 
techninėje reklaminėje literatūroje III 
priede numatyta tvarka automobilių 
tiekėjai nurodo tų padangų degalų 
naudojimo efektyvumo klasę, sukibimo su 
šlapia danga klasę ir išmatuotą išorinio 
riedėjimo triukšmo vertę.

(3) jei galutiniams vartotojams leidžiama 
pasirinkti naujo automobilio padangų tipą, 
techninėje reklaminėje literatūroje III 
priede numatyta tvarka automobilių 
tiekėjai galutiniams vartotojams pateikia 
informaciją apie tų padangų degalų 
naudojimo efektyvumo klasę, sukibimo su 
šlapia danga klasę ir išmatuotą išorinio 
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riedėjimo triukšmo vertę.
(4) jei galutiniams vartotojams leidžiama 
pasirinkti naujo automobilio padangų tipą, 
automobilių platintojai prieš parduodami 
gaminį nurodo tų padangų degalų 
naudojimo efektyvumo klasę, sukibimo su 
šlapia danga klasę ir išmatuotą išorinio 
riedėjimo triukšmo vertę.

(4) jei galutiniams vartotojams leidžiama 
pasirinkti naujo automobilio padangų tipą, 
automobilių platintojai prieš parduodami 
gaminį nurodo tų padangų degalų 
naudojimo efektyvumo klasę, sukibimo su 
šlapia danga klasę ir išmatuotą išorinio 
riedėjimo triukšmo vertę.

Or. de

Pagrindimas

Pirkėjams įsigyjant transporto priemonę pateikiama išsami informacija apie visos transporto 
priemonės, įskaitant padangų, išmetamą CO2 kiekį. Dėl reikalavimo pateikti informaciją apie 
padangas reklaminėje literatūroje tik padidėja išlaidos ir atsiranda daugiau biurokratizmo, o 
tai pirkėjams nenaudinga.

Pakeitimas 107
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacija, kurią pagal 4, 5 ir 6 
straipsnius privaloma pateikti apie padangų 
degalų naudojimo efektyvumo klasę, 
išmatuotą išorinio riedėjimo triukšmo vertę 
ir sukibimo su šlapia danga klasę, gaunama 
atliekant 1 priede nurodytus suvienodintus 
bandymų metodus.

Informacija, kurią pagal 4, 5 ir 6 
straipsnius privaloma pateikti apie padangų 
degalų naudojimo efektyvumo klasę, 
išmatuotą išorinio riedėjimo triukšmo vertę 
ir sukibimo su šlapia danga klasę, gaunama 
atliekant 1 priede nurodytus suvienodintus 
bandymų metodus. Atlikus suvienodintus 
bandymus galutiniams vartotojams 
pateikiama patikima ir išsami išbandytų 
savybių klasifikacija.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti eismo saugumą ir vartotojų apsaugą suvienodinti bandymai turi būti 
atliekami tokiomis pat sąlygomis kaip ir faktiškai naudojant gaminį. Netiksliai ar prastai 
modeliuojant tikrąsias sąlygas atliekami bandymai gali sukelti vartotojams dar daugiau 



AM\771285LT.doc 63/92 PE421.196v01-00

LT

painiavos.

Pakeitimas 108
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacija, kurią pagal 4, 5 ir 6 
straipsnius privaloma pateikti apie padangų 
degalų naudojimo efektyvumo klasę, 
išmatuotą išorinio riedėjimo triukšmo vertę 
ir sukibimo su šlapia danga klasę, gaunama 
atliekant 1 priede nurodytus suvienodintus 
bandymų metodus.

Informacija, kurią pagal 4, 5 ir 6 
straipsnius privaloma pateikti apie padangų 
degalų naudojimo efektyvumo klasę, 
išmatuotą išorinio riedėjimo triukšmo vertę 
ir sukibimo su šlapia danga klasę, gaunama 
atliekant 1 priede nurodytus suvienodintus 
bandymų metodus pagal tai, kiek jais 
galima užtikrinti galutiniams vartotojams 
patikimą ir išsamią šių padangų savybių 
klasifikaciją.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu naudoti suvienodintus bandymų metodus, kurie atitiktų faktinio naudojimo sąlygas.

Pakeitimas 109
Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacija, kurią pagal 4, 5 ir 6 
straipsnius privaloma pateikti apie padangų 
degalų naudojimo efektyvumo klasę, 
išmatuotą išorinio riedėjimo triukšmo vertę 
ir sukibimo su šlapia danga klasę, gaunama 
atliekant 1 priede nurodytus suvienodintus 
bandymų metodus.

