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Grozījums Nr. 19
Matthias Groote

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par riepu marķēšanu 
attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti 
un citiem būtiskiem parametriem

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par riepu marķēšanu 
attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti 
un citiem būtiskiem parametriem
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To 
pieņemot, attiecīgi grozījumi jāizdara visā 
tekstā.)

Or. de

Pamatojums

Loģiski, ka par instrumentu būtu jāizvēlas regula. Saskaņā ar Komisijas paskaidrojuma tekstu 
tas tipu apstiprinājums mehāniskajiem transportlīdzekļiem attiecībā uz drošību, kurā risināta 
piedāvājuma puse, izmantojot minimālās prasības, ir jāpapildina ar šo priekšlikumu, kurš 
vērsts uz pieprasījuma pusi. Tam būtu jānodrošina riepu kvalitātes standarta līmenis. Regula 
nodrošina, ka noteikumi ar atsauci uz marķēšanas pienākumu, tiks piemēroti tieši, jo nav 
prasība transponēt dalībvalstu tiesību aktos. 

Grozījums Nr. 20
Amalia Sartori, Stefano Zappalà, Aldo Patriciello

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par riepu marķēšanu 
attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti 
un citiem būtiskiem parametriem

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par riepu marķēšanu 
attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti 
un citiem būtiskiem parametriem
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To 
pieņemot, attiecīgi grozījumi jāizdara visā 
tekstā.)
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Or. it

Pamatojums

Pirms šā Komisijas priekšlikuma bija priekšlikums regulai par tipa apstiprinājuma prasībām 
attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību (COM(2008)0316). Ievērojot 
saistību starp abiem tekstiem, Komisijas priekšlikums jāpārveido par regulu, lai nodrošinātu 
vienotu piemērošanu visā Kopienā.

Grozījums Nr. 21
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par riepu marķēšanu 
attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti 
un citiem būtiskiem parametriem

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par riepu marķēšanu 
attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti 
un citiem būtiskiem parametriem
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To 
pieņemot, attiecīgi grozījumi jāizdara visā 
tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Loģiski, ka par instrumentu būtu jāizvēlas regula. Saskaņā ar Komisijas apsvērumiem tas tipu
apstiprinājums mehāniskajiem transportlīdzekļiem attiecībā uz drošību, kurā risināta 
piedāvājuma puse, izmantojot minimālās prasības, ir jāpapildina ar šo priekšlikumu, kurš 
vērsts uz pieprasījuma pusi. Tam būtu jānodrošina riepu kvalitātes standarta līmenis. Regulā 
tieši apstiprina noteikumus ar atsauci uz marķēšanas pienākumu, jo nav prasība transponēt 
tos dalībvalstu tiesību aktos.
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Grozījums Nr. 22
Neena Gill

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par riepu marķēšanu 
attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti 
un citiem būtiskiem parametriem

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par riepu marķēšanu 
attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti 
un citiem būtiskiem parametriem

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To 
pieņemot, attiecīgi grozījumi jāizdara visā 
tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Ar regulu labāk nekā ar direktīvu  nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus riepu 
ražotājiem un pārredzamāku regulējuma sistēmu patērētājiem.

Grozījums Nr. 23
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par riepu marķēšanu 
attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti 
un citiem būtiskiem parametriem

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par riepu marķēšanu 
attiecībā uz saķeri ar slapju ceļu, degvielas 
patēriņa efektivitāti un rites trokšņa 
līmeņiem

Or. de

Pamatojums

Ar direktīvu regulē riepu marķēšanu attiecībā uz trijiem precīzi definētiem parametriem: 
pirmajam apsvērumam jābūt drošībai, un tāpēc saķere ar slapju ceļu jāmin pirms degvielas 
patēriņa efektivitātes un rites trokšņa līmeņiem. Frāze „citi būtiski parametri” ir pārāk 
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neskaidra, lai būtu atbilstīga direktīvas virsrakstam.

Grozījums Nr. 24
Matthias Groote

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Riepas raksturo vairāki savstarpēji 
saistīti parametri. Uzlabojot vienu 
parametru, piemēram, rites pretestību, var 
negatīvi ietekmēt citus parametrus, 
piemēram, saķeri ar slapju ceļu; savukārt, 
uzlabojot saķeri ar slapju ceļu, var 
palielināt ārējo rites troksni. Riepu 
ražotājus ir jāmudina uzlabot visus 
parametrus.

(4) Riepas raksturo vairāki savstarpēji 
saistīti parametri. Uzlabojot vienu 
parametru, piemēram, rites pretestību, var 
negatīvi ietekmēt citus parametrus, 
piemēram, saķeri ar slapju ceļu; savukārt, 
uzlabojot saķeri ar slapju ceļu, var 
palielināt ārējo rites troksni. Riepu ražotāji
ir jāmudina uzlabot visus parametrus. 
Turklāt parametru izmaiņu rezultātā var 
pastiprināties nodilums, radot 
mikrodaļiņu piesārņojumu. Riepu ražotāji
ir jāmudina uzlabot visus parametrus.

Or. de

Pamatojums

Autotransports ir viens no galvenajiem CO2 emisijas avotiem. Ar riepu nodilumu saistītā 
mikrodaļiņu emisija ir apmēram 6,5 kt gadā. No šā brīža līdz 2010. gadam stāsies spēkā ar 
mikrodaļiņām saistīto noteikumu turpmākais posms. Mainot atsevišķus parametrus, 
piemēram, rites pretestību, vienmēr jādomā arī par to, kā tas ietekmēs riepu nodilumu un 
tādējādi arī mikrodaļiņu piesārņojumu.

Grozījums Nr. 25
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Riepas raksturo vairāki savstarpēji 
saistīti parametri. Uzlabojot vienu 
parametru, piemēram, rites pretestību, var 

(4) Riepas raksturo vairāki savstarpēji 
saistīti parametri. Uzlabojot vienu 
parametru, piemēram, rites pretestību, var 
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negatīvi ietekmēt citus parametrus, 
piemēram, saķeri ar slapju ceļu; savukārt, 
uzlabojot saķeri ar slapju ceļu, var 
palielināt ārējo rites troksni. Riepu 
ražotājus ir jāmudina uzlabot visus 
parametrus. 

negatīvi ietekmēt citus parametrus, 
piemēram, saķeri ar slapju ceļu; savukārt, 
uzlabojot saķeri ar slapju ceļu, var 
palielināt ārējo rites troksni. Riepu ražotāji
ir jāmudina uzlabot visus parametrus, 
nesamazinot drošības standartus, kuri jau 
ir sasniegti.

Or. de

Pamatojums

Ir pilnīgi skaidri jānorāda, ka galvenā prioritāte ir drošība. 

Grozījums Nr. 26
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Riepas raksturo vairāki savstarpēji 
saistīti parametri. Uzlabojot vienu 
parametru, piemēram, rites pretestību, var 
negatīvi ietekmēt citus parametrus, 
piemēram, saķeri ar slapju ceļu; savukārt, 
uzlabojot saķeri ar slapju ceļu, var 
palielināt ārējo rites troksni. Riepu 
ražotājus ir jāmudina uzlabot visus 
parametrus. 

(4) Riepas raksturo vairāki savstarpēji 
saistīti parametri. Uzlabojot vienu 
parametru, piemēram, rites pretestību, var 
negatīvi ietekmēt citus parametrus, 
piemēram, saķeri ar slapju ceļu; savukārt, 
uzlabojot saķeri ar slapju ceļu, var 
palielināt ārējo rites troksni. Riepu ražotāji
ir jāmudina uzlabot visus parametrus. 
Aplūkojot izmantojamās testēšanas 
metodes, prioritāte jāpiešķir ceļu 
satiksmes drošībai.

Or. ro

Pamatojums

Ir svarīgi prioritāti piešķirt ceļu satiksmes drošībai, izvēloties izmantojamās testēšanas 
metodes. 
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Grozījums Nr. 27
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai palielinātu izpratni un 
informētību par rites pretestību, degvielas 
ietaupījuma kalkulators, kuru jau izmanto 
C3 klases riepām, varētu kalpot par 
nozīmīgu līdzekli, nosakot iespējamo 
degvielas un naudas ietaupījumu, kā arī 
CO2 samazinājumu.

Or. en

Pamatojums

ES līmeņa riepu marķēšanas sistēmas mērķis ir reaģēt uz informācijas trūkuma izraisīto 
nepietiekamo tirgus attīstību degvielu taupošu riepu aspektā. Degvielas ietaupījuma 
kalkulators varētu sekmēt to, ka patērētāji būtu labāk informēti, lai izdarītu izvēli.

Grozījums Nr. 28
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Arī citi riepu parametri, piemēram, 
akvaplanēšana vai vadāmība līkumos, 
ietekmē satiksmes drošību. Tomēr patlaban 
šiem parametriem vēl nav pieejamas 
harmonizētas testēšanas metodes. Tāpēc ir 
lietderīgi paredzēt iespēju vēlāk vajadzības 
gadījumā izstrādāt noteikumus attiecībā 
uz gala lietotājiem paredzētu harmonizētu 
informāciju par šādiem riepu 
parametriem.

(10) Arī citi riepu parametri, piemēram, 
akvaplanēšana vai vadāmība līkumos, 
ietekmē satiksmes drošību. Tomēr patlaban 
šiem parametriem vēl nav pieejamas 
harmonizētas testēšanas metodes. Tāpēc 
patlaban nebūtu ieviešami nekādi 
noteikumi par šiem parametriem.

Or. de
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Pamatojums

Ja patlaban šiem parametriem vēl nav pieejamas harmonizētas testēšanas metodes, 
dalībvalstīm nebūtu jāprasa rīcība šajā posmā. Ar to tikai rada nevajadzīgu birokrātiju.

Grozījums Nr. 29
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Riepu ražotāji, piegādātāji un 
izplatītāji būtu jāmudina pildīt šīs 
direktīvas noteikumus jau pirms 
2012. gada, lai tādējādi paātrinātu 
sistēmas atzīšanu un tās radīto 
priekšrocību izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Iespējami drīza marķēšanas sistēmas ieviešana, sākumā pamatojoties uz brīvprātības 
principu, veicinās sistēmas atzīšanu no patērētāju puses un ļaus ātrāk panākt degvielas 
patēriņa, CO2 emisiju un satiksmes trokšņa samazinājumu.

Grozījums Nr. 30
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Izmērītā rites pretestības koeficienta 
(RPK, kg/t) norāde ir jāiekļauj 
marķējumā, lai nodrošinātu 
pārredzamību un marķēšanas sistēmas 
izpratni, it īpaši attiecībā uz profesionālās 
jomas pircējiem.

Or. en
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Pamatojums

Rites pretestības koeficienta (RPK, kg/t) norāde uzlabos sistēmas pārredzamību, un tas ir 
sevišķi svarīgi pircējiem, kuri ir speciālisti, un galalietotājiem, tostarp autoparku iepircējiem, 
autotransporta uzņēmumiem un par publisko iepirkumu atbildīgajām amatpersonām, kas 
uzsver, ka marķējumu nedrīkst pārlieku vienkāršot, neiekļaujot tajā noderīgu informāciju.

Grozījums Nr. 31
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Lai informētu patērētājus, trokšņa 
līmeņa apzīmēšanai marķējumā būtu 
jāizmanto vienkārša „luksofora” krāsu 
skala, lai decibelos izmērīto trokšņa 
līmeni raksturotu saskaņā ar trokšņa 
emisiju diapazonu.

Or. en

Pamatojums

Patērētājiem, protams, rūp trokšņu emisijas, tomēr kopumā viņi nepārzina decibelu skalu 
riepu radītā trokšņa novērtēšanai, tādēļ ir vajadzīga papildu informācija. Izmantojot 
vienkāršu krāsas norādi (sarkanu/dzeltenu/zaļu), katra modeļa sniegums, salīdzinot ar citiem 
tās pašas kategorijas modeļiem, tiks raksturots saistībā ar iespējamo trokšņu emisiju 
diapazonu.

Grozījums Nr. 32
Werner Langen, Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Uz riepām izvietotam marķējumam 
tirdzniecības vietā, kā arī tehniskos 
reklāmizdevumos ir jānodrošina tas, ka 
izplatītāji un arī iespējamie gala lietotāji

(16) Uz riepām izvietotam marķējumam 
tirdzniecības vietā ir jānodrošina tas, ka 
izplatītāji un arī iespējamie galalietotāji
saņem harmonizētu informāciju par riepu 
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saņem harmonizētu informāciju par riepu 
degvielas patēriņa efektivitāti, saķeri ar 
slapju ceļu un ārējo rites troksni.

degvielas patēriņa efektivitāti, saķeri ar 
slapju ceļu un ārējo rites troksni.

Or. de

Pamatojums

Saistīts ar grozījumu direktīvas priekšlikuma 6. pantā.

Grozījums Nr. 33
Fiona Hall, Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Potenciālajiem pircējiem būtu 
jāsaņem standartizēta papildinformācija 
ar skaidrojumu par katru marķējumā 
iekļauto rādītāju — degvielas patēriņa 
efektivitāti, saķeri ar slapju ceļu, trokšņa 
emisiju — un to svarīgumu, kā arī 
informācijā jāiekļauj degvielas 
ietaupījuma kalkulators, kurš parāda 
vidējo degvielas un izmaksu ietaupījumu 
un CO2 samazinājumu. Šī informācija 
jāsniedz ES tīmekļa vietnē par riepu 
marķēšanu un visās tirdzniecības vietās 
skaidrojošu bukletu un plakātu veidā. Šīs 
tīmekļa vietnes adrese skaidri jānorāda 
marķējumā un visos tehniskajos 
reklāmizdevumos.

Or. en

Pamatojums

Centrāls, neatkarīgs, autoritatīvs informācijas avots ir būtisks, lai sekmētu pārredzamību un 
lai marķēšanas sistēmu akceptētu iedzīvotāji. Tīmekļa vietnē sniegs vienkāršu, īsu katras 
piktogrammas skaidrojumu. Tīmekļa vietnē būtu jāizskaidro marķēšanas sistēmas jēga un 
autovadītāju un pārvadātāju ieguvumi, kā arī kopējais ieguldījums CO2 emisiju un satiksmes 
radītā trokšņa mazināšanā. Šī vietne būtu jāizveido un jāuztur Komisijai kā atbildīgai iestādei 
par marķēšanas sistēmu, lai nodrošinātu, ka visiem patērētājiem ES teritorijā tiktu sniegta 
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viena un tā pati informācija.

Grozījums Nr. 34
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Potenciālajiem pircējiem būtu 
jāsaņem standartizēta papildinformācija 
ar skaidrojumu par katru marķējumā 
iekļauto rādītāju — degvielas patēriņa 
efektivitāti, saķeri ar slapju ceļu, trokšņa 
emisiju — un to svarīgumu, kā arī 
informācijā jāiekļauj degvielas 
ietaupījuma kalkulators, kurš parāda 
vidējo degvielas un izmaksu ietaupījumu 
un CO2 samazinājumu. Šai informācijai 
skaidrojošu bukletu un plakātu veidā 
vajadzētu būt pieejamai visās tirdzniecības 
vietās, un tā jāievieto ES tīmekļa vietnē 
par riepu marķēšanu. Šīs tīmekļa vietnes 
adrese skaidri jānorāda marķējumā un 
visos tehniskajos reklāmizdevumos.

Or. en

Pamatojums

Tādējādi tiek izveidots centrāls informācijas avots, kurā uzskatāmi izskaidrota marķēšanas 
sistēmas jēga, patērētāju ieguvumi, kas saistīti ar degvielas un izmaksu ietaupījumu, kā arī 
ieguldījums CO2 emisiju un satiksmes radītā trokšņa mazināšanā.

Grozījums Nr. 35
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai sasniegtu šo marķēšanas (20) Lai sasniegtu šo marķēšanas 
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noteikumu mērķus, ļoti svarīgi ir, lai 
ražotāji, piegādātāji un izplatītāji ievērotu 
šos noteikumus. Tāpēc dalībvalstīm ir 
jāpārrauga šo noteikumu ievērošana, veicot 
tirgus uzraudzību un regulāras
retrospektīvas pārbaudes. 

noteikumu mērķus, ļoti svarīgi ir, lai 
ražotāji, piegādātāji un izplatītāji ievērotu 
šos noteikumus un lai tiktu nodrošināti 
līdzvērtīgi konkurences apstākļi iekšējā 
tirgū. Tāpēc dalībvalstīm ir jāpārrauga šo 
noteikumu ievērošana, veicot efektīvus 
pasākumus tirgus uzraudzībai, regulāras 
retrospektīvas pārbaudes un izmantojot 
sankciju sistēmu.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienādus konkurences apstākļus Eiropas iekšējā tirgū un radītu līdzvērtīgus 
apstākļus Eiropas un ārpuskopienas valstu ražotājiem, dalībvalstīm jānodrošina, ka 
konsekventi tiek ievēroti šīs direktīvas noteikumi.