Informacija, kurią pagal 4, 5 ir 6 
straipsnius privaloma pateikti apie padangų 
degalų naudojimo efektyvumo klasę, 
išmatuotą išorinio riedėjimo triukšmo vertę 
ir sukibimo su šlapia danga klasę, gaunama 
atliekant 1 priede nurodytus suvienodintus 
bandymų metodus pagal tai, kiek jais 
galima užtikrinti galutiniams vartotojams 
patikimą ir išsamią šių padangų savybių 
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klasifikaciją.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu naudoti suvienodintus bandymų metodus, kurie atitiktų faktinio naudojimo sąlygas.

Pakeitimas 110
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacija, kurią pagal 4, 5 ir 6 
straipsnius privaloma pateikti apie padangų 
degalų naudojimo efektyvumo klasę, 
išmatuotą išorinio riedėjimo triukšmo vertę 
ir sukibimo su šlapia danga klasę, gaunama 
atliekant 1 priede nurodytus suvienodintus 
bandymų metodus.

Informacija, kurią pagal 4, 5 ir 6 
straipsnius privaloma pateikti apie padangų 
degalų naudojimo efektyvumo klasę, 
išmatuotą išorinio riedėjimo triukšmo vertę 
ir sukibimo su šlapia danga klasę, gaunama 
atliekant 1 priede nurodytus suvienodintus 
bandymų metodus. Kalbant apie taikomus 
bandymo metodus, pirmenybė turėtų būti 
teikiama eismo saugumui.

Or. ro

Pagrindimas

Kalbant apie taikomus bandymo metodus, svarbu teikti pirmenybę eismo saugumui.

Pakeitimas 111
Neena Gill

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės IV priede nustatyta tvarka 
atitiktį nurodytoms degalų naudojimo 
efektyvumo ir sukibimo su šlapia danga 

Išbraukta.
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klasėms vertina pagal I priedo A ir B 
dalis, o atitiktį nurodytai išmatuotai 
išorinio riedėjimo triukšmo vertei – pagal 
I priedo C dalį.

Or. en

Pagrindimas

Tokia programa dubliuotų bandymus, kuriuos iš gamintojų jau yra reikalaujama atlikti 
siekiant įrodyti gaminių atitiktį laikantis tipo patvirtinimo tvarkos, ir dėl jos skirtingose 
valstybėse narėse neabejotinai būtų dubliuojami kontroliniai bandymai. Tikėtina, kad 
padangų gamintojų gaminių atitikties bandymų duomenų patikrinimu grindžiamas 
patvirtinimas būtų žymiai geresnis kontrolės būdas.

Pakeitimas 112
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės IV priede nustatyta tvarka 
atitiktį nurodytoms degalų naudojimo 
efektyvumo ir sukibimo su šlapia danga 
klasėms vertina pagal I priedo A ir B 
dalis, o atitiktį nurodytai išmatuotai 
išorinio riedėjimo triukšmo vertei – pagal 
I priedo C dalį.

Bandymų procedūra atliekama 
vadovaujantis esamomis padangų 
bandymų, įskaitant dalies tipo 
patvirtinimą pagal Jungtinių Tautų 
Europos ekonominės komisijos taisyklę 
Nr. 117, nuostatomis.

Or. de

Pagrindimas

Jau yra taikoma ES tipo patvirtinimo procedūra, pagal kurią nustatomi svarbūs padangų 
parametrai ir kurią atlikus išduodamas Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos 
taisyklėje Nr. 117 numatytas pažymėjimas. Komisijos pasiūlymas, kad kiekviena valstybė narė 
galėtų bandyti padangas taip, kaip jai atrodo tinkama, neatitinka proporcingumo principo ir 
jį priėmus atsirastų nereikalingas biurokratizmas.
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Pakeitimas 113
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės IV priede nustatyta tvarka 
atitiktį nurodytoms degalų naudojimo 
efektyvumo ir sukibimo su šlapia danga 
klasėms vertina pagal I priedo A ir B dalis, 
o atitiktį nurodytai išmatuotai išorinio 
riedėjimo triukšmo vertei – pagal I priedo 
C dalį.

Valstybės narės IV priede nustatyta tvarka 
atitiktį nurodytoms atsarginių padangų
degalų naudojimo efektyvumo ir sukibimo 
su šlapia danga klasėms vertina pagal I 
priedo A ir B dalis, o atitiktį nurodytai 
išmatuotai išorinio riedėjimo triukšmo 
vertei – pagal I priedo C dalį.

Or. en

Pagrindimas

Galiojančiuose reglamentuose jau nustatyta, kaip valstybės narės nustato degalų sąnaudas, 
sukibimo su šlapia danga klasę ir išorinio riedėjimo triukšmo vertę atlikdamos naujų 
transporto priemonių tipo patvirtinimo bandymus. Turėtų būti naudojamos ES nustatytos 
procedūros, jomis neturėtų būti abejojama siekiant išvengti papildomų nereikalingų bandymų 
ir biurokratijos.

Pakeitimas 114
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie patikrinimai nepažeidžia jokių ES 
automobilių ar padangų tipo patvirtinimų, 
gautų vadovaujantis 2007 m. rugsėjo 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2007/46/EB, nustatančia motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų bei 
tokioms transporto priemonėms skirtų 
sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų 
techninių mazgų patvirtinimo pagrindus1, 
arba Reglamentu (EB) Nr. .../... dėl 
variklinių transporto priemonių tipo 
patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją 
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saugą, reikalavimų.
____________

OL L 263, 2007 10 9, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant automobilių ir padangų gamintojams užtikrinti teisinį aiškumą turi būti aišku, jog dėl 
patikrinimų valstybės narės neturėtų užkirsti kelią laisvai automobilių ir padangų, kuriems 
suteiktas tipo patvirtinimas, apyvartai ES.

Pakeitimas 115
Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įvertindamos atitiktį valstybės narės, jei 
reikia, taip pat nurodo padangų tipo 
patvirtinimo dokumentus ir atitinkamus 
tiekėjo pateiktus papildomus dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Tam, kad būtų sumažintas padangų bandymų skaičius, o bandymai suderinti siekiant 
sumažinti gamintojams tenkančią administracinę naštą ir bandymų išlaidas, reikėtų taikyti 
tokius pat bandymų metodus, kokie yra nustatyti padangų tipo patvirtinimo teisės aktuose.

Pakeitimas 116
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įvertindamos atitiktį valstybės narės, jei 
reikia, taip pat nurodo padangų tipo 
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patvirtinimo dokumentus ir atitinkamus 
tiekėjo pateiktus papildomus dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Tam, kad būtų sumažintas padangų bandymų skaičius, o bandymai suderinti siekiant 
sumažinti gamintojams tenkančią administracinę naštą ir bandymų išlaidas, reikėtų taikyti 
tokius pat bandymų metodus, kokie yra nustatyti padangų tipo patvirtinimo teisės aktuose.

Pakeitimas 117
Fiona Hall, Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos valdžios institucijos 
nustatytų prekybos vietų eilinių ir 
neeilinių patikrinimų sistemą, kad būtų 
užtikrintas šios direktyvos reikalavimų 
vykdymas.

Or. en

Pagrindimas

Taip siekiama užtikrinti veiksmingą ir darnų ženklinimo sistemos įgyvendinimą ES. Kalbant 
apie kitas energijos ženklinimo sistemas vartotojų organizacijos nustatė, kad gaminiai nuolat 
buvo netinkamai ženklinami ir nebuvo pateikiama būtina informacija. Valstybės narės turėtų 
atlikti tikrinimus iš anksto nepranešus, kad būtų užtikrintas tinkamas ženklinimas ir tinkamas 
informacijos pateikimas prekybinėje medžiagoje, įskaitant prekių sąrašus, katalogus, 
brošiūras ir tinklavietes.
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Pakeitimas 118
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos valdžios institucijos 
nustatytų prekybos vietų eilinių ir 
neeilinių patikrinimų sistemą, kad būtų 
užtikrintas šios direktyvos reikalavimų 
vykdymas.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 119
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu nėra įrodyta kitaip, valstybės narės 
mano, kad etiketės ir informacija apie 
gaminį atitinka šios direktyvos nuostatas. 
Norėdamos įvertinti atitiktį nurodytoms 
vertėms, jos gali reikalauti, kad tiekėjai 
pateiktų techninius dokumentus.

2. Jeigu nėra įrodyta kitaip, valstybės narės 
mano, kad etiketės ir informacija apie 
gaminį atitinka šios direktyvos nuostatas. 
Norėdamos įvertinti atitiktį nurodytoms 
vertėms, jos gali reikalauti, kad padangų
tiekėjai pateiktų techninius dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Tik padangų tiekėjai gali pateikti išsamius techninius padangų dokumentus.
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Pakeitimas 120
Neena Gill

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
Paskatos

Valstybės narės neteikia paskatų, jei 
padangų degalų naudojimo efektyvumo 
klasė žemesnė už I priedo A dalyje 
nurodytą C klasę.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu tekstu mėginama nacionalinėms finansinėms paskatoms taikyti apribojimus. Taigi 
taip atsiranda pavojus pažeisti valstybių narių suverenumą mokesčių srityje. Valstybės narės 
gali norėti siūlyti paskatas mažesnio pasipriešinimo riedėjimui padangų atžvilgiu ir jos jau 
gali laisvai tai daryti pagal Europos Sąjungos steigimo sutartyje numatytas sąlygas, tačiau ši 
mokesčių politikos sritis priskiriama atskirų valstybių narių kompetencijai.