Grozījums Nr. 36
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Dalībvalstīm, īstenojot šīs direktīvas 
atbilstīgos noteikumus, būtu jācenšas 
atturēties no pasākumiem, kuri MVU
uzspiež nepamatotus, birokrātiskus un 
smagnējus pienākumus, un pēc iespējas 
jāņem vērā to specifiskās vajadzības, kā 
arī finansiālie un administratīvie 
ierobežojumi MVU.

Or. en

Pamatojums

MVU nav tādu pašu finanšu un administratīvo resursu kā lielākiem uzņēmumiem. Turklāt 
MVU ir īpaši jutīgi pret birokrātiskām un smagnējām sistēmām. Tādēļ ir svarīgi uzsvērt, ka 
dalībvalstīm, īstenojot šo direktīvu, jāņem vērā MVU nestabilā situācija.
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Grozījums Nr. 37
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā 
Komisijai būtu jāveic ietekmes 
novērtējums, lai pārliecinātos, vai 
patērētāji izprot riepu marķēšanu, kas 
ierosināta šajā direktīvā, un vai attiecīgi 
mainīs savu rīcību, kā arī Komisijai 
vajadzības gadījumā būtu jāizstrādā 
atbilstīgi priekšlikumi šīs direktīvas 
grozījumiem.

Or. de

Pamatojums

Riepu marķēšana, ko ierosina Komisija, varētu izraisīt pārpratumus vai arī patērētāju 
neizpratni.  Lai to novērstu, būtu jāveic ietekmes uz patērētājiem novērtējums. 

Grozījums Nr. 38
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
20.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20b) Pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā 
Komisijai būtu jāveic ietekmes 
novērtējums par riepu trokšņa marķēšanu 
un vajadzības gadījumā jāizstrādā 
atbilstīgi priekšlikumi šīs direktīvas 
grozījumiem. Riepu trokšņa marķēšana ir 
maldinoša patērētājiem, jo konstatētajam 
ārējam troksnim nav saistības ar 
subjektīvo iekšējo troksni, kuru uztver 
braucot, un nav pietiekami ņemta vērā 
ceļa virsma, kas ir galvenais trokšņa 
iemesls.
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Or. de

Pamatojums

Riepu trokšņa marķēšana, ko ierosinājusi Komisija, patērētājiem ir maldinoša vai neskaidra, 
jo konstatētajam ārējam troksnim nav saistības ar subjektīvo iekšējo troksni, ko uztver 
braucot.  Turklāt galvenais braukšanas trokšņa cēlonis nav riepas, bet ceļa segums. Bez tam 
riepas troksnis, kurš ir neliels uz ceļa seguma A, tāds varētu nebūt uz virsmas B. Lai izvairītos 
no patērētāju mulsināšanas, saistībā ar šo punktu jāveic ietekmes novērtējums.

Grozījums Nr. 39
Matthias Groote

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Jo īpaši Komisija ir jāpilnvaro ieviest 
prasības saistībā ar klasifikāciju saķerei ar 
slapju ceļu C2 un C3 klases riepām, ieviest 
prasības saistībā ar citiem būtiskiem riepu 
parametriem, kas nav degvielas patēriņa 
efektivitāte, saķere ar slapju ceļu un 
ārējais rites troksnis, un pielāgot 
pielikumus tehnikas attīstībai. Tā kā šie 
pasākumi ir vispārīgi un to mērķis ir grozīt 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, tad tie ir jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru,

(22) Jo īpaši Komisija ir jāpilnvaro ieviest 
prasības saistībā ar klasifikāciju saķerei ar 
slapju ceļu C2 un C3 klases riepām, ieviest 
prasības saistībā ar citiem būtiskiem riepu 
parametriem, kas nav degvielas patēriņa 
efektivitāte un ārējais rites troksnis, un 
pielāgot pielikumus tehnikas attīstībai, 
ņemot vērā arī ar riepu nodilumu saistīto 
mikrodaļiņu piesārņojumu. Tā kā šie 
pasākumi ir vispārīgi un to mērķis ir grozīt 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, tad tie ir jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru,

Or. de

Pamatojums

Atsauce uz parametru „saķere ar slapju ceļu” Komisijas priekšlikumā ir minēta iepriekš. 
Autotransports ir viens no galvenajiem CO2 emisijas avotiem. Ar riepu nodilumu saistītā 
mikrodaļiņu emisija ir apmēram 6,5 kt gadā. No šā brīža līdz 2010. gadam spēkā stāsies ar 
mikrodaļiņām saistīto noteikumu turpmākā versija. Mainot atsevišķus parametrus, piemēram, 
rites pretestību, vienmēr jādomā arī par to, kā tas ietekmēs riepu nodilumu un tādējādi arī 
mikrodaļiņu piesārņojumu.
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Grozījums Nr. 40
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Jo īpaši Komisija ir jāpilnvaro ieviest 
prasības saistībā ar klasifikāciju saķerei ar
slapju ceļu C2 un C3 klases riepām, ieviest 
prasības saistībā ar citiem būtiskiem riepu 
parametriem, kas nav degvielas patēriņa 
efektivitāte, saķere ar slapju ceļu un 
ārējais rites troksnis, un pielāgot 
pielikumus tehnikas attīstībai. Tā kā šie 
pasākumi ir vispārīgi un to mērķis ir grozīt 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, tad tie ir jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru,

(22) Jo īpaši Komisija ir jāpilnvaro ieviest 
prasības saistībā ar klasifikāciju C2 un C3 
klases riepām attiecībā uz degvielas 
patēriņa efektivitāti, saķeri ar slapju ceļu 
un ārējo rites troksni un pielāgot 
pielikumus tehnikas attīstībai. Tā kā šie 
pasākumi ir vispārīgi un to mērķis ir grozīt 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, tad tie ir jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru,

Or. de

Pamatojums

Ar šo direktīvu regulē trīs specifiskus parametrus, nevis dažus, kuri nav precizēti frāzē „citi 
parametri”. Tas nav pieņemami, jo juridiski ir pārāk neskaidri.

Grozījums Nr. 41
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir palielināt 
autotransporta degvielas patēriņa 
efektivitāti.
Ar šo direktīvu izveido sistēmu 
informācijas sniegšanai par riepu 
parametriem, tam izmantojot marķējumu.

Šīs direktīvas mērķis ir izveidot sistēmu 
informācijas sniegšanai par riepu 
parametriem, tam izmantojot marķējumu, 
lai patērētājiem ļautu izdarīt riepu izvēli 
pārredzamā veidā.
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Or. de

Pamatojums

Direktīvas galvenais mērķis ir sniegt patērētājiem informāciju par trijiem galvenajiem 
parametriem. Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu patērētāja rīcības pamatā, izvēloties riepas 
ar zemāko rites pretestību vai tādas, kuru saķere ar slapju ceļu ir vislabākā, jābūt patērētāja 
brīvai izvēlei izlemt.

Grozījums Nr. 42
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir palielināt 
autotransporta degvielas patēriņa
efektivitāti.

Šīs direktīvas mērķis ir palielināt 
autotransporta ekonomisko un ekoloģisko 
efektivitāti un drošību, veicinot degvielu 
taupošu riepu izmantošanu.

Or. pl

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 43
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir palielināt Šīs direktīvas mērķis ir palielināt 
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autotransporta degvielas patēriņa 
efektivitāti.

autotransporta drošību un degvielas 
patēriņa efektivitāti, veicinot degvielu 
taupošu riepu, kurām ir optimāla saķere 
ar slapju ceļu, izmantošanu.

Or. de

Pamatojums

Uzsvars būtu jāliek ne tikai uz vides apsvērumiem, bet arī uz drošības parametriem.  Izšķiroši 
faktori pircējam ir: cena, nodilums, drošība un ekoloģiskais aspekts.

Grozījums Nr. 44
Neena Gill

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu izveido sistēmu 
informācijas sniegšanai par riepu 
parametriem, tam izmantojot marķējumu.

Ar šo direktīvu izveido sistēmu saskaņotas 
informācijas sniegšanai par riepu 
parametriem, tam izmantojot marķējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) „profesionālās apvidus 
transportlīdzekļu riepas” ir riepas, kas 
paredzētas izmantošanai uz ceļiem un 
bezceļa apstākļos vai citiem īpašiem 
lietošanas mērķiem un kas atbilst visiem 
turpmāk minētajiem parametriem:
a) C1 un C2 riepām:
i) protektorrievu dziļums — ne mazāks kā 
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11 mm;
ii) protektora bloku laukuma attiecība 
pret rievu laukumu — vismaz 35%;
iii) maksimālā ātruma kategorija —
100 km/h (apzīmējums „J”);
iv) marķējums, norādot izmantošanu 
dubļu un sniega apstākļos.
b) C3 riepām:
i) protektorrievu dziļums — ne mazāks kā 
16 mm;
ii) protektora bloku laukuma attiecība 
pret rievu laukumu — vismaz 35%;
iii) maksimālā ātruma kategorija —
110 km/h (apzīmējums „K”);
iv) marķējums, norādot izmantošanu 
dubļu un sniega apstākļos.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā definīcija attiektos uz riepām, kas paredzētas braukšanai pa ceļiem bez līdzena 
seguma vai šķēršļotu apvidu, piemēram, bezceļa apstākļiem paredzētiem avārijas 
transportlīdzekļiem, meža izstrādei, elektroapgādes līniju apkopei un citiem īpašiem 
uzdevumiem paredzētiem transportlīdzekļiem. Pēdējos gados palielinās apvidus automobiļiem 
paredzēto riepu tirgus segments. Parasti šādu automobiļu riepu degvielas patēriņa 
efektivitāte ir zema, un to radītais troksnis salīdzinājumā ar citiem riepu modeļiem ir lielāks. 
Tādēļ būtu lietderīgi uz šiem modeļiem attiecināt marķēšanas prasības, lai patērētāji varētu 
gūt precīzu informāciju.

Grozījums Nr. 46
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) „sniega riepa” ir riepa, kuras 
protektora raksts, sastāvs un struktūra 
sākotnēji ir paredzēti labākai darbībai 
sniega apstākļos, salīdzinot ar parasto 
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riepu, ar spēju labāk uzsākt vai saglabāt 
transportlīdzekļa kustību;

Or. en

Pamatojums

Šā priekšlikuma definīcijas būtu jāsaskaņo ar tekstu, par kuru nesen vienojās, proti, par 
priekšlikumu regulai par tipa apstiprinājuma prasībām attiecībā uz vieglo automobiļu 
vispārējo drošību.

Grozījums Nr. 47
Werner Langen, Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) “tehniski reklāmizdevumi’ ir jebkādi 
drukāti un elektroniski materiāli, ko 
izmanto riepu vai transportlīdzekļu 
tirgvedībā, šādu materiālu mērķauditorija 
ir gala lietotāji vai izplatītāji, un tie 
raksturo atsevišķus riepas parametrus; 
par minētajiem materiāliem uzskata arī 
tehniskās rokasgrāmatas, brošūras, 
tirgvedību internetā, informatīvas lapas 
un katalogus;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Saistīts ar grozījumiem direktīvas priekšlikuma 6. pantā.
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Grozījums Nr. 48
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) “tehniski reklāmizdevumi’ ir jebkādi 
drukāti un elektroniski materiāli, ko
izmanto riepu vai transportlīdzekļu 
tirgvedībā, šādu materiālu mērķauditorija ir 
gala lietotāji vai izplatītāji, un tie raksturo 
atsevišķus riepas parametrus; par 
minētajiem materiāliem uzskata arī 
tehniskās rokasgrāmatas, brošūras, 
tirgvedību internetā, informatīvas lapas 
un katalogus;

4) “tehniski reklāmizdevumi” ir tehniskās 
rokasgrāmatas, brošūras, mārketings 
internetā, bukleti un katalogi drukātā vai 
elektroniskā veidā, kurus izmanto riepu 
vai transportlīdzekļu tirdzniecībā, šādu 
materiālu mērķauditorija ir galalietotāji vai 
izplatītāji, un šie izdevumi raksturo 
konkrētus riepas parametrus; 

Or. de

Pamatojums

Grozījumos skaidrota tehniskās literatūras būtība drukātā vai elektroniskā (piemēram,
internets) veidā (atšķirīgi no reklāmas plašsaziņas līdzekļos, piemēram, presē, internetā, TV 
utt.). [Otrais pamatojuma teikums neattiecas uz tekstu angļu valodā/latviešu valodā]. 

Grozījums Nr. 49
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) “tehniski reklāmizdevumi’ ir jebkādi 
drukāti un elektroniski materiāli, ko 
izmanto riepu vai transportlīdzekļu 
tirgvedībā, šādu materiālu mērķauditorija ir 
gala lietotāji vai izplatītāji, un tie raksturo 
atsevišķus riepas parametrus; par 
minētajiem materiāliem uzskata arī 
tehniskās rokasgrāmatas, brošūras, 
tirgvedību internetā, informatīvas lapas un 
katalogus;

4) “tehniski reklāmizdevumi” ir jebkādi 
drukāti un elektroniski materiāli, ko 
izmanto riepu vai transportlīdzekļu 
tirdzniecībā; šādu materiālu mērķauditorija 
ir galalietotāji vai izplatītāji, un tie 
raksturo konkrētus riepas parametrus vai 
norāda pārdošanas cenu; par minētajiem 
materiāliem uzskata arī tehniskās 
rokasgrāmatas, brošūras, noliktavās 
glabāto krājumu sarakstus, mārketingu
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internetā, bukletus un katalogus;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka potenciālie pircēji, kuri iegādes brīdī riepas nevar aplūkot (piemēram, 
tiešsaistē veikti pasūtījumi, autoparku līgumi), zinātu, ko iegādājas, marķējuma informācija 
jāsniedz citos reklāmas materiālos. Marķējuma informācija jāsniedz visos tajos gadījumos, 
kad norādīta pārdošanas cena.

Grozījums Nr. 50
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) “tehniskā dokumentācija” ir informācija 
par riepām, piemēram, ziņas par riepu 
ražotāju un zīmolu, arī riepas tipa 
parametri vai riepu grupas parametri, kas 
noteikti, lai varētu norādīt degvielas 
patēriņa efektivitātes klasi, saķeri ar slapju 
ceļu raksturojošo klasi un izmērīto ārējā 
rites trokšņa vērtību, kā arī testu ziņojumi 
un testēšanas precizitāte; 

5) “tehniskā dokumentācija” ir visi 
dokumenti, kuros ir informācija par 
riepām, piemēram, ziņas par riepu ražotāju 
un zīmolu; riepas tipa parametri vai riepu 
grupas parametri, kas noteikti, lai varētu 
norādīt degvielas patēriņa efektivitātes 
klasi, saķeri ar slapju ceļu raksturojošo 
klasi un izmērīto ārējā rites trokšņa 
vērtību; testu ziņojumi un testēšanas 
precizitāte;

Or. pl

Pamatojums

Ar ierosinātajām izmaiņām mēģināts nodrošināt, lai direktīvas noteikumi būtu skaidri un 
nepārprotami. Dokumentācija ir dokumenti, nevis informācija.
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Grozījums Nr. 51
Fiona Hall, Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) „ES tīmekļa vietne par riepu 
marķēšanu” ir  Komisijas administrēts 
centrāls tiešsaistes informācijas avots, 
kurā sniegti skaidrojumi un 
papildinformācija par katru riepas 
marķējumā iekļauto raksturlielumu un 
ievietots degvielas ietaupījuma 
kalkulators.

Or. en

Pamatojums

Centrāls, neatkarīgs, autoritatīvs informācijas avots ir būtisks, lai sekmētu pārredzamību un 
lai marķēšanas sistēmu akceptētu iedzīvotāji. Tīmekļa vietnē sniegs vienkāršu, īsu katras 
piktogrammas skaidrojumu. Tīmekļa vietnē būtu jāizskaidro marķēšanas sistēmas jēga, 
autovadītāju un pārvadātāju ieguvumi, kā arī vispārējais ieguldījums CO2 emisiju un 
satiksmes radītā trokšņa mazināšanā. Šī vietne būtu jāizveido un jāuztur Komisijai kā 
atbildīgajai iestādei par marķēšanas sistēmu, lai nodrošinātu, ka visiem patērētājiem ES 
teritorijā tiktu sniegta viena un tā pati informācija.

Grozījums Nr. 52
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) „ES tīmekļa vietne par riepu 
marķēšanu” ir  Komisijas administrēts 
centrāls tiešsaistes informācijas avots, 
kurā sniegti skaidrojumi un 
papildinformācija par katru riepas 
marķējumā iekļauto raksturlielumu un 
ievietots degvielas ietaupījuma 
kalkulators.
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Or. en

Pamatojums

Ja nav pieejama informācija, kurā uzskatāmi izskaidrota marķēšanas sistēmas jēga un 
patērētāju ieguvumi, šķiet, ka nebūs iespējams sasniegt mērķus, lai palielinātu satiksmes 
drošību, degvielas ietaupījumu, samazinātu CO2 emisijas un satiksmes radīto troksni. Ir 
atbilstīgi izveidot tīmekļa vietni Kopienas līmenī, kurā izskaidrotu un atbalstītu sistēmu, lai 
nodrošinātu, ka sniegtā informācija ir saskaņota un ka netiek sniegta pretrunīga vai 
mulsinoša informācija, jo īpaši atšķirīgas degvielas ietaupījuma aprēķina metodes dalībvalstu 
vidū.