Pakeitimas 121
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės neteikia paskatų, jei 
padangų degalų naudojimo efektyvumo 
klasė žemesnė už I priedo A dalyje 
nurodytą C klasę.

Valstybės narės neteikia paskatų, jei 
padangų degalų naudojimo efektyvumo 
klasė žemesnė už I priedo A dalyje 
nurodytą C klasę, o sukibimo su šlapia 
danga klasė žemesnė už I priedo B dalyje 
nurodytą C klasę (C1 klasės padangų).

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi padangų gamintojai turėtų būti skatinami gerinti visus parametrus, galimų paskatų 
sistemoje turėtų būti atsižvelgiama ir į sukibimą su šlapia danga.

Pakeitimas 122
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės neteikia paskatų, jei 
padangų degalų naudojimo efektyvumo
klasė žemesnė už I priedo A dalyje 
nurodytą C klasę.

Valstybės narės neteikia paskatų, jei 
padangų degalų naudojimo efektyvumo 
klasė žemesnė už I priedo A dalyje 
nurodytą C klasę, o sukibimo su šlapia 
danga klasė žemesnė už I priedo B dalyje 
nurodytą C klasę.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Komisijos pasiūlymo 4 konstatuojamojoje dalyje išdėstytą tekstą (būtent: „mažinant 
pasipriešinimą riedėjimui, galima pabloginti kitus parametrus, tokius kaip sukibimas su 
šlapia danga. Padangų gamintojai turėtų būti skatinami gerinti visus parametrus.“), galimų 
paskatų sistemoje turėtų būti atsižvelgiama ir į sukibimą su šlapia danga. Vartotojai nėra 
suinteresuoti, kad valstybė narė teiktų paskatas, pvz., jei padangų degalų naudojimo 
efektyvumo klasė yra A, o sukibimo su šlapia danga klasė yra E.

Pakeitimas 123
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) nustatomi reikalavimai, kuriuos turi 
atitikti žieminės ir šiaurinių regionų 
žieminės padangos;

Or. ro
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Pagrindimas

Svarbu nustatyti specialius reikalavimus žieminėms ir šiaurinių regionų žieminėms 
padangoms, kadangi jiems taikomos specifikacijos nėra panašios į taikomas standartinėms 
padangoms.

Pakeitimas 124
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti nuoseklų šios 
direktyvos įgyvendinimą reikia glaudžiai 
bendradarbiauti rinkos priežiūros srityje 
nuolat keičiantis informacija. Valstybės
narės imasi atitinkamų reguliarios ex-post 
kontrolės priemonių siekdamos užtikrinti, 
kad tinkamai nepaženklintos padangos 
atitiktų reikalavimus arba būtų pašalintos 
iš rinkos. 

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas konkurencijos Europos vidaus rinkoje sąlygas ir suteikti lygias 
galimybes Europos ir trečiųjų šalių gamintojams, valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų 
nuosekliai vykdomos direktyvos nuostatos.

Pakeitimas 125
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip per trejus metus nuo šios 
direktyvos taikymo pradžios dienos 
Komisija atlieka su vartotojais susijusį 
poveikio vertinimą siekdama nustatyti 
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etiketės veiksmingumą suteikiant daugiau 
informacijos vartotojams ir priemonės 
tinkamumą atsižvelgiant į motorinių 
transporto priemonių bendrąjį saugumą ir 
aplinkosauginį veiksmingumą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi šioje direktyvoje siūlomos priemonės šiems gaminiams ir remiantis įvairiais 
kriterijais nustatytos pirmą kartą, svarbu įvertinti priemonės tinkamumą ir veiksmingumą, 
kad, esant reikalui, ši direktyva būtų tinkamai peržiūrėta.

Pakeitimas 126
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 127
Neena Gill

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tas nuostatas jos taiko nuo 2012 m. 
lapkričio 1 d. 

Tas nuostatas jos taiko nuo 2012 m. 
lapkričio 1 d. palaipsniui siekdamos, kad 
nuostatos būtų imtos visiškai taikyti vidaus 
rinkoje ne vėliau kaip 2014 m. lapkričio 1 
d. Padangų tiekėjai, remdamiesi šia
direktyva, užtikrina, kad 4 straipsnyje 
numatytos nuostatos būtų taikomos pagal 
šį grafiką:

a) nuo 2012 m. lapkričio 1 d.  visoms 
naujo tipo padangoms, kurioms suteiktas 
EB tipų patvirtinimas;

b) nuo 2013 m. lapkričio 1 d.  visoms 
naujoms padangoms, skirtoms naujų tipų 
transporto priemonėms;

c) nuo 2014 m. lapkričio 1 d.  visoms 
padangoms, pagamintoms nuo šios 
dienos.