Grozījums Nr. 53
Fiona Hall, Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5b) „degvielas ietaupījuma kalkulators” ir 
riepu marķēšanai paredzētajā ES tīmekļa 
vietnē, kā arī skaidrojošos bukletos un 
plakātos sniegts aprēķina modelis, kuru 
izmantojot iespējams noteikt potenciālo 
vidējo degvielas ietaupījumu (procentos, 
litros un eiro) un CO2 emisijas 
samazinājumu C1, C2 un C3 klases 
riepām;

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir palielināt patērētāju izpratni un interesi par marķējumu, šajā nolūkā 
rādot, kādas būs tiešās priekšrocības transportlīdzekļu vadītājiem, pārvadātājiem un citiem 
pircējiem attiecībā uz degvielas patēriņu un tēriņiem, kā arī ekoloģiskie ieguvumi.
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Grozījums Nr. 54
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5b) „degvielas ietaupījuma kalkulators” ir 
riepu marķēšanai paredzētajā ES tīmekļa 
vietnē, kā arī skaidrojošos bukletos un 
plakātos sniegts aprēķina modelis, kuru 
izmantojot iespējams noteikt potenciālo 
vidējo degvielas ietaupījumu (procentos, 
litros un eiro) un CO2 emisijas 
samazinājumu C1, C2 un C3 klases 
riepām;

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir palielināt patērētāju izpratni un interesi par marķējumu, šajā nolūkā 
rādot, kādas būs tiešās priekšrocības attiecībā uz degvielas patēriņu un ietaupīto naudu, kā 
arī pozitīvā ietekme uz apkārtējo vidi.

Grozījums Nr. 55
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) “būtisks parametrs” ir riepas 
parametrs, piemēram, rites pretestība, 
saķere ar slapju ceļu vai ārējais rites 
troksnis, kas lietošanas laikā ievērojami 
ietekmē vidi, satiksmes drošību vai 
veselību.

12) “būtisks parametrs” ir skaitliski izteikta 
riepas īpašība, piemēram, rites pretestība,
saķere ar slapju ceļu vai ārējais rites 
troksnis, kas lietošanas laikā ievērojami 
ietekmē vidi, ekspluatācijas izmaksas, 
satiksmes drošību vai veselību.

Or. pl
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Pamatojums

1. Rites pretestība, saķere ar slapju ceļu un troksnis nav parametri. Vārds „parametr” poļu 
valodā (tiešs angļu valodas vārda „parameter” tulkojums) tehniskajā terminoloģijā nozīmē 
atšķirīgu terminu. 

2. Frāze „ekspluatācijas izmaksas” ir pievienota tekstam, jo, veicinot degvielu taupošas 
riepas, panāks ievērojamu ietekmi arī uz šādām izmaksām.

Grozījums Nr. 56
Fiona Hall, Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Komisijas pienākumi

1. Eiropas Komisija ne vēlāk kā 
2010. gada septembrī izveido ES tīmekļa 
vietni par riepu marķēšanu un administrē 
šo vietni kā centrālo informācijas avotu 
par visiem riepu marķējumā iekļautajiem 
raksturlielumiem.
Riepu un transportlīdzekļu tirdzniecības 
vietās izplata skaidrojošus bukletus un 
plakātus, kuros sniegta tāda pati 
pamatinformācija kā minētajā tīmekļa 
vietnē.
Tirdzniecības vietā nodrošina bukletus un 
plakātus atbilstīgās valodās.
Tīmekļa vietnes, bukletu un plakātu 
saturs ir šāds:
i) marķējumā drukāto piktogrammu 
skaidrojums;
ii) degvielas ietaupījuma kalkulators, ar 
kuru ir iespējams noteikt potenciālo 
degvielas un naudas ietaupījumu, kā arī 
CO2  samazinājumu, izmantojot C1, C2 un 
C3 klases riepas ar zemu rites pretestību;
iii) paziņojums, kurā uzsvērts, ka 
faktiskais degvielas ietaupījums un 
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satiksmes drošība lielā mērā ir atkarīgi no 
vadītāja uzvedības, jo īpaši tādiem 
faktoriem kā: 
– ekoloģisks braukšanas stils, kas var 
būtiski samazināt degvielas patēriņu,
– spiediens riepās, kas regulāri 
jāpārbauda, lai uzlabotu saķeri ar slapju 
ceļu un degvielas patēriņa efektivitāti,
– bremzēšanas ceļs, kas vienmēr ir strikti 
jāievēro.
2. Lai patērētājam darītu zināmas riepu 
izvēles sekas turpmāk saistībā ar degvielas 
izdevumiem, Komisija katrai riepu klasei 
(C1, C2, C3) izstrādā formulu, ar kuru 
aprēķina papildu degvielas patēriņu vai 
degvielas ietaupījumu šo riepu pilnam 
komplektam ekspluatācijas laikā 
salīdzinājumā ar tās pašas kategorijas C 
klases riepām. Minētajās formulās 
izmanto šādus datus:
– riepu klases paredzamo vidējo 
ekspluatācijas laiku ES — kilometros;
– paredzamo vidējo degvielas patēriņu uz 
kilometru ES reālos ekspluatācijas 
apstākļos transportlīdzeklim, kas aprīkots 
ar attiecīgās klases riepām; 
– paredzamo īpatsvaru (procentos) 
degvielas ietaupījumam, ko sasniedz ar 
samazinātu rites pretestību kg/t 
transportlīdzeklim, kas aprīkots ar 
attiecīgās klases riepām;
Formulas un rezultāti attiecībā uz 
degvielas patēriņu, izmaksām naudas 
izteiksmē un CO2  emisijām tiek publiskoti 
riepu marķēšanai paredzētajā tīmekļa 
vietnē un var tikt pavairoti riepu ražotāju, 
izplatītāju un mazumtirgotāju tīmekļa 
vietnēs.
3. Komisija sniedz vadlīnijas ražotājiem, 
piegādātājiem un izplatītājiem par to, kā 
atbilstīgā marķējuma informācija 
jāparāda tehniskajos un 
reklāmizdevumos, tostarp attiecīgā 
gadījumā ieteikumus grafiskam 
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attēlojumam.

Or. en

Pamatojums

Jaunajā pantā uzsvērti Komisijas pienākumi saistībā ar tīmekļa vietni, aprēķinu un saziņu par 
degvielas ietaupījuma kalkulatoru, kā arī vadlīnijām par marķējuma informāciju.
ES līmenī jānosaka kopīgas formulas, ar kurām saskaņā aprēķina un publisko turpmākos 
degvielas ietaupījumus vai papildu degvielas patēriņu.
Informācijai, kuru izplata dažādajos tehniskajos un reklāmizdevumos, jābūt uzreiz 
atpazīstamai vizuāli, to nosakot Eiropas līmenī, un tā jāsniedz iespējamiem pircējiem labi 
saskatāmā vietā.

Grozījums Nr. 57
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Komisijas pienākumi

Eiropas Komisija ne vēlāk kā 2010. gada 
septembrī izveido ES tīmekļa vietni par 
riepu marķēšanu un administrē šo vietni 
kā centrālo informācijas avotu par visiem 
riepu marķējumā iekļautajiem 
raksturlielumiem.
Riepu izplatītājiem un transportlīdzekļu 
izplatītājiem izsniedz skaidrojošus 
bukletus un plakātus, kuros sniegta tāda 
pati pamatinformācija kā minētajā 
tīmekļa vietnē.
Informāciju tīmekļa vietnē un bukletos 
sniedz visās Kopienas valodās.
Tīmekļa vietnes, bukletu un plakātu 
saturs ir šāds:
i) marķējumā drukāto piktogrammu 
skaidrojums;
ii) degvielas ietaupījuma kalkulators, ar 
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kuru ir iespējams noteikt potenciālo 
degvielas un naudas ietaupījumu, kā arī 
CO2 samazinājumu, izmantojot C1, C2 un 
C3 klases riepas ar zemu rites pretestību;
iii) paziņojums, kurā uzsvērts, ka 
faktiskais degvielas ietaupījums un 
satiksmes drošība lielā mērā ir atkarīgi no 
vadītāja uzvedības, jo īpaši tādiem 
faktoriem kā: 
– ekoloģisks braukšanas stils, kas var 
būtiski samazināt degvielas patēriņu, 
– spiediens riepās, kas regulāri 
jāpārbauda, lai uzlabotu saķeri ar slapju 
ceļu un degvielas patēriņa efektivitāti,
– bremzēšanas ceļs, kas vienmēr ir strikti 
jāievēro.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir palielināt sabiedrības zināšanas un izpratni par marķējumu, kā arī 
veicināt ieinteresētību, šajā nolūkā rādot, kādas būs tiešās priekšrocības attiecībā uz 
degvielas patēriņu un ietaupīto naudu, kā arī pozitīvā ietekme uz apkārtējo vidi.

Grozījums Nr. 58
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
3.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b pants
Riepu ražotāju pienākumi

Ražotājs katra riepas tipa sānu malās 
iespiež tipa apstiprinājuma testa laikā 
izmērītās vērtības attiecībā uz rites 
pretestības koeficientu (izteiktu kg/t), 
saķeres ar slapju ceļu indeksu (izteiktu kā 
darbības indeksu G, salīdzinot ar 
standarta atskaites riepu) un trokšņu 
emisijām (izteiktām dB(A)) un izmērītās 
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vērtības dara zināmas publiski pieejamā 
datubāzē.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā situācija, kad trūkst informācijas par riepu darbības rādītājiem, ir uzskatāma par 
tirgus nepilnību. Tipa apstiprināšanas datu pārredzamība ir sevišķi svarīga tajos gadījumos, 
kad ir paredzēts, ka ražotājs pārbaudi veic un datus sniedz pēc savas iniciatīvas, lai 
nodrošinātu iespēju kontrolēt izmērītās vērtības un pareizu marķēšanas sistēmas 
piemērošanu. Datu iespiešana sānu malās ir piemērota, lai ļautu uzraudzīt, vai marķējums 
novietots pareizi un vai klasifikācija ir pareiza, un lai nodrošinātu neatkarīgu mērījumu 
rezultātu kontroli par iespējami zemām izmaksām uz saražoto vienību.

Grozījums Nr. 59
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
4. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka riepu 
piegādātāji izpilda šādus noteikumus.

Dalībvalstis nodrošina to, ka attiecībā uz 
riepām, kas ražotas pēc šīs direktīvas 
piemērošanas dienas, riepu piegādātāji 
izpilda šādus noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Šis tiesību akts attiecas uz riepām, tikai sākot ar „riepu ražošanas datumu” un pēc šā tiesību 
akta spēkā stāšanās dienas. No loģistikas viedokļa nav iespējams piestiprināt marķējumu 
riepām, kuras jau atrodas apritē.
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Grozījums Nr. 60
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
4. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka riepu 
piegādātāji izpilda šādus noteikumus.

Dalībvalstis nodrošina to, ka attiecībā uz 
riepām, kas ražotas pēc šīs direktīvas 
piemērošanas dienas, riepu piegādātāji 
izpilda šādus noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Šis tiesību akts attiecas uz riepām, tikai sākot ar „riepu ražošanas datumu” un pēc šā tiesību 
akta spēkā stāšanās dienas.  No loģistikas viedokļa nav iespējams piestiprināt marķējumu 
riepām, kuras jau atrodas apritē.

Grozījums Nr. 61
Pia Elda Locatelli

Direktīvas priekšlikums
4. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka riepu 
piegādātāji izpilda šādus noteikumus.

Dalībvalstis nodrošina to, ka attiecībā uz 
riepām, kas ražotas no šīs direktīvas 
piemērošanas dienas, riepu piegādātāji 
izpilda šādus noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Šis tiesību akts attiecas uz riepām, tikai sākot ar „riepu ražošanas datumu” un pēc šā tiesību 
akta spēkā stāšanās dienas. No loģikas viedokļa nav iespējams piestiprināt marķējumu 
riepām, kuras jau atrodas apritē.
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Grozījums Nr. 62
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
4. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka riepu 
piegādātāji izpilda šādus noteikumus.

Dalībvalstis nodrošina to, ka attiecībā uz 
riepām, kas ražotas pēc šīs direktīvas 
piemērošanas dienas, riepu piegādātāji 
izpilda šādus noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Šis tiesību akts attiecas uz riepām, tikai sākot ar „riepu ražošanas datumu” un pēc šā tiesību 
akta spēkā stāšanās dienas.  No loģistikas viedokļa nav iespējams piestiprināt marķējumu 
riepām, kuras jau atrodas apritē.

Grozījums Nr. 63
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums
4. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka riepu 
piegādātāji izpilda šādus noteikumus.

Dalībvalstis nodrošina to, ka attiecībā uz 
riepām, kas ražotas pēc šīs direktīvas 
piemērošanas dienas, riepu piegādātāji 
izpilda šādus noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Šis tiesību akts attiecas uz riepām, tikai sākot ar „riepu ražošanas datumu” un pēc šā tiesību 
akta spēkā stāšanās dienas. No loģistikas viedokļa nav iespējams piestiprināt marķējumu 
riepām, kuras jau atrodas apritē.
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Grozījums Nr. 64
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
4. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka riepu 
piegādātāji izpilda šādus noteikumus.

Dalībvalstis nodrošina to, ka attiecībā uz 
riepām, kas ražotas pēc šīs direktīvas 
piemērošanas dienas, riepu piegādātāji 
izpilda šādus noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Šis tiesību akts attiecas uz riepām, tikai sākot ar „riepu ražošanas datumu” un pēc šā tiesību 
akta spēkā stāšanās dienas. No loģistikas viedokļa nav iespējams piestiprināt marķējumu 
riepām, kuras jau atrodas apritē.

Grozījums Nr. 65
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Piegādātāji nodrošina to, ka C1 un C2 
klases riepām, kuras piegādā izplatītājiem 
vai gala lietotājiem, uz riepas protektora 
atrodas marķējuma uzlīme, kurā norādīta 
degvielas patēriņa efektivitātes klase 
(atbilstīgi I pielikuma A daļas 
noteikumiem) un ārējā rites trokšņa 
izmērītā vērtība (atbilstīgi I pielikuma
C daļas noteikumiem); C1 klases riepu 
marķējumā norāda arī saķeri ar slapju 
ceļu raksturojoši klasi — atbilstīgi 
I pielikuma B daļas noteikumiem. 

1) Piegādātāji nodrošina to, ka 
tirdzniecības vietās nogādātām C1 un 
C2 klases riepām ir pievienots jebkāda 
veida marķējums vai uzlīme uz riepas 
protektora, kurā norādīta degvielas patēriņa 
efektivitāte, informācija par saķeri ar 
slapju ceļu un ārējā rites trokšņa izmērītā 
vērtība (atbilstīgi I pielikuma A, B un 
C daļas noteikumiem).

Or. en
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Pamatojums

Šādi mainīts formulējums precizē, kāda informācija sniedzama tirdzniecības vietām, un 
nodrošina, ka patērētāju informēšanai tiek izmantoti piemērotākie un efektīvākie līdzekļi; 
atsauce uz „tirdzniecības vietām” atbilst pārformulētajam 3. panta 3. punktam.

Grozījums Nr. 66
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Piegādātāji nodrošina to, ka C1 un C2 
klases riepām, kuras piegādā izplatītājiem 
vai gala lietotājiem, uz riepas protektora 
atrodas marķējuma uzlīme, kurā norādīta 
degvielas patēriņa efektivitātes klase 
(atbilstīgi I pielikuma A daļas 
noteikumiem) un ārējā rites trokšņa 
izmērītā vērtība (atbilstīgi I pielikuma 
C daļas noteikumiem); C1 klases riepu 
marķējumā norāda arī saķeri ar slapju 
ceļu raksturojoši klasi — atbilstīgi 
I pielikuma B daļas noteikumiem. 

1) Piegādātāji nodrošina to, ka 
tirdzniecības vietās nogādātām C1 un 
C2 klases riepām ir pievienots jebkāda 
veida marķējums vai uzlīme uz riepas 
protektora, kurā norādīta degvielas patēriņa 
efektivitāte, informācija par saķeri ar 
slapju ceļu un ārējā rites trokšņa izmērītā 
vērtība (atbilstīgi I pielikuma A, B un 
C daļas noteikumiem).