Or. en

Pagrindimas

15 straipsnyje pateikiamu grafiku siekiama suderinimo su Komisijos pasiūlyme dėl 
Reglamento dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją 
saugą, reikalavimų (COM (2008) 316) nustatytų pasipriešinimo riedėjimui ir sukibimo su 
šlapia danga apribojimų taikymu. Priėmus laipsniško taikymo sistemą atsiras galimybė 
plačiau naudoti bandymų duomenis, gautus atliekant tipo patvirtinimą, ir nuolat gauti naudos 
valstybėms narėms įgyvendinant priemones ir pramonės subjektams optimizuojant bandymų 
veiklą.
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Pakeitimas 128
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo A dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei patvirtinama, kad padangos tipas gali 
būti priskirtas daugiau kaip vienai
padangų klasei (pvz., C1 ir C2), šio tipo 
padangų degalų naudojimo efektyvumo 
klasė turėtų būti nustatoma pagal 
aukščiausios klasės padangoms (pvz., C2, 
o ne C1) taikomą klasifikavimo skalę. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Neįmanoma vieną padangos tipą priskirti daugiau kaip vienai padangų klasei (C1, C2 ar C3). 
C1 klasės padangoms taikoma Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisyklė Nr. 30 
ir šiai klasei negali būti priskirtos padangos, kurioms taikoma Jungtinių Tautų Europos 
ekonominės komisijos taisyklė Nr. 54, susijusi su C2 ir C3 klasės padangomis.

Pakeitimas 129
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo A dalies lentelė „C1 klasės padangos“

Komisijos siūlomas tekstas
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Pakeitimas

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pagerinti sistemos suvokimą ir nustatyti aiškią sąsają su degalų taupymu, tinka 1 kg/t 
tiesiniai intervalai, kurie nurodo 1,5 % sutaupytu degalų kiekį vienam pagerintam intervalui, 
t. y. sutaupant 7,5 % degalų F intervalo modelis pakeičiamas A intervalo modeliu.

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

Mažinant intervalų apimtį nebūtų užtikrinamos nuoseklios paskatos visoje rinkoje gerinti 
charakteristikas.

C1 klasės padangos
PRK kg/t Energijos 

vartojimo 
efektyvumo 
klasė

PRK≤6,5 A.
6,6≤PRK≤7,7 B.
7,8≤PRK≤9,0 C.
Tuščia D.
9,1≤PRK≤10,5 E.
10,6≤PRK≤12,
0

F.

PRK≤12,1 G.

C1 klasės padangos
PRK kg/t Energijos 

vartojimo 
efektyvumo 
klasė

PRK≤6,5 A.
6,6≤PRK≤7,5 B.
7,6≤PRK≤8,5 C.
8,6≤PRK≤9,5 D.
9,6≤PRK≤10,5 E.
10,6≤PRK≤11,
5

F.

PRK≤11,6 G.
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Pakeitimas 130
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo A dalies lentelė „C2 klasės padangos“

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pagerinti sistemos suvokimą ir nustatyti aiškią sąsają su degalų taupymu, tinkami 1 
kg/t tiesiniai intervalai, nes tai galima aiškiai susieti su sutaupytu degalų kiekiu vienam 
pagerintam intervalui.

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

C2 klasės padangos
PRK kg/t Energijos 

vartojimo 
efektyvumo 
klasė

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

C2 klasės padangos
PRK kg/t Energijos 

vartojimo 
efektyvumo 
klasė

PRK≤5,5 A.
5,6≤PRK≤6,5 B.

6,6≤PRK≤7,5 C.
7,6≤PRK≤8,5 D.
8,6≤PRK≤9,5 E.
9,6≤PRK≤10,5 F.
PRK≤10,6 G.
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Pakeitimas 131
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo B dalies lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

G. Sukibimo su 
šlapia danga 
klasės

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

Pakeitimas

G. Sukibimo su 
šlapia danga 
klasės

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

Or. en

Pagrindimas

A klasė turi būti sunkiau pasiekiama, kad būtų užtikrinta, jog sukibimui su šlapia danga būtų 
suteiktas būtinas saugumo kriterijaus statusas. Intervalas turėtų būti sumažintas iki 10 
procentinių dalių. Žemesni intervalai neturėtų būti palikti tušti, kad nebūtų nuslepiamos 
prastos saugumo savybės.

Pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisyklę Nr. 54 Centrinėje Europoje 
dažniausiai naudojamų žieminių padangų minimali ribinė vertė yra G ≥ 100 sukibimo su 
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šlapia danga vertė, o vasarinių padangų  G ≥ 110. Taigi žemiausios G klasės ribinė vertė 
turėtų būti žymiai didesnė nei 110.