Or. en

Grozījums Nr. 67
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Piegādātāji nodrošina to, ka C1 un C2 
klases riepām, kuras piegādā izplatītājiem 
vai gala lietotājiem, uz riepas protektora 
atrodas marķējuma uzlīme, kurā norādīta 
degvielas patēriņa efektivitātes klase 
(atbilstīgi I pielikuma A daļas 
noteikumiem) un ārējā rites trokšņa 
izmērītā vērtība (atbilstīgi I pielikuma 

1) Piegādātāji nodrošina to, ka 
tirdzniecības vietās nogādātām C1 un 
C2 klases riepām ir pievienots jebkāda 
veida marķējums vai uzlīme uz riepas 
protektora, kurā norādīta degvielas patēriņa 
efektivitāte, informācija par saķeri ar 
slapju ceļu un ārējā rites trokšņa izmērītā 
vērtība (atbilstīgi I pielikuma A, B un 
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C daļas noteikumiem); C1 klases riepu 
marķējumā norāda arī saķeri ar slapju 
ceļu raksturojoši klasi — atbilstīgi 
I pielikuma B daļas noteikumiem. 

C daļas noteikumiem).

Or. en

Pamatojums

Šādi mainīts formulējums precizē, kāda informācija sniedzama tirdzniecības vietām, un 
nodrošina, ka patērētāju informēšanai tiek izmantoti piemērotākie un efektīvākie līdzekļi; 
atsauce uz „tirdzniecības vietām” atbilst pārformulētajam 3. panta 3. punktam.

Grozījums Nr. 68
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Piegādātāji nodrošina to, ka C1 un C2 
klases riepām, kuras piegādā izplatītājiem 
vai gala lietotājiem, uz riepas protektora 
atrodas marķējuma uzlīme, kurā norādīta 
degvielas patēriņa efektivitātes klase 
(atbilstīgi I pielikuma A daļas 
noteikumiem) un ārējā rites trokšņa 
izmērītā vērtība (atbilstīgi I pielikuma 
C daļas noteikumiem); C1 klases riepu 
marķējumā norāda arī saķeri ar slapju 
ceļu raksturojoši klasi — atbilstīgi 
I pielikuma B daļas noteikumiem.

1) Piegādātāji nodrošina to, ka 
tirdzniecības vietās nogādātām C1 un 
C2 klases riepām ir pievienots jebkāda 
veida marķējums vai uzlīme uz riepas 
protektora, kurā norādīta degvielas patēriņa 
efektivitāte, informācija par saķeri ar 
slapju ceļu un ārējā rites trokšņa izmērītā 
vērtība (atbilstīgi I pielikuma A, B un 
C daļas noteikumiem).

Or. en

Pamatojums

Šādi mainīts formulējums precizē, kāda informācija sniedzama tirdzniecības vietām, un 
nodrošina, ka patērētāju informēšanai tiek izmantoti piemērotākie un efektīvākie līdzekļi; 
atsauce uz „tirdzniecības vietām” atbilst pārformulētajam 3. panta 3. punktam.
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Grozījums Nr. 69
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Piegādātāji nodrošina to, ka C1 un C2 
klases riepām, kuras piegādā izplatītājiem 
vai gala lietotājiem, uz riepas protektora 
atrodas marķējuma uzlīme, kurā norādīta 
degvielas patēriņa efektivitātes klase 
(atbilstīgi I pielikuma A daļas 
noteikumiem) un ārējā rites trokšņa 
izmērītā vērtība (atbilstīgi I pielikuma 
C daļas noteikumiem); C1 klases riepu 
marķējumā norāda arī saķeri ar slapju 
ceļu raksturojoši klasi — atbilstīgi 
I pielikuma B daļas noteikumiem. 

1) Piegādātāji nodrošina to, ka 
tirdzniecības vietās nogādātām C1 un 
C2 klases riepām ir pievienots jebkāda 
veida marķējums vai uzlīme uz riepas 
protektora, kurā norādīta degvielas patēriņa 
efektivitāte, informācija par saķeri ar 
slapju ceļu un ārējā rites trokšņa izmērītā 
vērtība (atbilstīgi I pielikuma A, B un 
C daļas noteikumiem).

Or. en

Pamatojums

Šādi mainīts formulējums precizē, kāda informācija sniedzama tirdzniecības vietām, un 
nodrošina, ka patērētāju informēšanai tiek izmantoti piemērotākie un efektīvākie līdzekļi; 
atsauce uz „tirdzniecības vietām” atbilst pārformulētajam 3. panta 3. punktam.

Grozījums Nr. 70
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Piegādātāji nodrošina to, ka C1 un C2 
klases riepām, kuras piegādā izplatītājiem 
vai gala lietotājiem, uz riepas protektora 
atrodas marķējuma uzlīme, kurā norādīta 
degvielas patēriņa efektivitātes klase 
(atbilstīgi I pielikuma A daļas 
noteikumiem) un ārējā rites trokšņa 
izmērītā vērtība (atbilstīgi I pielikuma 
C daļas noteikumiem); C1 klases riepu 

1) Piegādātāji nodrošina to, ka C1 un C2 
klases riepām, kuras piegādā izplatītājiem 
vai galalietotājiem, uz riepas protektora 
atrodas jebkāda veida marķējums vai 
uzlīme, kurā norādīta degvielas patēriņa 
efektivitātes klase (atbilstīgi I pielikuma 
A daļas noteikumiem) un ārējā rites 
trokšņa izmērītā vērtība (atbilstīgi 
I pielikuma C daļas noteikumiem); C1 



AM\771285LV.doc 37/91 PE421.196v01-00

LV

marķējumā norāda arī saķeri ar slapju ceļu 
raksturojoši klasi — atbilstīgi I pielikuma 
B daļas noteikumiem.

klases riepu marķējumā norāda arī saķeri ar 
slapju ceļu raksturojoši klasi — atbilstīgi 
I pielikuma B daļas noteikumiem.

Or. fr

Pamatojums

Ierosinātais jaunais formulējums precizē līdzekļus, ko var izmantot, lai sniegtu informāciju 
izplatītājiem vai galalietotājiem. Daži līdzekļi ir piemērotāki un efektīvāki, lai sniegtu 
informāciju patērētājiem. Pērkot riepas, patērētāji reti redz pašas riepas un tāpēc neredzēs 
arī marķējumu. Ar piedāvāto marķēšanas sistēmu nodrošinās, ka patērētāji būs labāk 
informēti (dažos gadījumos atbilstīgs risinājums varētu būt uzlīmes). 

Grozījums Nr. 71
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Piegādātāji nodrošina to, ka C1 un C2 
klases riepām, kuras piegādā izplatītājiem 
vai gala lietotājiem, uz riepas protektora 
atrodas marķējuma uzlīme, kurā norādīta 
degvielas patēriņa efektivitātes klase 
(atbilstīgi I pielikuma A daļas 
noteikumiem) un ārējā rites trokšņa 
izmērītā vērtība (atbilstīgi I pielikuma 
C daļas noteikumiem); C1 klases riepu 
marķējumā norāda arī saķeri ar slapju ceļu 
raksturojoši klasi — atbilstīgi I pielikuma 
B daļas noteikumiem. 

1) Piegādātāji nodrošina to, ka C1 un 
C2 klases riepām, kuras piegādā 
izplatītājiem vai galalietotājiem, uz riepas 
protektora atrodas marķējuma uzlīme, kurā 
norādīta degvielas patēriņa efektivitātes 
klase, izmērītās rites pretestības 
koeficients (atbilstīgi I pielikuma A daļas 
noteikumiem), ārējā rites trokšņa izmērītā 
vērtība un attiecīgas krāsas norāde 
(atbilstīgi I pielikuma C daļas 
noteikumiem); C1 klases riepu marķējumā 
norāda arī saķeri ar slapju ceļu raksturojoši 
klasi — atbilstīgi I pielikuma B 
daļas noteikumiem.
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To 
pieņemot, attiecīgi grozījumi jāizdara visā 
tekstā.)

Or. en
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Pamatojums

Rites pretestības koeficienta (RPK, kg/t) norāde ir īpaši svarīga pircējiem, kuri riepas 
iegādājas profesionālām vajadzībām, un galalietotājiem, tostarp autoparku iepircējiem, 
autotransporta uzņēmumiem un par publisko iepirkumu atbildīgajām amatpersonām. 
Patērētāji nepārzina decibelu skalu attiecībā uz riepu troksni, tāpēc viņu labākai 
informēšanai pievienojama vienkārša krāsas norāde (sarkana/ dzeltena/zaļa).

Grozījums Nr. 72
Neena Gill

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Piegādātāji nodrošina to, ka C1 un C2
klases riepām, kuras piegādā izplatītājiem 
vai gala lietotājiem, uz riepas protektora 
atrodas marķējuma uzlīme, kurā norādīta 
degvielas patēriņa efektivitātes klase 
(atbilstīgi I pielikuma A daļas 
noteikumiem) un ārējā rites trokšņa 
izmērītā vērtība (atbilstīgi I pielikuma 
C daļas noteikumiem); C1 klases riepu
marķējumā norāda arī saķeri ar slapju ceļu 
raksturojoši klasi — atbilstīgi I pielikuma 
B daļas noteikumiem. 

1) Piegādātāji nodrošina to, ka C1, C2 un 
C3 klases riepām, kuras piegādā 
izplatītājiem vai galalietotājiem, uz riepas 
protektora atrodas uzlīmējams informējošs 
marķējums, kurā norādīta degvielas 
patēriņa efektivitātes klase (atbilstīgi 
I pielikuma A daļas noteikumiem) un ārējā 
rites trokšņa izmērītā vērtība (atbilstīgi 
I pielikuma C daļas noteikumiem); C1 
klases riepu marķējumā norāda arī saķeri ar
slapju ceļu raksturojoši klasi — atbilstīgi 
I pielikuma B daļas noteikumiem. 

Or. en

Pamatojums

Komisijas teksta 2. pantā iekļautas C3 klases riepas, turpretī 4. pantā — nav. Ar šo grozījumu 
mēģina panākt saskanību. Turklāt, vārds „uzlīme” ir pārāk neskaidrs, lai apzīmētu vēlamo 
marķējuma veidu. „Uzlīmējams informējošs marķējums” ir uzskatāmāks.
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Grozījums Nr. 73
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Piegādātāji nodrošina to, ka C1 un C2 
klases riepām, kuras piegādā izplatītājiem 
vai gala lietotājiem, uz riepas protektora 
atrodas marķējuma uzlīme, kurā norādīta 
degvielas patēriņa efektivitātes klase 
(atbilstīgi I pielikuma A daļas 
noteikumiem) un ārējā rites trokšņa 
izmērītā vērtība (atbilstīgi I pielikuma 
C daļas noteikumiem); C1 klases riepu 
marķējumā norāda arī saķeri ar slapju ceļu 
raksturojoši klasi — atbilstīgi I pielikuma 
B daļas noteikumiem.

1) Piegādātāji nodrošina to, ka C1 un C2 
klases riepām, kuras piegādā izplatītājiem 
vai galalietotājiem, uz riepas protektora 
virsmas augšpusē atrodas marķējuma 
uzlīme, kurā norādīta degvielas patēriņa 
efektivitātes klase (atbilstīgi I pielikuma 
A daļas noteikumiem) un ārējā rites 
trokšņa izmērītā vērtība (atbilstīgi 
I pielikuma C daļas noteikumiem); C1 
klases riepu marķējumā norāda arī saķeri ar 
slapju ceļu raksturojoši klasi — atbilstīgi 
I pielikuma B daļas noteikumiem.

Or. pl

Pamatojums

Ar šo grozījumu mēģināts skaidrot uzlīmes atrašanās vietu. Saskaņā ar pašreizējo 
formulējumu atbilstīgi tehniskajiem izdevumiem uzlīme varētu atrasties arī uz riepas sāniem, 
uz kuriem ir riepas protektora daļa. Tātad, ja bija paredzēts , ka uzlīme jāpiestiprina riepas 
virsmas augšpusē, jāņem vērā ierosinātais grozījums. 

Grozījums Nr. 74
Neena Gill

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Šā panta 1. punktā minētajam 
marķējuma formātam ir jāatbilst 
II pielikumā iestrādātajiem noteikumiem.

2) Šā panta 1. punktā minētajam 
uzlīmējamā informējošā marķējuma
formātam ir jāatbilst II pielikumā 
iestrādātajiem noteikumiem.

Or. en
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Pamatojums

Komisijas teksta 2. pantā iekļautas C3 klases riepas, turpretī 4. pantā — nav. Ar šo grozījumu 
mēģina panākt saskanību. Turklāt, vārds „uzlīme” ir pārāk neskaidrs, lai apzīmētu vēlamo 
marķējuma veidu. „Uzlīmējams informējošs marķējums” ir uzskatāmāks.

Grozījums Nr. 75
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Šā panta 1. punktā minētajam 
marķējuma formātam ir jāatbilst 
II pielikumā iestrādātajiem noteikumiem.

2) Šā panta 1. punktā minētajam 
marķējuma un uzlīmes formātam ir 
jāatbilst II pielikumā iestrādātajiem 
noteikumiem. 

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā grozījumā konsekventi pastiprināta marķējuma izmantošana.

Grozījums Nr. 76
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Šā panta 1. punktā minētajam 
marķējuma formātam ir jāatbilst 
II pielikumā iestrādātajiem noteikumiem.

2) Šā panta 1. punktā minētajam 
marķējuma un uzlīmes formātam ir 
jāatbilst II pielikumā iestrādātajiem 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā grozījumā konsekventi pastiprināta marķējuma izmantošana.
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Grozījums Nr. 77
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Šā panta 1. punktā minētajam 
marķējuma formātam ir jāatbilst 
II pielikumā iestrādātajiem noteikumiem.

2) Šā panta 1. punktā minētajam 
marķējuma un uzlīmes formātam ir 
jāatbilst II pielikumā iestrādātajiem 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā grozījumā konsekventi pastiprināta marķējuma izmantošana.

Grozījums Nr. 78
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Šā panta 1. punktā minētajam 
marķējuma formātam ir jāatbilst 
II pielikumā iestrādātajiem noteikumiem.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Grozījums Nr. 79
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Piegādātāji tehniskajos 
reklāmizdevumos degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošo klasi un ārējā rites trokšņa 
izmērīto vērtību saskaņā ar I pielikumā 
iestrādātajiem noteikumiem norāda 
III pielikumā noteiktajā kārtībā. 

3) Piegādātāji visos tehniskajos 
reklāmizdevumos degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošo klasi un ārējā rites trokšņa 
izmērīto vērtību saskaņā ar I pielikumā 
iestrādātajiem noteikumiem norāda 
III pielikumā noteiktajā kārtībā. 

Or. en

Pamatojums

Šā precizējuma mērķis ir nodrošināt marķējuma informācijas iekļaušanu visos tehniskajos 
reklāmizdevumos.

Grozījums Nr. 80
Fiona Hall, Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) Riepu ražotāji publiski pieejamā 
datubāzē sniedz tipa apstiprinājuma testa 
laikā izmērītās vērtības attiecībā uz rites 
pretestības koeficientu (izteiktu kg/t), 
saķeres ar slapju ceļu indeksu (izteiktu kā 
darbības indeksu G, salīdzinot ar 
standarta atskaites riepu) un trokšņu 
emisijām (izteiktām dB(A)).

Or. en

Pamatojums

Lai riepu marķēšanas sistēmai nodrošinātu uzticamību un sekmes, ir būtiski, ka to pienācīgi 
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ievieš attiecīgās valsts iestādes. Lai veicinātu efektīvu un saskaņotu verifikācijas procedūru 
un marķēšanas sistēmas atbilstīgu piemērošanu, ir svarīgi, ka rites pretestības, saķeres un 
trokšņa izmērītās vērtības ir publiski pieejamas. Šai informācijai jābūt pieejamai plašai 
sabiedrībai, bet jo īpaši jābūt valsts iestāžu rīcībā uzraudzības un ieviešanas mērķiem. Tai 
būtu jābūt pieejamai ražotāju tīmekļa vietnēs.

Grozījums Nr. 81
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) Visos tehniskajos reklāmizdevumos 
skaidri norāda riepu marķēšanai 
paredzētās ES tīmekļa vietnes adresi.

Or. en

Pamatojums

Lai paplašinātu informētību  un izpratni par sistēmu, patērētāju uzmanība ir jāvērš uz ES 
tīmekļa vietni kā svarīgāko skaidrojošas informācijas un papildinformācijas avotu.

Grozījums Nr. 82
Fiona Hall, Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4b) Katra riepas modeļa iekšpusē vai sānu 
malās riepu ražotāji norāda tipa 
apstiprinājuma testā izmērītās vērtības, 
kas saistītas ar rites pretestības 
koeficientu (izteiktu kg/t), saķeres ar 
mitru ceļu indeksu (izteiktu kā darbības 
indeksu G, salīdzinot to ar attiecīgu 
standarta riepu) un trokšņa emisijām 
(izteiktām dB(A)).

Or. en
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Pamatojums

Tipa apstiprināšanas pārbaužu deklarācija par izmērītajām vērtībām, ko sniedz riepas sānu 
malā, veicinās riepu marķēšanas sistēmas atbilstīgu ieviešanu. Datu iespiešana sānu malās 
būs noderīga iestādēm, izplatītājiem un mazumtirgotājiem, lai uzraudzītu marķējuma pareizu 
atrašanās vietu un dokumentāciju, pārbaudītu klasifikāciju un lai pārbaudītu apstiprinātās 
izmērītās vērtības, ja riepu testē atkārtoti.
Izmaksas par datu iespiešanu sānu malās vienai riepai ir niecīgas (saskaņā ar ietekmes 
vērtējumu — papildu EUR 13 par vienu reizi, ko pārnes uz visu ražošanas ciklu, kurā notiek 
iespiešana).

Grozījums Nr. 83
Neena Gill

Direktīvas priekšlikums
5. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka riepu 
izplatītāji izpilda šādus noteikumus.

Dalībvalstis nodrošina to, ka attiecībā uz 
riepām, kas ražotas pēc šīs direktīvas 
piemērošanas dienas, riepu piegādātāji 
izpilda šādus noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Nav iespējams piestiprināt marķējumu riepām, kuras jau atrodas apritē. Vārds 
„uzlīme”(sticker) ir pārāk neskaidrs, apzīmējot vēlamā marķējuma veidu. „Uzlīmējams 
informējošs marķējums” ir aprakstošāks. Komisijas teksta 2. pantā iekļautas C2 klases 
riepas, turpretī tās nav iekļautas 4. pantā.  Ar šo grozījumu mēģina panākt saskanību. 
Marķējumā būtu jāiekļauj rites pretestības koeficients (RPK, kg/t), lai parādītu saikni starp 
izmērīto RPK un klasifikāciju.

Grozījums Nr. 84
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Izplatītāji nodrošina to, ka tirdzniecības 1) Izplatītāji nodrošina to, ka tirdzniecības 
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vietā riepām labi redzamā vietā ir 
piestiprinātas uzlīmes, kuras piegādātāji ir 
sagatavojuši saskaņā ar 4. panta 1) punktu. 

vietā ir pieejama un izvietota labi 
saskatāma marķējuma informācija, kuru 
piegādātāji ir sagatavojuši saskaņā ar 
4. panta 1) punktu. 

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu mēģina nodrošināt, ka marķējuma informācija patērētājiem ir skaidrāk 
redzama.

Grozījums Nr. 85
Fiona Hall, Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Izplatītāji nodrošina to, ka tirdzniecības 
vietā riepām labi redzamā vietā ir 
piestiprinātas uzlīmes, kuras piegādātāji ir 
sagatavojuši saskaņā ar 4. panta 1) punktu. 

1) Izplatītāji nodrošina to, ka tirdzniecības 
vietā riepām labi redzamā vietā ir 
piestiprinātas uzlīmes, kuras piegādātāji ir 
sagatavojuši saskaņā ar 4. panta 1) punktu, 
vai sīkāka marķējumu paskaidrojoša 
informācija, kā noteikts II pielikuma
2.a daļā, ir novietota tiešā riepu tuvumā.

Or. en

Pamatojums

Ja mazumtirgotāji izvēlas sniegt papildu informāciju veikalā, piemēram, blakus apskates 
plauktiem, tajā būtu jāsniedz papildu informācija, kurā atkārto marķējuma informāciju un 
papildus sniedz precīzu skaidrojumu attiecībā uz katras darbības rezultātu raksturojumu 
attiecīgajā valodā (sk. grozījumu II pielikumam, 2.a daļai (jauna)).
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Grozījums Nr. 86
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Izplatītāji nodrošina to, ka tirdzniecības 
vietā riepām labi redzamā vietā ir 
piestiprinātas uzlīmes, kuras piegādātāji ir 
sagatavojuši saskaņā ar 4. panta 1) punktu. 

1) Izplatītāji nodrošina to, ka tirdzniecības 
vietā riepām labi redzamā vietā ir 
piestiprinātas uzlīmes, kuras piegādātāji ir 
sagatavojuši saskaņā ar 4. panta 1. punktu, 
vai sīkāka informācija par marķējumu, 
tostarp informācija par degvielas 
ietaupījumu, ir novietota tiešā riepu 
tuvumā. 

Or. en

Pamatojums

Uzlīme un plakāts līdzās riepai ir papildu informācijas avoti patērētājam, un tie optimāli būtu 
jāizmanto kombinācijā. Ja mazumtirgotāji izvēlas plakātu tirdzniecības vietā (vai nu vienu, 
vai papildus uzlīmei), uz tā informācijai jābūt detalizētākai nekā uz uzlīmes. Informācijas 
sniegšana tirdzniecības vietā būtu jāizmanto kā iespēja iepazīstināt ar papildu un skaidrojošu 
informāciju par marķējumu, un tajā sniedz provizorisku degvielas ietaupījuma aprēķinu, ja 
izmanto atbilstīgas C klases modeļa riepas ar zemu rites pretestību. 

Grozījums Nr. 87
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Izplatītāji nodrošina to, ka tirdzniecības 
vietā riepām labi redzamā vietā ir 
piestiprinātas uzlīmes, kuras piegādātāji ir 
sagatavojuši saskaņā ar 4. panta 1) punktu. 

1) Izplatītāji nodrošina to, ka tirdzniecības 
vietā labi redzamā vietā ir pieejama
marķējuma informācija, kuru piegādātāji 
ir sagatavojuši saskaņā ar 4. panta 
1) punktu.

Or. en
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir uzlabot formulējumu, uzsverot konsekventu marķējuma informācijas 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 88
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Izplatītāji nodrošina to, ka tirdzniecības 
vietā riepām labi redzamā vietā ir 
piestiprinātas uzlīmes, kuras piegādātāji ir 
sagatavojuši saskaņā ar 4. panta 1) punktu. 

1) Izplatītāji nodrošina to, ka tirdzniecības 
vietā labi redzamā vietā ir pieejama
marķējuma informācija, kuru piegādātāji 
ir sagatavojuši saskaņā ar 4. panta 
1) punktu.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir uzlabot formulējumu, uzsverot konsekventu marķējuma informācijas 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 89
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Izplatītāji nodrošina to, ka tirdzniecības 
vietā riepām labi redzamā vietā ir 
piestiprinātas uzlīmes, kuras piegādātāji ir 
sagatavojuši saskaņā ar 4. panta 1) punktu. 

1) Izplatītāji nodrošina to, ka tirdzniecības 
vietā labi redzamā vietā ir pieejama
marķējuma informācija, kuru piegādātāji 
ir sagatavojuši saskaņā ar 4. panta 
1) punktu.

Or. en
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir uzlabot formulējumu, uzsverot konsekventu marķējuma informācijas 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 90
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Izplatītāji nodrošina to, ka tirdzniecības 
vietā riepām labi redzamā vietā ir 
piestiprinātas uzlīmes, kuras piegādātāji ir 
sagatavojuši saskaņā ar 4. panta 1) punktu. 

1) Izplatītāji nodrošina to, ka tirdzniecības 
vietā labi redzamā vietā ir pieejama
marķējuma informācija, kuru piegādātāji 
ir sagatavojuši saskaņā ar 4. panta 
1) punktu.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir uzlabot formulējumu, uzsverot konsekventu marķējuma informācijas 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 91
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Izplatītāji nodrošina to, ka tirdzniecības 
vietā riepām labi redzamā vietā ir 
piestiprinātas uzlīmes, kuras piegādātāji ir 
sagatavojuši saskaņā ar 4. panta 1) punktu. 

1) Izplatītāji nodrošina to, ka tirdzniecības 
vietā labi redzamā vietā ir pieejama
marķējuma informācija, kuru piegādātāji 
ir sagatavojuši saskaņā ar 4. panta 
1) punktu.

Or. en
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir uzlabot formulējumu, uzsverot konsekventu marķējuma informācijas 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 92
Neena Gill

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Izplatītāji nodrošina to, ka tirdzniecības 
vietā riepām labi redzamā vietā ir 
piestiprinātas uzlīmes, kuras piegādātāji ir 
sagatavojuši saskaņā ar 4. panta 1) punktu. 

1) Izplatītāji nodrošina to, ka tirdzniecības 
vietā riepām labi redzamā vietā ir 
uzlīmējams informējošs marķējums, kuru
piegādātāji ir sagatavojuši saskaņā ar 
4. panta 1) punktu. 

Or. en

Pamatojums

Nav iespējams piestiprināt marķējumu riepām, kuras jau atrodas apritē. Vārds 
„uzlīme”(sticker) ir pārāk neskaidrs, apzīmējot vēlamā marķējuma veidu. „Uzlīmējams 
informējošs marķējums” ir aprakstošāks. Komisijas teksta 2. pantā iekļautas C2 klases 
riepas, turpretī tās nav iekļautas 4. pantā.  Ar šo grozījumu mēģina panākt saskanību. 
Marķējumā būtu jāiekļauj rites pretestības koeficients (RPK, kg/t), lai parādītu saikni starp 
izmērīto RPK un klasifikāciju.

Grozījums Nr. 93
Neena Gill

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Ja tirdzniecībā piedāvātās riepas nav 
redzamas gala lietotājam, izplatītājs gala 
lietotāju nodrošina ar ziņām par attiecīgo 
riepu degvielas patēriņa efektivitātes klasi, 
saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi un 
ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību.

2) Ja tirdzniecībā piedāvātās riepas nav 
redzamas galalietotājam, izplatītājs 
galalietotāju nodrošina ar ziņām par 
attiecīgo riepu degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi, izmērītās rites 
pretestības koeficientu, saķeri ar slapju 
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ceļu raksturojošo klasi un ārējā rites 
trokšņa izmērīto vērtību.

Or. en

Pamatojums

Nav iespējams piestiprināt marķējumu riepām, kuras jau atrodas apritē. Vārds 
„uzlīme”(sticker) ir pārāk neskaidrs, apzīmējot vēlamā marķējuma veidu. „Uzlīmējams 
informējošs marķējums” ir aprakstošāks. Komisijas teksta 2. pantā iekļautas C2 klases 
riepas, turpretī tās nav iekļautas 4. pantā.  Ar šo grozījumu mēģina panākt saskanību. 
Marķējumā būtu jāiekļauj rites pretestības koeficients (RPK, kg/t), lai parādītu saikni starp 
izmērīto RPK un klasifikāciju.

Grozījums Nr. 94
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) C1 un C2 klases riepām izplatītāji 
norāda degvielas patēriņa efektivitātes 
klasi un ārējā rites trokšņa izmērīto 
vērtību līdz ar rēķiniem, ko gala 
lietotājiem izsniedz, kad tie iegādājas 
riepas. C1 klases riepām norāda arī saķeri 
ar slapju ceļu raksturojošo klasi. 

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šo parametru parādīšanās patērētāja rēķinā neietekmē patērētāja pirkšanas lēmumu, un 
tāpēc tie ir jāsvītro, lai mazinātu piepūli un izmaksas.
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Grozījums Nr. 95
Fiona Hall, Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) C1 un C2 klases riepām izplatītāji 
norāda degvielas patēriņa efektivitātes 
klasi un ārējā rites trokšņa izmērīto 
vērtību līdz ar rēķiniem, ko gala 
lietotājiem izsniedz, kad tie iegādājas 
riepas. C1 klases riepām norāda arī saķeri 
ar slapju ceļu raksturojošo klasi. 

3) C1, C2 un C3 klases riepām izplatītāji 
sniedz marķējuma paskaidrojuma 
informāciju, kā noteikts II pielikuma 2.a 
vai 2.b daļā rēķinos vai līdz ar rēķiniem, 
ko galalietotājiem izsniedz, kad tie 
iegādājas riepas. C1 klases riepām norāda 
arī saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi.

Or. en

Pamatojums

Uzlīmei vajadzīgs sīkāks paskaidrojums, kurā skaidrota katra piktogramma. Tas jāsniedz 
pircējam citā informatīvā veidā — vēlākais — uz faktūrrēķina vai kopā ar to, jo to gandrīz 
noteikti rūpīgi izlasīs un to saglabāt kā apliecinājumu atsaucei turpmāk. Ja sīkāka 
informācija sniegta faktūrrēķinā, ir iespējamība, ka patērētājs turpmāk pieprasīs informāciju, 
pamatojoties uz marķēšanas sistēmu (sk. grozījums II pielikumā, 2.a un 2.b daļā (jaunas)).

Grozījums Nr. 96
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) C1 un C2 klases riepām izplatītāji 
norāda degvielas patēriņa efektivitātes 
klasi un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību 
līdz ar rēķiniem, ko gala lietotājiem
izsniedz, kad tie iegādājas riepas. C1 
klases riepām norāda arī saķeri ar slapju 
ceļu raksturojošo klasi.

3) C1 un C2 klases riepām izplatītāji 
norāda degvielas patēriņa efektivitātes 
klasi un saķeri ar slapju ceļu raksturojošo 
klasi, un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību 
līdz ar rēķiniem, ko galalietotājiem
izsniedz, kad tie iegādājas riepas.

Or. en
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Pamatojums

Informācijā iekļauj arī saķeri ar slapju ceļu raksturojošo riepu klasi.

Grozījums Nr. 97
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) C1 un C2 klases riepām izplatītāji 
norāda degvielas patēriņa efektivitātes 
klasi un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību 
līdz ar rēķiniem, ko gala lietotājiem
izsniedz, kad tie iegādājas riepas. C1 
klases riepām norāda arī saķeri ar slapju 
ceļu raksturojošo klasi.

3) C1 un C2 klases riepām izplatītāji 
norāda degvielas patēriņa efektivitātes 
klasi un saķeri ar slapju ceļu raksturojošo 
klasi, un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību 
līdz ar rēķiniem, ko galalietotājiem
izsniedz, kad tie iegādājas riepas.

Or. en

Pamatojums

Informācijā iekļauj arī saķeri ar slapju ceļu raksturojošo riepu klasi.

Grozījums Nr. 98
Pia Elda Locatelli

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) C1 un C2 klases riepām izplatītāji 
norāda degvielas patēriņa efektivitātes 
klasi un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību 
līdz ar rēķiniem, ko gala lietotājiem
izsniedz, kad tie iegādājas riepas. C1 
klases riepām norāda arī saķeri ar slapju 
ceļu raksturojošo klasi.

3) C1 un C2 klases riepām izplatītāji 
norāda degvielas patēriņa efektivitātes 
klasi un saķeri ar slapju ceļu raksturojošo 
klasi, un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību 
līdz ar rēķiniem, ko galalietotājiem
izsniedz, kad tie iegādājas riepas. 

Or. en
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Pamatojums

Informācijā iekļauj arī saķeri ar slapju ceļu raksturojošo riepu klasi.

Grozījums Nr. 99
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) C1 un C2 klases riepām izplatītāji 
norāda degvielas patēriņa efektivitātes 
klasi un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību 
līdz ar rēķiniem, ko gala lietotājiem 
izsniedz, kad tie iegādājas riepas. C1 
klases riepām norāda arī saķeri ar slapju 
ceļu raksturojošo klasi.

3) C1 un C2 klases riepām izplatītāji 
norāda degvielas patēriņa efektivitātes 
klasi un saķeri ar slapju ceļu raksturojošo 
klasi, un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību 
līdz ar rēķiniem, ko galalietotājiem
izsniedz, kad tie iegādājas riepas.

Or. en

Pamatojums

Informācijā iekļauj arī saķeri ar slapju ceļu raksturojošo riepu klasi.

Grozījums Nr. 100
Neena Gill

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) C1 un C2 klases riepām izplatītāji 
norāda degvielas patēriņa efektivitātes 
klasi un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību 
līdz ar rēķiniem, ko gala lietotājiem
izsniedz, kad tie iegādājas riepas. C1 klases 
riepām norāda arī saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošo klasi. 

3) C1, C2 un C3 klases riepām izplatītāji 
norāda degvielas patēriņa efektivitātes 
klasi un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību 
līdz ar rēķiniem, ko galalietotājiem
izsniedz, kad tie iegādājas riepas. C1 klases 
riepām norāda arī saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošo klasi. 

Or. en



PE421.196v01-00 54/91 AM\771285LV.doc

LV

Pamatojums

Nav iespējams piestiprināt marķējumu riepām, kuras jau atrodas apritē. Vārds 
„uzlīme”(sticker) ir pārāk neskaidrs, apzīmējot vēlamā marķējuma veidu. „Uzlīmējams 
informējošs marķējums” ir aprakstošāks. Komisijas teksta 2. pantā iekļautas C2 klases 
riepas, turpretī tās nav iekļautas 4. pantā.  Ar šo grozījumu mēģina panākt saskanību. 
Marķējumā būtu jāiekļauj rites pretestības koeficients (RPK, kg/t), lai parādītu saikni starp 
izmērīto RPK un klasifikāciju.