Pakeitimas 132
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo B dalies lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

G. Sukibimo su 
šlapia danga 
klasės

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

Pakeitimas

G. Wet grip classes
155≤S A.
140≤S≤154 B.
125≤S≤139 C.
110≤S≤124 D.
S≤109 E.
Tuščia F.
Tuščia G.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas tuščias D intervalas klaidina vartotojus. Itin svarbu, kad sistema būtų skaidri ir 
suprantama. Sistema turi būti tolydi, nedalinat intervalų į dvi posistemes ir nemažinant 
veiksmingumo.
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Pakeitimas 133
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo C dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šviesoforo spalvomis pateikiama 
informacija išoriniam riedėjimo triukšmui 
nurodyti.
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. xxx/xxxx dėl 
variklinių transporto priemonių tipo 
patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją 
saugą, reikalavimų nustatyti minimalūs 
padangoms riedant keliamo išorinio 
triukšmo reikalavimai. Šviesoforo 
spalvomis pateikiama informacija 
triukšmui skirtoje etiketės dalyje 
grindžiama minėtojo reglamento 
nuostatomis, joje nurodomi:
i) raudona spalva – modeliai, kurie 
neatitinka tipo patvirtinimo reikalavimų, 
susijusių su riedėjimo triukšmu;
ii) geltona spalva – modeliai, kurie 
atitinka tipo patvirtinimo reikalavimus ir 
kelia iki 3 dB mažesnį triukšmą;
iii) žalia spalva – modeliai, kurie atitinka 
tipo patvirtinimo reikalavimus ir kelia 
daugiau kaip 3 dB mažesnį triukšmą.

Or. en

Pagrindimas

Naudojant šviesoforo spalvų sistemą būtų nustatytas tinkamas ir aiškiai suprantamas etiketėje 
pateikto decibelais išmatuoto dydžio kontekstas. Nors, taikant tipo patvirtinimo reglamentą, 
nuo 2012 m. bus pradėta iš rinkos šalinti didžiausią triukšmą keliančių padangų modelius, 
yra tikėtina, kad kai kurie modeliai, kurie neatitinka tipo patvirtinimo ribinių verčių, išliks 
sandėliuose ir bus pradėti naudoti gerokai vėliau nei 2012 m.
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Pakeitimas 134
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo C a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ca dalis. Išorinio riedėjimo triukšmo 
laipsniai

Išorinio riedėjimo triukšmo klasė tyri būti 
nustatoma remiantis decibelais (dB(A)) 
vadovaujantis žemiau nurodyta skale:

Išorinio riedėjimo triukšmo klasės (dB(A))

Spalvos 
kodas:

C1 C2 C3

Žalia ≤68 ≤69 ≤70

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

Raudona ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Pagrindimas

Tam, kad vartotojai gautų aiškią informaciją apie išorinio triukšmo lygį, etiketėje nurodoma 
jo vertė decibelais. Taikant šviesoforo spalvų sistemą bus nurodomi geriausių ir prasčiausių 
charakteristikų gaminiai kiekvienos padangų klasės verčių intervale. Žemo triukšmingumo 
modeliams, kurių triukšmingumas 3dB žemesnis už ribinę vertę, tinka naudoti žalią spalvą, 
kadangi naudojant juos perpus sumažėja garso slėgis ir itin sumažėja automobilių srauto 
keliamas triukšmas judriame kelyje. C1 klasės padangos skirstomos remiantis tipo 
patvirtinimo reglamente numatyta C1C apimties kategorija siekiant užtikrinti, kad C1 klasės 
padangos būtų palyginamos remiantis vienodu triukšmingumo lygiu.
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Pakeitimas 135
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo C a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ca dalis. Išorinio riedėjimo triukšmo 
laipsniai

Išorinio riedėjimo triukšmo klasė tyri būti 
nustatoma remiantis decibelais (dB(A)) 
vadovaujantis žemiau nurodyta skale:

Išorinio riedėjimo triukšmo klasės (dB(A))

Spalvos kodas: C1 C2 C3

Žalia ≤68 ≤69 ≤70

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

Raudona ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Pagrindimas

Svarbu suteikti vartotojams aiškiai suprantamą informaciją apie išorinio triukšmo lygį, kad 
jie būtų skatinami pirkti žemo triukšmingumo padangas. Tokiu būdu būtų prisidedama prie 
eismo keliamo bendro triukšmo mažinimo ypač tankiose viešosiose zonose. Žemo 
triukšmingumo modeliams, kurių triukšmingumas 3dB žemesnis už ribinę vertę, tinka naudoti 
žalią spalvą, kadangi juos naudojant itin sumažėja automobilių srauto keliamas triukšmas 
judriame kelyje (triukšmas sumažėja perpus). 