Grozījums Nr. 101
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots
Automobiļu piegādātāju un automobiļu 

izplatītāju pienākumi
Dalībvalstis nodrošina to, ka automobiļu 
piegādātāji un automobiļu izplatītāji 
izpilda šādus noteikumus.
1) Automobiļu piegādātāji un automobiļu 
nodrošina, ka tehniskos reklāmizdevumos 
ir sniegtas ziņas par riepām, kuras 
uzmontētas jauniem transportlīdzekļiem; 
minētajās ziņās norāda degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi (atbilstīgi I pielikuma A 
daļai), ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību 
(atbilstīgi I pielikuma C daļai) un — C1 
klases riepām — saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošo klasi (atbilstīgi I pielikuma B 
daļai).
2) Ja jauns transportlīdzeklis var būt 
aprīkots ar dažāda tipa riepām, bet gala 
lietotājiem nav piedāvāta iespēja izvēlēties 
tipus, tad III pielikumā noteiktajā kārtībā 
tehniskajos reklāmizdevumos norāda šo 
riepu tipu zemākā degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošo klasi un augstākā ārējā rites 
trokšņa izmērīto vērtību.
3) Ja gala lietotājiem piedāvā iespēju no 
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vairākiem riepu tipiem izvēlēties jaunam 
automobilim uzstādāmā tipa riepas, tad 
automobiļu piegādātāji III pielikumā 
noteiktajā kārtībā tehniskajos 
reklāmizdevumos norāda šo riepu tipu 
degvielas patēriņa efektivitātes klasi, 
saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi un 
ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību.
4) Ja gala lietotājiem piedāvā iespēju 
izvēlēties no vairākiem riepu tipiem 
izvēlēties jaunam automobilim uzstādāmā 
tipa riepas, tad automobiļu izplatītāji 
pirms pārdošanas sniedz informāciju par 
šo riepu tipu degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošo klasi un ārējā rites trokšņa 
izmērīto vērtību.

Or. de

Pamatojums

Mehānisko transportlīdzekļu piegādātājiem un izplatītājiem jau tagad ir prasība parādīt 
transportlīdzekļu CO2 emisijas un degvielas patēriņu. Tāpēc jau tagad viņu interesēs ir 
piedāvāt riepu tipus, kas atbilst šiem kritērijiem, kā arī riepas ar zemu rites pretestību un 
tādas, kam ir braukšanas komforta un drošības augsti standarti. Turklāt pašreizējā tipu 
apstiprināšana attiecas uz visu transportlīdzekli, un tāpēc pamatīgi testēti ir rites pretestība, 
saķere ar slapju ceļu un troksnis, nodrošinot, lai tiktu ievērota atbilstība juridiskajām 
prasībām.

Grozījums Nr. 102
Neena Gill

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots
Automobiļu piegādātāju un automobiļu 

izplatītāju pienākumi
Dalībvalstis nodrošina to, ka automobiļu 
piegādātāji un automobiļu izplatītāji 
izpilda šādus noteikumus.
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1) Automobiļu piegādātāji un automobiļu 
nodrošina, ka tehniskos reklāmizdevumos 
ir sniegtas ziņas par riepām, kuras 
uzmontētas jauniem transportlīdzekļiem; 
minētajās ziņās norāda degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi (atbilstīgi I pielikuma A 
daļai), ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību 
(atbilstīgi I pielikuma C daļai) un — C1 
klases riepām — saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošo klasi (atbilstīgi I pielikuma B 
daļai).
2) Ja jauns transportlīdzeklis var būt 
aprīkots ar dažāda tipa riepām, bet gala 
lietotājiem nav piedāvāta iespēja izvēlēties 
tipus, tad III pielikumā noteiktajā kārtībā 
tehniskajos reklāmizdevumos norāda šo 
riepu tipu zemākā degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošo klasi un augstākā ārējā rites 
trokšņa izmērīto vērtību.
3) Ja gala lietotājiem piedāvā iespēju no 
vairākiem riepu tipiem izvēlēties jaunam 
automobilim uzstādāmā tipa riepas, tad 
automobiļu piegādātāji III pielikumā 
noteiktajā kārtībā tehniskajos 
reklāmizdevumos norāda šo riepu tipu 
degvielas patēriņa efektivitātes klasi, 
saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi un 
ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību.
4) Ja gala lietotājiem piedāvā iespēju 
izvēlēties no vairākiem riepu tipiem 
izvēlēties jaunam automobilim uzstādāmā 
tipa riepas, tad automobiļu izplatītāji 
pirms pārdošanas sniedz informāciju par 
šo riepu tipu degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošo klasi un ārējā rites trokšņa 
izmērīto vērtību.

Or. en

Pamatojums

Ar šo priekšlikumu dublētos testēšana, ko ražotājiem jau prasa veikt, lai pierādītu ražošanas 
atbilstību, to iekļaujot tipa apstiprināšanas kārtībā, un ar kuru izraisītu uzraudzības 
testēšanas dubultošanu dažādās dalībvalstīs.  Verifikācija, kas pamatojas uz revīziju par 
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riepu ražotāju atbilstību ražošanas testu datiem, iespējams, ir daudz labāka pieeja 
uzraudzībai, balstoties uz izdevīgumu.

Grozījums Nr. 103
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Automobiļu piegādātāju un automobiļu 
izplatītāju pienākumi

Transportlīdzekļu piegādātāju un 
transportlīdzekļu izplatītāju pienākumi
Šis ir horizontāls grozījums, kurš, ja to 
pieņems, attieksies uz visu pantu.

Or. en

Pamatojums

Noteikumi jāpiemēro visiem transportlīdzekļu izplatītājiem, kuru transportlīdzekļi ir aprīkoti 
ar riepām, uz kurām attiecas šī direktīva, tostarp autofurgonu, kravas automobiļu un 
autobusu izplatītājiem, lai nodrošinātu, ka arī pircēji, kuri iegādājas transportlīdzekļus 
uzņēmējdarbībai un kuru īpatsvars riepu tirgū arvien palielinās, pārzina marķēšanas sistēmu.

Grozījums Nr. 104
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka automobiļu 
piegādātāji un automobiļu izplatītāji izpilda 
šādus noteikumus.

Dalībvalstis nodrošina to, ka automobiļu 
piegādātāji un automobiļu izplatītāji izpilda 
šādus noteikumus.

1) Automobiļu piegādātāji un automobiļu 
nodrošina, ka tehniskos reklāmizdevumos 
ir sniegtas ziņas par riepām, kuras 
uzmontētas jauniem transportlīdzekļiem; 
minētajās ziņās norāda degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi (atbilstīgi I pielikuma A 
daļai), ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību 

1) Automobiļu piegādātāji un automobiļu
izplatītāji sniedz ziņas par riepām, kuras 
uzmontētas jauniem transportlīdzekļiem; 
minētajās ziņās norāda degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi (atbilstīgi I pielikuma 
A daļai), ārējā rites trokšņa izmērīto 
vērtību (atbilstīgi I pielikuma C  daļai) 
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(atbilstīgi I pielikuma C daļai) un — C1 
klases riepām — saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošo klasi (atbilstīgi I pielikuma B 
daļai).

un — C1 klases riepām — saķeri ar slapju 
ceļu raksturojošo klasi (atbilstīgi 
I pielikuma B daļai). Šo infprmāciju 
sniedz galalietotājiem pirms 
transportlīdzekļa pārdošanas.

2) Ja jauns transportlīdzeklis var būt 
aprīkots ar dažāda tipa riepām, bet gala 
lietotājiem nav piedāvāta iespēja izvēlēties 
tipus, tad III pielikumā noteiktajā kārtībā 
tehniskajos reklāmizdevumos norāda šo 
riepu tipu zemākā degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošo klasi un augstākā ārējā rites 
trokšņa izmērīto vērtību.

2) Ja jauns transportlīdzeklis var būt 
aprīkots ar dažāda tipa riepām, bet gala 
lietotājiem nav piedāvāta iespēja izvēlēties 
tipus, tad III pielikumā noteiktajā kārtībā 
norāda šo riepu tipu zemākā degvielas 
patēriņa efektivitātes klasi, saķeri ar slapju 
ceļu raksturojošo klasi un augstākā ārējā 
rites trokšņa izmērīto vērtību.

3) Ja gala lietotājiem piedāvā iespēju no 
vairākiem riepu tipiem izvēlēties jaunam 
automobilim uzstādāmā tipa riepas, tad 
automobiļu piegādātāji III pielikumā 
noteiktajā kārtībā tehniskajos 
reklāmizdevumos norāda šo riepu tipu 
degvielas patēriņa efektivitātes klasi, 
saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi un 
ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību.
4) Ja gala lietotājiem piedāvā iespēju 
izvēlēties no vairākiem riepu tipiem 
izvēlēties jaunam automobilim uzstādāmā 
tipa riepas, tad automobiļu izplatītāji 
pirms pārdošanas sniedz informāciju par 
šo riepu tipu degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošo klasi un ārējā rites trokšņa 
izmērīto vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka automobiļu 
piegādātāji un automobiļu izplatītāji izpilda 

Dalībvalstis nodrošina to, ka automobiļu 
piegādātāji un automobiļu izplatītāji izpilda 
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šādus noteikumus. šādus noteikumus.
1) Automobiļu piegādātāji un automobiļu 
nodrošina, ka tehniskos reklāmizdevumos 
ir sniegtas ziņas par riepām, kuras 
uzmontētas jauniem transportlīdzekļiem; 
minētajās ziņās norāda degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi (atbilstīgi I pielikuma A 
daļai), ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību 
(atbilstīgi I pielikuma C daļai) un — C1 
klases riepām — saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošo klasi (atbilstīgi I pielikuma B 
daļai).

1) Automobiļu piegādātāji un automobiļu 
izplatītāji sniedz ziņas par riepām, kuras 
uzmontētas jauniem transportlīdzekļiem; 
minētajās ziņās norāda degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi (atbilstīgi I pielikuma 
A daļai), ārējā rites trokšņa izmērīto 
vērtību (atbilstīgi I pielikuma C daļai) 
un — C1 klases riepām — saķeri ar slapju 
ceļu raksturojošo klasi (atbilstīgi 
I pielikuma B daļai) III pielikumā 
noteiktajā kārtībā. Šo informāciju iekļauj 
vismaz elektroniskajos tehniskajos 
reklāmizdevumos un sniedz 
galalietotājiem pirms transportlīdzekļa 
pārdošanas.

2) Ja jauns transportlīdzeklis var būt 
aprīkots ar dažāda tipa riepām, bet gala 
lietotājiem nav piedāvāta iespēja izvēlēties 
tipus, tad III pielikumā noteiktajā kārtībā 
tehniskajos reklāmizdevumos norāda šo 
riepu tipu zemākā degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošo klasi un augstākā ārējā rites 
trokšņa izmērīto vērtību.

2) Ja jauns transportlīdzeklis var būt 
aprīkots ar dažāda tipa riepām, bet 
galalietotājiem nav piedāvāta iespēja 
izvēlēties tipus, tad 1. punktā minētajā 
informācijā norāda šo riepu tipu zemākā 
degvielas patēriņa efektivitātes klasi, saķeri 
ar slapju ceļu raksturojošo klasi un 
augstākā ārējā rites trokšņa izmērīto 
vērtību.

3) Ja gala lietotājiem piedāvā iespēju no 
vairākiem riepu tipiem izvēlēties jaunam 
automobilim uzstādāmā tipa riepas, tad
automobiļu piegādātāji III pielikumā 
noteiktajā kārtībā tehniskajos 
reklāmizdevumos norāda šo riepu tipu 
degvielas patēriņa efektivitātes klasi, saķeri 
ar slapju ceļu raksturojošo klasi un ārējā 
rites trokšņa izmērīto vērtību.

3) Ja galalietotājiem piedāvā iespēju no 
vairākiem riepu tipiem izvēlēties jaunam 
automobilim uzstādāmā tipa riepas, tad 
1. punktā minētajā informācijā norāda 
visu šo riepu tipu degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošo klasi un ārējā rites trokšņa 
izmērīto vērtību.

4) Ja gala lietotājiem piedāvā iespēju 
izvēlēties no vairākiem riepu tipiem 
izvēlēties jaunam automobilim uzstādāmā 
tipa riepas, tad automobiļu izplatītāji 
pirms pārdošanas sniedz informāciju par 
šo riepu tipu degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošo klasi un ārējā rites trokšņa 
izmērīto vērtību.

Or. en



PE421.196v01-00 60/91 AM\771285LV.doc

LV

Pamatojums

Automobiļu nozarē būtu jāizvairās no nevajadzīga administratīva sloga un izmaksām.

Grozījums Nr. 106
Werner Langen, Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka automobiļu 
piegādātāji un automobiļu izplatītāji izpilda 
šādus noteikumus.

Dalībvalstis nodrošina to, ka automobiļu 
piegādātāji un automobiļu izplatītāji izpilda 
šādus noteikumus.

1) Automobiļu piegādātāji un automobiļu
nodrošina, ka tehniskos reklāmizdevumos 
ir sniegtas ziņas par riepām, kuras 
uzmontētas jauniem transportlīdzekļiem; 
minētajās ziņās norāda degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi (atbilstīgi I pielikuma A 
daļai), ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību 
(atbilstīgi I pielikuma C daļai) un — C1 
klases riepām — saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošo klasi (atbilstīgi I pielikuma B 
daļai).

1) Automobiļu piegādātāji un automobiļu 
izplatītāji nodrošina, ka galalietotājiem 
tiek sniegtas ziņas par riepām, kuras 
uzmontētas jauniem transportlīdzekļiem; 
minētajās ziņās norāda degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi (atbilstīgi I pielikuma 
A daļai), ārējā rites trokšņa izmērīto 
vērtību (atbilstīgi I pielikuma C daļai) 
un — C1 klases riepām — saķeri ar slapju 
ceļu raksturojošo klasi (atbilstīgi 
I pielikuma B daļai).

2) Ja jauns transportlīdzeklis var būt 
aprīkots ar dažāda tipa riepām, bet gala 
lietotājiem nav piedāvāta iespēja izvēlēties 
tipus, tad III pielikumā noteiktajā kārtībā 
tehniskajos reklāmizdevumos norāda šo 
riepu tipu zemākā degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošo klasi un augstākā ārējā rites 
trokšņa izmērīto vērtību.

2) Ja jauns transportlīdzeklis var būt 
aprīkots ar dažāda tipa riepām, bet 
galalietotājiem nav piedāvāta iespēja 
izvēlēties tipus, tad III pielikumā noteiktajā 
kārtībā sniedz informāciju, kas attiecas uz 
šo riepu tipu zemākā degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošo klasi un augstākā ārējā rites 
trokšņa izmērīto vērtību.

3) Ja gala lietotājiem piedāvā iespēju no 
vairākiem riepu tipiem izvēlēties jaunam 
automobilim uzstādāmā tipa riepas, tad 
automobiļu piegādātāji III pielikumā 
noteiktajā kārtībā tehniskajos 
reklāmizdevumos norāda šo riepu tipu 
degvielas patēriņa efektivitātes klasi, saķeri 
ar slapju ceļu raksturojošo klasi un ārējā 
rites trokšņa izmērīto vērtību.

3) Ja galalietotājiem piedāvā iespēju no 
vairākiem riepu tipiem izvēlēties jaunam 
automobilim uzstādāmā tipa riepas, tad 
automobiļu piegādātāji III pielikumā 
noteiktajā kārtībā galalietotājiem sniedz 
informāciju, kas attiecas uz šo riepu tipu 
degvielas patēriņa efektivitātes klasi, saķeri 
ar slapju ceļu raksturojošo klasi un ārējā 
rites trokšņa izmērīto vērtību.

4) Ja gala lietotājiem piedāvā iespēju 4) Ja galalietotājiem piedāvā iespēju no 
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izvēlēties no vairākiem riepu tipiem 
izvēlēties jaunam automobilim uzstādāmā 
tipa riepas, tad automobiļu izplatītāji pirms 
pārdošanas sniedz informāciju par šo riepu 
tipu degvielas patēriņa efektivitātes klasi, 
saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi un 
ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību.

vairākiem riepu tipiem izvēlēties jaunam 
automobilim uzstādāmā tipa riepas, tad 
automobiļu izplatītāji pirms pārdošanas 
sniedz informāciju par šo riepu tipu 
degvielas patēriņa efektivitātes klasi, saķeri 
ar slapju ceļu raksturojošo klasi un ārējā 
rites trokšņa izmērīto vērtību.

Or. de

Pamatojums

Pircējam, pērkot transportlīdzekli, sniedz pilnīgu informāciju par visa transportlīdzekļa, 
tostarp riepu, CO2 emisijām. Prasība sniegt informāciju par riepām reklāmizdevumos vienīgi 
izraisītu papildu izmaksas un  birokrātiju, pircējam nesniedzot pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 107
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju, kas saskaņā ar 4., 5. un 
6. pantu jāsniedz par riepu degvielas 
patēriņa efektivitātes klasi, ārējā rites 
trokšņa izmērīto vērtību un saķeri ar slapju 
ceļu raksturojošo klasi, iegūst, izmantojot 
1. pielikumā norādītās harmonizētās 
testēšanas metodes.