Pakeitimas 136
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1.1 punkto etiketė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Degalų naudojimo efektyvumas kairėje, Degalų naudojimo efektyvumas dešinėje, 
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sukibimas su šlapia danga dešinėje, 
triukšmas nurodomas decibelais dB (A).

sukibimas su šlapia danga kairėje, 
triukšmas nurodomas skalės forma (tik 
didelė didžioji raidė juodu šriftu) toliau 
skliaustuose nurodant (XY dB).

Or. de

Pagrindimas

1. Saugumas kelyje yra svarbiausia, ir europiečiai skaito iš kairės į dešinę.

2. Tik nedaugelis vartotojų, susidūrę su decibelais išreiktu triukšmo lygiu, supranta, kokio 
lygio triukšmas turimas mintyje, nes jie nežino, su kuo lyginti. Taigi būtų patogiau ir šiuo 
atveju naudoti skalę, kurioje pirma būtų nurodyta klasė, o po to skliausteliuose nurodytas 
faktinis garsas, nustatytas atlikus suvienodinto bandymo procedūrą.

Pakeitimas 137
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1.1 punkto etiketė

Komisijos siūlomas tekstas
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Pakeitimas
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Gamyklinė markė
Modelis

Energijos sunaudojimo palyginimas

CO2 išmetimas
Degalai 
Degalų sąnaudos
Nustatyta remiantis standartiniu bandymu EN xy ir degalų kaina

Daug sunaudojama 

Mažai sunaudojama

BB

Pasipriešinimas riedėjimui …kg/t

Sukibimo su šlapia danga rodiklis (G vertė) …

BB

FF
EE

CC

geras vidutinis prastas

Galimybė sutaupyti degalų 15 000 km *
Pavyzdinis dydis: F klasės padangos

Energijos sunaudojimo etiketė 2009

AA

DD

(*vidutinis kilometražas per metus)

Triukšmas …dB (A)

didesnis nei vidutinis vidutinis žemesnis už vidutinį

Faktinis degalų sunaudojimas skiriasi atsižvelgiant į konkrečias 
transporto priemonės charakteristikas ir jo naudojimą
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Or. de

Pagrindimas

Tikslinga sukurti padangų etiketę remiantis elektros prietaisų energijos sunaudojimo 
efektyvumo etiketės pavyzdžiu, kadangi pastarąjį vartotojai gerai pažįsta. Nėra jokios 
prasmės šalia informacijos apie poveikį aplinkai (CO2 išmetimą ir triukšmą) nurodyti 
informaciją apie bendrą saugumą (sukibimą su šlapia danga).

Pakeitimas 138
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1.1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prie siūlomo modelio pridedama:
i) šalia klasifikacinės rodyklės kairės 
pusės – išmatuotas pasipriešinimo 
riedėjimui koeficientas (kg/t),
ii) stambiu šriftu etiketės apačioje – ES 
padangų ženklinimo tinklavietės adresas,
iii) triukšmui skirtoje dalyje (kaip dB 
vertės fonas ir (arba) spalvomis 
pateikiama informacija ant piktogramos) 
– šviesoforo spalvų sistema (raudona, 
geltona, žalia).
Simbolis „(A)“ pašalinamas iš triukšmui 
skirtoje dalyje pateikto įvertinimo 
decibelais.

Or. en

Pagrindimas

Simboliu „(A)“ žymimas decibelų lygis, išmatuotas žmogaus klausos diapazono atžvilgiu. Vis 
dėlto tai turėtų būti savaime aišku ir simbolis „(A)“ gali klaidinti vartotojus, kurie palaikytų 
jį keliamo triukšmo klasifikacija.
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Pakeitimas 139
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 2.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1 Tiekėjai lipduke turi pateikti ne tik 
etiketę, bet ir nurodyti savo pavadinimą, 
padangų seriją, padangų dydį, apkrovos 
rodiklį, greičio klasę bei kitas technines 
specifikacijas bet kokia spalva, formatu ir 
pavidalu; tačiau prekės ženklo vieta neturi 
viršyti 4:5 etiketės dydžio, o prekės ženklo 
vietoje pateikta informacija neturi kliudyti 
suvokti etiketėje pateiktos informacijos.

(Nesusijusi su anglų kalbos versija.)

Or. pl

Pagrindimas

(Nesusijusi su anglų kalbos versija.)