Informāciju, kas saskaņā ar 4., 5. un 
6. pantu jāsniedz par riepu degvielas 
patēriņa efektivitātes klasi, ārējā rites 
trokšņa izmērīto vērtību un saķeri ar slapju 
ceļu raksturojošo klasi, iegūst, izmantojot 
1. pielikumā norādītās harmonizētās 
testēšanas metodes. Izmantojot 
harmonizētus testus, galalietotājiem 
sniedz pārbaudīto īpašību uzticamu un 
pilnībā raksturojošu klasifikāciju.

Or. fr

Pamatojums

Pamatojoties uz satiksmes drošību un patērētāju aizsardzību, harmonizētas testēšanas 
metodes ir jāievieš saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā tie, kurus piemēro reālās 
izmantošanas laikā. Neprecīzas vai sliktas imitācijas pārbaudes var papildus mulsināt 
patērētājus.



PE421.196v01-00 62/91 AM\771285LV.doc

LV

Grozījums Nr. 108
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju, kas saskaņā ar 4., 5. un 
6. pantu jāsniedz par riepu degvielas 
patēriņa efektivitātes klasi, ārējā rites 
trokšņa izmērīto vērtību un saķeri ar slapju 
ceļu raksturojošo klasi, iegūst, izmantojot 
1. pielikumā norādītās harmonizētās 
testēšanas metodes.

Informāciju, kas saskaņā ar 4., 5. un 
6. pantu jāsniedz par riepu degvielas 
patēriņa efektivitātes klasi, ārējā rites 
trokšņa izmērīto vērtību un saķeri ar slapju 
ceļu raksturojošo klasi, iegūst, izmantojot 
1. pielikumā norādītās harmonizētās 
testēšanas metodes, saskaņā ar to spēju 
nodrošināt galalietotājiem uzticamu 
klasifikāciju, kurā pilnībā pārstāvētas šīs 
riepu īpašības.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi izmantot harmonizētas testēšanas metodes, kuras pielīdzinātas reālās izmantošanas 
apstākļiem.

Grozījums Nr. 109
Pia Elda Locatelli

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju, kas saskaņā ar 4., 5. un 
6. pantu jāsniedz par riepu degvielas 
patēriņa efektivitātes klasi, ārējā rites 
trokšņa izmērīto vērtību un saķeri ar slapju 
ceļu raksturojošo klasi, iegūst, izmantojot 
1. pielikumā norādītās harmonizētās 
testēšanas metodes.

Informāciju, kas saskaņā ar 4., 5. un 
6. pantu jāsniedz par riepu degvielas 
patēriņa efektivitātes klasi, ārējā rites 
trokšņa izmērīto vērtību un saķeri ar slapju 
ceļu raksturojošo klasi, iegūst, izmantojot 
1. pielikumā norādītās harmonizētās 
testēšanas metodes, saskaņā ar to spēju 
nodrošināt galalietotājiem uzticamu 
klasifikāciju, kurā pilnībā pārstāvētas šīs 
riepu īpašības.
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Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi izmantot harmonizētas testēšanas metodes, kuras pielīdzinātas reālās izmantošanas 
apstākļiem.

Grozījums Nr. 110
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju, kas saskaņā ar 4., 5. un 
6. pantu jāsniedz par riepu degvielas 
patēriņa efektivitātes klasi, ārējā rites 
trokšņa izmērīto vērtību un saķeri ar slapju 
ceļu raksturojošo klasi, iegūst, izmantojot 
1. pielikumā norādītās harmonizētās 
testēšanas metodes.

Informāciju, kas saskaņā ar 4., 5. un 
6. pantu jāsniedz par riepu degvielas 
patēriņa efektivitātes klasi, ārējā rites 
trokšņa izmērīto vērtību un saķeri ar slapju 
ceļu raksturojošo klasi, iegūst, izmantojot 
1. pielikumā norādītās harmonizētās 
testēšanas metodes. Apsverot 
izmantojamās testēšanas metodes, 
prioritāte jāpiešķir satiksmes drošībai.

Or. ro

Pamatojums

Ir svarīgi prioritāti piešķirt ceļu satiksmes drošībai, izvēloties izmantojamās testēšanas 
metodes. 

Grozījums Nr. 111
Neena Gill

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis saskaņā ar IV pielikumā 
izklāstīto procedūru novērtē atbilstību 
deklarētajām degvielas patēriņa 

svītrots
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efektivitātes klasēm un saķeri ar slapju 
ceļu raksturojošām klasēm I pielikuma 
A un B daļas nozīmē, kā arī atbilstību 
deklarētajai ārējā rites trokšņa vērtībai 
I pielikuma C daļas nozīmē.

Or. en

Pamatojums

Ar šādu programmu dublētos testēšana, ko ražotājiem jau prasa veikt, lai pierādītu ražošanas 
atbilstību, to iekļaujot tipa apstiprināšanas kārtībā, un ar kuru izraisītu uzraudzības 
testēšanas dubultošanu dažādās dalībvalstīs.   Verifikācija, kas pamatojas uz revīziju par 
riepu ražotāju atbilstību ražošanas testu datiem, iespējams, ir daudz labāka pieeja 
uzraudzībai, balstoties uz izdevīgumu.

Grozījums Nr. 112
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis saskaņā ar IV pielikumā 
izklāstīto procedūru novērtē atbilstību 
deklarētajām degvielas patēriņa 
efektivitātes klasēm un saķeri ar slapju 
ceļu raksturojošām klasēm I pielikuma 
A un B daļas nozīmē, kā arī atbilstību 
deklarētajai ārējā rites trokšņa vērtībai 
I pielikuma C daļas nozīmē.

Testēšanas procedūra notiek saskaņā ar 
pašreizējiem noteikumiem par riepu 
testēšanu, tostarp saistībā ar sastāvdaļu 
tipa apstiprināšanu sertifikāta iegūšanai 
atbilstīgi ANO/EEK Noteikumiem 
Nr. 117.

Or. de

Pamatojums

Lai apstiprinātu būtiskus riepu parametrus, jau ir ES tipa apstiprināšanas procedūra, pēc 
kuras saskaņā ar EEK Noteikumiem Nr. 117 tiek izsniegts sertifikāts. Komisija ierosina, ka 
katrai dalībvalstij jābūt spējīgai testēt riepas, ja konstatē, ka nav atbilstības 
proporcionalitātes principam un ka varētu rasties nevajadzīgs birokrātisks slogs.



AM\771285LV.doc 65/91 PE421.196v01-00

LV

Grozījums Nr. 113
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis saskaņā ar IV pielikumā 
izklāstīto procedūru novērtē atbilstību 
deklarētajām degvielas patēriņa 
efektivitātes klasēm un saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošām klasēm I pielikuma A un 
B daļas nozīmē, kā arī atbilstību 
deklarētajai ārējā rites trokšņa vērtībai 
I pielikuma C daļas nozīmē.

Dalībvalstis saskaņā ar IV pielikumā 
izklāstīto procedūru novērtē sekundārajam 
tirgum paredzēto riepu atbilstību 
deklarētajām degvielas patēriņa 
efektivitātes klasēm un saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošām klasēm I pielikuma A un 
B daļas nozīmē, kā arī atbilstību 
deklarētajai ārējā rites trokšņa vērtībai 
I pielikuma C daļas nozīmē.

Or. en

Pamatojums

Spēkā esošajos normatīvajos aktos jau ir izklāstīts, kā dalībvalstīm jānosaka degvielas 
patēriņa līmenis, saķeri ar slapju ceļu raksturojošā klase un ārējā rites trokšņa rādītāji, 
veicot tipa apstiprinājuma testus jauniem transportlīdzekļiem. Lai izvairītos no nevajadzīgas 
papildu testēšanas un birokrātiskā sloga, ir jāizmanto jau izveidotās ES procedūras, nevis tās 
jāapšauba.

Grozījums Nr. 114
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādas pārbaudes neskar nekādu ES 
transportlīdzekļu vai riepu tipu 
apstiprinājumu, kas piešķirts saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 5. septembra Direktīvu 
2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu 

mehānisko transportlīdzekļu un to 
piekabju, kā arī tādiem 
transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, 
sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību 
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apstiprināšanai1, vai ar Regulu (EK) 
Nr. .../... par tipa apstiprinājuma prasībām 
attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu 
vispārējo drošību.
____________
1 OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Lai sniegtu automobiļu un riepu ražotājiem juridisku noteiktību, jābūt skaidrībai, ka 
pārbaužu rezultātā dalībvalstis nedrīkstētu bloķēt to automobiļu un riepu brīvu apriti ES, 
kuru tipi ir apstiprināti.

Grozījums Nr. 115
Pia Elda Locatelli

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtējot atbilstību, dalībvalstis attiecīgā 
gadījumā ņem vērā arī riepu tipa 
apstiprinājuma dokumentāciju un papildu 
dokumentāciju, kuru sniedz piegādātāji.

Or. en

Pamatojums

Lai samazinātu un saskaņotu ar riepām veiktos testus, tā  mazinot ražotāju administratīvo 
slogu un testēšanas izmaksas, testēšanā jāizmanto tādas pašas metodes, kā definēts tiesību 
aktos par riepu tipa apstiprināšanu.



AM\771285LV.doc 67/91 PE421.196v01-00

LV

Grozījums Nr. 116
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtējot atbilstību, dalībvalstis attiecīgā 
gadījumā ņem vērā arī riepu tipa 
apstiprinājuma dokumentāciju un papildu 
dokumentāciju, kuru sniedz piegādātāji.

Or. en

Pamatojums

Lai samazinātu un saskaņotu ar riepām veiktos testus, tā  mazinot ražotāju administratīvo 
slogu un testēšanas izmaksas, testēšanā jāizmanto tādas pašas metodes, kā definēts tiesību 
aktos par riepu tipa apstiprināšanu.

Grozījums Nr. 117
Fiona Hall, Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes izveido sistēmu regulāru 
pārbaužu un ārkārtas pārbaužu veikšanai 
tirdzniecības vietās, lai nodrošinātu šīs 
direktīvas prasību ievērošanu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu efektīvu un saskaņotu marķēšanas sistēmas ieviešanu visā ES. Saistībā ar 
citām enerģijas marķēšanas sistēmām patērētāju organizācijas ir konstatējušas regulārus 
produktu nepareizas marķēšanas, kā arī pieprasītas informācijas nesniegšanas gadījumus. 
Dalībvalstīm, veicot izlases veida kontroli, ir jāpārbauda, vai ražojumi ir pareizi marķēti un 
vai būtiska informācija ir pieejama visos tirdzniecības materiālos, tostarp noliktavās glabāto 
krājumu sarakstos, katalogos, brošūrās un tīmekļa vietnēs.
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Grozījums Nr. 118
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes izveido sistēmu regulāru 
pārbaužu un ārkārtas pārbaužu veikšanai 
tirdzniecības vietās, lai nodrošinātu šīs 
direktīvas prasību ievērošanu.

Or. en

Pamatojums

Patērētāju organizāciju veiktie pētījumi liecina, ka regulāri vērojama nepareiza ražojumu 
marķēšana un informācijas trūkums. Dalībvalstīm, veicot izlases veida kontroli, ir
jānodrošina, ka ražojumi ir pareizi marķēti un ka būtiskā informācija saskaņā ar iepriekš 
izklāstītajiem principiem ir pieejama visos tehniskajos reklāmizdevumos. Izmērīto rādītāju 
iespiešana riepas sānu malās ļaus vienkāršot uzraudzību un pareizas īstenošanas izpildi.

Grozījums Nr. 119
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis uzskata, ka marķējums un 
informācija par ražojumu atbilst šīs 
direktīvas noteikumiem, ja vien dalībvalstu 
rīcībā nav pretēju pierādījumu. Deklarēto 
vērtību precizitātes izvērtēšanas 
vajadzībām tās var pieprasīt, lai piegādātāji 
iesniedz tehnisko dokumentāciju.

2. Dalībvalstis uzskata, ka marķējums un 
informācija par ražojumu atbilst šīs 
direktīvas noteikumiem, ja vien dalībvalstu 
rīcībā nav pretēju pierādījumu. Deklarēto 
vērtību precizitātes izvērtēšanas 
vajadzībām tās var pieprasīt, lai riepu 
piegādātāji iesniedz tehnisko 
dokumentāciju.

Or. en
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Pamatojums

Tikai riepu piegādātāji var sniegt detalizētu tehnisku dokumentāciju par riepām.

Grozījums Nr. 120
Neena Gill

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
Stimuli

Dalībvalstis nedrīkst īstenot veicinošus 
pasākumus attiecībā uz riepām, kuru 
degvielas patēriņa efektivitātes klase ir 
zemāka par C klasi I pielikuma A daļas 
nozīmē.

Or. en

Pamatojums

Ar to mēģina piemērot ierobežojumus valstu fiskāliem stimuliem, un tādējādi ir risks, ka 
iespējami valstu nodokļu politikas neatkarības pārkāpumi. Dalībvalstis varētu vēlēties 
piedāvāt stimulus par zemākas rites pretestības riepām, un tagad tas jau tām iespējams 
saskaņā ar Eiropas Savienības dibināšanas līguma nosacījumiem, taču nodoklu politikas 
joma ir katras dalībvalsts kompetencē. 

Grozījums Nr. 121
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nedrīkst īstenot veicinošus 
pasākumus attiecībā uz riepām, kuru 
degvielas patēriņa efektivitātes klase ir 
zemāka par C klasi I pielikuma A daļas 
nozīmē.

Dalībvalstis nedrīkst īstenot veicinošus 
pasākumus attiecībā uz riepām, kuru 
degvielas patēriņa efektivitātes klase ir 
zemāka par C lasi I pielikuma A daļas 
nozīmē un saķeri ar slapju ceļu 
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raksturojošā klase zemāka par C klasi 
(C1 klases riepām) I pielikuma B daļas 
nozīmē.

Or. en

Pamatojums

Tā kā riepu ražotāji jāmudina optimizēt visus parametrus, iepējamo stimulu sistēmā būtu 
jāņem vērā arī saķeres ar slapju ceļu darbības rezultāti.

Grozījums Nr. 122
Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nedrīkst īstenot veicinošus 
pasākumus attiecībā uz riepām, kuru 
degvielas patēriņa efektivitātes klase ir 
zemāka par C klasi I pielikuma A daļas
nozīmē.

Dalībvalstis nedrīkst īstenot veicinošus 
pasākumus attiecībā uz riepām, kuru 
degvielas patēriņa efektivitātes klase ir 
zemāka par C klasi un saķeri ar slapju 
ceļu raksturojošā klase ir zemāka par C 
klasi I pielikuma A un B daļas nozīmē.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikuma apsvērumiem, konkrēti, 4. apsvērumu (jo īpaši uzsverot, 
ka rites pretestība var negatīvi ietekmēt citus parametrus, piemēram, saķeri ar slapju ceļu. 
„Riepu ražotāji ir jāmudina uzlabot visus parametrus”), iespējamo stimulu sistēmā ņem vērā 
apsvērumus arī saistībā ar saķeri ar slapju ceļu. Nav pircēja interesēs tas, ka dalībvalsts 
paredz stimulus, piemēram, A klases riepām par degvielas patēriņa efektivitāti un E klases 
riepām par saķeri ar slapju ceļu.
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Grozījums Nr. 123
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) Prasību ieviešana attiecībā uz sniega 
riepām un ziemas riepām.

Or. ro

Pamatojums

Ir svarīgi ieviest īpašas prasības attiecībā uz sniega riepām un ziemas riepām, jo 
piemērojamās specifikācijas nav salīdzināmas ar tām, ko piemēro standarta riepām.

Grozījums Nr. 124
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – –1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai šo direktīvu konsekventi īstenotu, 
nepieciešama ciešāka sadarbība tirgus 
uzraudzībā, regulāri apmainoties ar 
informāciju. Dalībvalstis veic atbilstīgus 
pasākumus regulāru retrospektīvu 
pārbaužu jomā, lai nodrošinātu, ka 
riepām, kuras nav pienācīgi marķētas, 
panāktu atbilstību vai ka tās tiek izņemtas 
no tirgus. 

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienādus konkurences apstākļus Eiropas iekšējā tirgū un radītu vienlīdzīgus 
apstākļus Eiropas un ārpuskopienas valstu ražotājiem, dalībvalstīm ir jānodrošina, ka 
konsekventi tiek ievēroti šīs direktīvas noteikumi.
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Grozījums Nr. 125
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
14. pants – (-1) punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šīs direktīvas 
piemērošanas dienas Komisija veic 
ietekmes uz patērētājiem novērtējumu, lai 
noteiktu marķējuma efektivitāti saistībā ar 
to, kāda ir patērētāju izpratne un 
pasākuma atbilstība, ievērojot mehāniskā 
transportlīdzekļa vispārējās drošības un 
ekoloģiskos rādītājus.