Pakeitimas 140
Fiona Hall, Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Išplėstinės aiškinamosios etiketės 
formatas
5 straipsnyje nurodytos aiškinamosios 
etiketės variantas turi atitikti žemiau 
pateiktą iliustraciją, o tekstas turi būti 
išverstas į atitinkamą pardavimo vietos 
kalbą. Ši etiketė turi būti pateikiama 
pirkėjui kartu su sąskaita, išskyrus tuos 
atvejus, kai tai sudaro pernelyg didelę 
naštą mažmenininkui. Pastaruoju atveju 
informacija pateikiama vadovaujantis II 
priedo 2b punktu.
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Or. en

Pagrindimas

Nors daugeliu atvejų vartotojai turės galimybę pamatyti lipduką prieš parduodant padangą, 
reikia, kad skirtingi rinkos segmentai ir prekybos kanalai galėtų gauti papildomų 
informacijos šaltinių. Vis dėlto kiekvienos piktogramos tekste reikėtų plačiau paaiškinti 
informaciją, nurodytą lipduke. Į tai turėtų būti atkreipiamas dėmesys kitoje pirkėjui kartu su 
sąskaita pateikiamoje informacijoje. Sąskaitoje pateikiant smulkią informaciją atsiranda 
tikimybė, kad vartotojas ateityje remdamasis ženklinimo sistema kels klausimus.
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Pakeitimas 141
Fiona Hall, Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Kvite pateikiamos informacijos 
formatas
Jeigu aiškinamosios etiketės spausdinimo, 
kaip nurodyta II priedo 2a punkte, 
išlaidos mažmenininkui sudaro pernelyg 
didelę naštą, etiketės informacija 
pateikiama pagal žemiau nurodytą 
iliustraciją:

Or. en
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Pakeitimas 142
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Informacija apie padangą pateikiama 
toliau nurodyta tvarka:

1. Informacija apie padangą pateikiama 
toliau nurodyta tvarka:

i) degalų naudojimo efektyvumo klasė (A–
G raidės);

i) degalų naudojimo efektyvumo klasė (A–
G raidės), įskaitant išmatuotą 
pasipriešinimo riedėjimui koeficientą 
(kg/t);

ii) sukibimo su šlapia danga klasė (A–G 
raidės);

ii) sukibimo su šlapia danga klasė (A–G 
raidės);

iii) išmatuota išorinio riedėjimo triukšmo 
vertė (dB).

iii) išmatuota išorinio riedėjimo triukšmo 
vertė (dB) su spalvomis (raudona, geltona, 
žalia) pateikiama informacija.

Or. en

Pagrindimas

Žr. ankstesnius pakeitimus, susijusius su pasipriešinimo riedėjimui koeficientu ir išorinio 
riedėjimo triukšmo laipsniais.

Pakeitimas 143
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tiekėjai savo tinklalapiuose privalo 
pateikti tokią informaciją:

3. Tiekėjai savo tinklalapiuose privalo 
pateikti tokią informaciją:

–i) nuorodą į ES padangų ženklinimo 
tinklavietę;

i) etiketėje esančių piktogramų 
paaiškinimą;

i) etiketės piktogramų paaiškinimą ir pagal 
ES padangų ženklinimo tinklavietę 
pateikiamą degalų naudojimo efektyvumo 
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skaičiuoklę;
ii) pabrėžti faktą, kad faktinis sutaupyto 
kuro kiekis ir eismo saugumas labai 
priklauso nuo vairuotojo elgesio, ypač nuo 
šių veiksnių:

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

– pasirinkus ekologinį važiavimo būdą 
galima sunaudoti daug mažiau degalų; 

– pasirinkus ekologinį važiavimo būdą 
galima sunaudoti daug mažiau degalų; 

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

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

– visada turėtų būti griežtai laikomasi 
saugaus stabdymo atstumo.

– visada turėtų būti griežtai laikomasi 
saugaus stabdymo atstumo.

Or. en

Pagrindimas

Žiūrėti 3 straipsnio 5a dalies (naujos) pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 144
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo pirmas punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tiekėjo nustatyto kiekvieno padangų tipo 
arba kiekvienos padangų grupės atitiktis 
nurodytoms degalų naudojimo efektyvumo 
ir sukibimo su šlapia danga klasėms bei 
išmatuotai išorinio riedėjimo triukšmo 
vertei tikrinama toliau nurodyta tvarka:

Padangų tiekėjo nustatyto kiekvieno
atsarginių padangų tipo arba kiekvienos
atsarginių padangų grupės atitiktis 
nurodytoms degalų naudojimo efektyvumo 
ir sukibimo su šlapia danga klasėms bei 
išmatuotai išorinio riedėjimo triukšmo 
vertei tikrinama toliau nurodyta tvarka:

Or. en

Pagrindimas

Galiojančiuose reglamentuose jau nustatyta, kaip valstybės narės nustato degalų sąnaudas, 
sukibimo su šlapia danga klasę ir išorinio riedėjimo triukšmo vertę atlikdamos naujų 
transporto priemonių tipo patvirtinimo bandymus. Turėtų būti taikomos ES nustatytos 
procedūros, jomis neturėtų būti abejojama siekiant išvengti papildomų nereikalingų bandymų 
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ir biurokratizmo.
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