Or. en

Pamatojums

Tā kā šajā direktīvā ierosinātie pasākumi tiek ieviesti pirmo reizi šāda tipa produktam, ņemot 
vērā vairākus kritērijus, ir svarīgi novērtēt instrumenta atbilstību un efektivitāti, lai direktīvu 
varētu rūpīgi pārskatīt.

Grozījums Nr. 126
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēlākais līdz 2010. gada 29. oktobrim 
Komisija Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz ziņojumu, kam 
pievienots ietekmes novērtējums un 
vajadzības gadījumā priekšlikumi Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs 
direktīvas un citu attiecīgo noteikumu 
turpmāku pārskatīšanu attiecībā uz 
marķēšanas sistēmas paplašināšanu, lai 
piemērotu to arī atjaunotām riepām.

Or. en
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 127
Neena Gill

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tās piemēro minētos noteikumus no 
2012. gada 1. novembra. 

Tās piemēro minētos noteikumus no 
2012. gada 1. novembra, lai pakāpeniski 
sasniegtu pilnīgu piemērošanu iekšējam 
tirgum ne vēlāk kā 2014. gada 
1. novembrī. Riepu piegādātāji atbilstīgi 
šīs direktīvas darbības jomai nodrošina, 
ka 4. pantā paredzētos noteikumus 
piemēro saskaņā ar šādu grafiku:
a) no 2012. gada 1. novembra: visām 
jaunajām riepām, kurām piemēro EK-tipu 
apstiprināšanu;
b) no 2013. gada 1. novembra: visām 
jaunajām riepām, ar kurām paredzēts 
aprīkot jaunus transportlīdzekļu tipus;
c) no 2014. gada 1. novembra: visas 
jaunās riepas, kas ražotas no minētās 
dienas.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 15. pantā sniegtais grafiks paredzēts, lai saskaņotu šos uzdevumus ar riepu rites 
pretestības un saķeres ar slapju ceļu robežvērtībām atbilstīgi Komisijas regulas 
priekšlikumam par tipa apstiprinājuma prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu 
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vispārējo drošību (COM(2008)316).  Progresīvas piemērošanas sistēmas pieņemšana dos 
iespēju plašāk izmantot testēšanas datus, kas iegūti tipa apstiprināšanā, kopējus ieguvumus 
dalībvalstīm attiecībā uz ieviešanas instrumentiem, kā arī testēšanas pasākumu optimizāciju 
nozarē. 

Grozījums Nr. 128
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja riepu tipu apstiprina vairākās riepu 
klasēs (piemēram, C1 un C2), šī riepu tipa 
degvielas patēriņa efektivitātes klases 
noteikšanai ir jāizmanto tā klasifikācijas 
skala, kas attiecas uz augstāko riepu klasi 
(piemēram, C2, nevis C1). 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav iespējams iegūt riepu tipa apstiprinājumu vairāk nekā vienai riepu klasei (C1 vai C2, vai 
C3); C1 ir riepu tipi, uz kuriem attiecas ANO/EEK Noteikumi Nr. 30, un nevar pārklāties ar 
riepu tipiem, uz kuriem attiecas ANO/EEK Noteikumi Nr. 54, t. i., C2 un C3 klases riepas.

Grozījums Nr. 129
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – A daļa – tabula – C1 riepas

Komisijas ierosinātais teksts
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Grozījums

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu sistēmas saprotamību un radītu pārliecinošu sasaisti ar iespējām ietaupīt 
degvielu, klasifikācijā ir lietderīgi izmantot lineāru diapazonu 1 kg/t, demonstrējot 1,5 % 
degvielas ietaupījumu uz klases paaugstinājumu, piemēram, iegūstot 7,5 % degvielas 
ietaupījumu, aizstājot F klases modeli ar A klases modeli.

Tabulas rinda D, kurā nav iekļauti nekādi parametri, patērētājos var radīt neizpratni. 
Sistēmai jābūt nepārtrauktai, nevis jāgrupē ražojumi divās „apakšsistēmās”, tādējādi 
mazinot efektivitāti.

Samazinot joslas, neizdotos konsekventi sniegt stimulus, lai uzlabotu darbības rezultātus visā 
tirgus jomā. 

C1 riepas
RPK kg/t Energoefekti

vitātes klase
RPK≤6,5 A
6,6≤RPK≤7,7 B
7,8≤RPK≤9,0 C
- D
9,1≤RPK≤10,5 E
10,6≤RPK≤12,
0

F

RPK≥12,1 G

C1 riepas
RPK kg/t Energoefekti

vitātes klase
RPK≤6,5 A
6,6≤RPK≤7,5 B
7,6≤RPK≤8,5 C
8,6≤RPK≤9,5 D
9,6≤RPK≤10,5 E
10,6≤RPK≤11,
5

F

RPK≥11,6 G
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Grozījums Nr. 130
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – A daļa – tabula – C2 riepas

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu shēmas saprotamību un radītu pārliecinošu sasaisti ar iespējām ietaupīt 
degvielu, klasifikācijā ir lietderīgi izmantot lineāru diapazonu 1 kg/t, jo tā ir iespējams 
demonstrēt nepārprotamu sakarību starp degvielas ietaupījumu un augstāku 
energoefektivitātes klasi.

Tabulas rinda D, kurā nav iekļauti nekādi parametri, patērētājos var radīt neizpratni. 
Sistēmai jābūt nepārtrauktai, nevis jāgrupē ražojumi divās „apakšsistēmās”, tādējādi 

C2 riepas
RPK kg/t Energoefekt

ivitātes 
klase

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

C2 riepas
RPK kg/t Energoefekt

ivitātes 
klase

RPK≤5,5 A
5,6≤RPK≤6,5 B
6,6≤RPK≤7,5 C
7,6≤RPK≤8,5 D
8,6≤RPK≤9,5 E
9,6≤RPK≤10,5 F
RPK≥10,6 G
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mazinot efektivitāti.

Grozījums Nr. 131
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – B daļa – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

G Saķeri ar slapju 
ceļu raksturojošā 
klase

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

Grozījums

G Saķeri ar slapju 
ceļu raksturojošā 
klase

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

Or. en

Pamatojums

Lai iegūtu A klasi, jābūt stingrākām prasībām, jo jānodrošina, ka saķere ar slapju ceļu atbilst 
drošības kritērija nepieciešamajam statusam. Diapazons būtu jāsašaurina līdz 10 procentu 
punktiem. Zemākajām joslām nebūtu jāpaliek tukšām, lai nenoslēptu nepietiekamas drošības 
īpašības.

Saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 117 minimālais slieksnis ziemas riepām, kuras 
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parasti izmanto Centrāleiropā, ir saķeres vērtība G ≥ 100 un vasaras riepām — G ≥ 110. 
Viszemākās klases (G) slieksnim tāpēc jābūt noteiktam līmenī, kas ir ievērojami augstāks par 
110.

Grozījums Nr. 132
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – B daļa – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

G Saķeri ar slapju 
ceļu raksturojošā 
klase

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

Grozījums

G Saķeri ar slapju 
ceļu raksturojošā 
klase

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

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā paredzētā rinda D, kurā nav iekļauti nekādi parametri, patērētājos var radīt 
neizpratni. Ir svarīgi, lai sistēma būtu pārredzama un saprotama. Sistēmai jābūt 
nepārtrauktai, nevis jāgrupē ražojumi divās „apakšsistēmās”, tādējādi mazinot efektivitāti.
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Grozījums Nr. 133
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – C daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ārējā rites trokšņa raksturošana ar 
„luksofora” krāsu skalu
Eiropas Parlamenta un Padomes  
Regulā (EK) Nr. xxx/xxxx par tipa 
apstiprinājuma prasībām attiecībā uz 
mehānisko transportlīdzekļu vispārējo 
drošību ir noteiktas minimālās prasības 
riepu ārējam rites troksnim. Marķējuma 
daļā, kurā raksturots trokšņa līmenis, 
izmanto „luksofora” krāsu skalu, kura 
pamatojas uz minēto regulu un kura 
apzīmē:
i) ar sarkanu krāsu: modeļus, kuri 
neatbilst tipa apstiprinājuma prasībām 
attiecībā uz ārējo rites troksni;
ii) ar dzeltenu krāsu: modeļus, kuri atbilst 
tipa apstiprinājuma prasībām un kuru 
radītā trokšņa līmenis ir līdz 3 dB 
(ieskaitot) mazāks;
iii) ar zaļu krāsu: modeļus, kuri atbilst 
tipa apstiprinājuma prasībām un kuru 
radītā trokšņa līmenis ir vairāk nekā par 
3 dB mazāks.

Or. en

Pamatojums

„Luksofora” krāsu skalas izmantojums ļaus piemērotā un viegli saprotamā veidā raksturot 
marķējumā norādīto un decibelos izteikto trokšņa līmeni. Kaut arī saskaņā ar regulu par tipa 
apstiprinājuma prasībām, sākot ar 2012. gadu, skaļākie riepu modeļi pakāpeniski tiks izņemti 
no tirgus, tomēr pastāv iespēja, ka atsevišķi tipa apstiprinājuma robežvērtībām neatbilstoši 
modeļi būs palikuši noliktavās un tos sāks izmantot krietni vēlāk nekā 2012. gadā.
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Grozījums Nr. 134
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – Ca daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

C.a daļa. Ārējā trokšņa klasifikācija
Ārējā rites trokšņa klasi jānosaka, 
pamatojoties uz izmērāmiem decibeliem 
(dB(A)) saskaņā ar šādu skalu:

Ārējā rites trokšņa klases (dB(A))

Krāsas kods C1 C2 C3

Zaļa ≤68 ≤69 ≤70

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

Sarkana ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Pamatojums

Lai sniegtu patērētājam skaidru informāciju par ārējā trokšņa līmeni, marķējumā iekļauj 
decibelu vērtību. „Luksofora” krāsu sistēma parādīs labākās un sliktākās īpašības vērtību 
rangu tabulā katrai riepu klasei — jo „zema trokšņa līmeņa” modeļi ar 3dB zem 
robežvērtības ir atbilstīgi, tāpēc ka skaņas spiediens samazināts uz pusi un kopumā uz ceļa, 
notiekot dzīvai satiksmei un iekļaujot visu parku, iegūts būtisks un ievērojams samazinājums. 
C1 riepu klasifikācija pamatojas uz C1C platuma kategoriju saskaņā ar tipa apstiprināšanas 
regulu, lai nodrošinātu, ka visas C1 klases riepas ir salīdzināmas, izmantojot vienādu trokšņa 
emisiju izejas punktu.
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Grozījums Nr. 135
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – Ca daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

C.a daļa. Ārējā trokšņa klasifikācija

Ārējā rites trokšņa klasi jānosaka, 
pamatojoties uz izmērāmiem decibeliem 
(dB(A)) saskaņā ar šādu skalu:

Ārējā rites trokšņa klases (dB(A))

Krāsas kods C1 C2 C3

Zaļa ≤68 ≤69 ≤70

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

Sarkana ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi sniegt patērētājam skaidri saprotamu informāciju par ārējā trokšņa līmeni, lai viņu 
stimulētu pirkt zema trokšņa līmeņa riepas. Tādējādi būtu iespējams turpmāk samazināt 
kopējo satiksmes troksni, jo īpaši blīvi apdzīvotās teritorijās. Zaļās krāsas fons „zema trokšņa 
līmeņa” modeļiem, kuru līmenis ir 3dB zem robežvērtības, ir atbilstīgs, jo tādējādi kopumā uz 
ceļa, notiekot dzīvai satiksmei un ieklaujot visu parku, iegūts būtisks un ievērojams trokšņa 
samazinājums (ekvivalents visas satiksmes samazināšanai uz pusi).

Grozījums Nr. 136
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1.1. punkts – marķējums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Degvielas patēriņa efektivitāte kreisajā 
pusē, saķere ar slapju ceļu labajā pusē, 

Degvielas patēriņa efektivitāte labajā pusē, 
saķere ar slapju ceļu kreisajā pusē, trokšņa 



PE421.196v01-00 82/91 AM\771285LV.doc

LV

trokšņa rādītājs, izteikts dB(A) rādītājs skalas veidā (tikai burts — izcelts 
lielais sākuma burts), aiz kura iekavās 
seko (XY dB).

Or. de

Pamatojums

1. Drošībai vienmēr jābūt pirmajā vietā uz ceļa, un Eiropā lasa no kreisās puses uz labo.

2. Ļoti maz patērētāju, ja saskaras ar trokšņu līmeni, izteiktu decibelos, nesaprot, kāds skaņas 
stiprums ar to tiek apzīmēts, tāpēc ka viņiem nav ar ko salīdzināt. Tāpēc būtu saprātīgāk arī 
šeit izmantot skalu, sākot no klases un sniedzot iekavās faktisko skaņas stiprumu, kāds 
noteikts harmonizētā testēšanas procedūrā. 

Grozījums Nr. 137
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1.1. punkts – marķējums

Komisijas ierosinātais teksts



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

LV

Grozījums
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Ražotājs
Modelis

Enerģijas patēriņa salīdzinājums

CO2 emisijas
Degviela
Degvielas izmaksas
Noteikts, pamatojoties uz standarta testu EN xy un degvielas cenu

Augsts patēriņš 

Zems patēriņš

BB

Rites pretestība …kg/t

Saķeres ar slapju ceļu indekss ( G-vērtība) …

BB

FF
EE

CC

labs vidējs slikts

Ietaupījuma potenciāls uz 15 000 km *
Atskaites lielums: F klases riepas

Riepu energoefektivitātes marķējums 2009

AA

DD

(* vidējais gada nobraukums)

Troksnis …dB (A)

virs vidējā vidējs zem vidējā

Faktiskais degvielas patēriņš atšķiras atbilstīgi transportlīdzekļa 
specifikācijām un izmantošanai
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Or. de

Pamatojums

Ir saprātīgi veidot riepu marķējumu līdzīgi energoefektivitātes marķējumam lielām 
elektroiekārtām, jo patērētājiem tāds ir plaši pazīstams.   Nav pamatoti sniegt informāciju par 
vispārējo drošību (saķeri ar slapju ceļu) līdzās ekoloģiskajiem datiem (CO2 emisijas un 
troksnis).

Grozījums Nr. 138
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1.1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierosinātajā marķējuma dizainā iekļauj 
arī šādu informāciju:
i) kreisajā pusē līdzās klasifikācijas 
bultai — izmērīto rites pretestības 
koeficienta vērtību (kg/t);
ii) marķējuma apakšējā daļā ar lieliem 
burtiem — riepu marķēšanai paredzētās 
ES tīmekļa vietnes adresi;
iii) marķējuma daļā, kurā raksturots 
trokšņa līmenis — „luksofora” krāsu 
skalu (kā attiecīgas krāsas fonu, uz kura 
norādīta vērtība decibelos, un/vai 
attiecīgas krāsas norādi uz 
piktogrammas);
Marķējuma daļā, kurā raksturots trokšņa 
līmenis, norādot izmērīto vērtību 
decibelos, neizmanto apzīmējumu „(A)”.

Or. en

Pamatojums

„(A)”
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 apzīmē cilvēka ausij uztveramo skaņu diapazona decibelu skalu.
 Tomēr tam būtu jābūt pašsaprotamam, un „(A)” iekļaušana varētu būt maldinoša 
patērētājiem, kuri to varētu uztvert kā trokšņu emisiju klasifikāciju.

Grozījums Nr. 139
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1. Piegādātājiem uz uzlīmes ir jānorāda 
savs nosaukums, ražojuma līnijas 
nosaukums, riepas izmēri, noslogojuma 
indekss, ātruma kategorija un citi tehniskie 
parametri — jebkādā krāsā, formātā un 
dizainā ar nosacījumu, ka zīmola vietas 
proporcionālais izmērs nepārsniedz 
attiecību 4:5 pret marķējuma izmēru un ka 
uzraksts uz marķējuma neaizsedz 
marķējuma tekstu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. pl

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 140
Fiona Hall, Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a  Marķējuma paplašināta skaidrojuma 
formāts
Marķējuma skaidrojuma versija, kā 
minēts 5. pantā, ir atbilstīga turpmāk 
sniegtajam paraugam, un teksts ir tulkots 
attiecīgajā valodā, kāda piemērota 
tirdzniecības vietā. Šo marķējuma versiju 
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patērētājam sniedz uz rēķina vai kopā ar 
to, izņemot, ja tas sagādā lieku slogu 
mazumtirgotājam, un tādā gadījumā 
informāciju sniedzot saskaņā ar 
II pielikuma 2.b punktu.

Or. en

Pamatojums

Lai gan daudzos gadījumos patērētājam būs iespēja redzēt uzlīmi pirms riepu pārdošanas, 
tomēr papildu informācijas avoti ir vajadzīgi, lai sasniegtu dažādus tirgus segmentus un 
tirdzniecības kanālus. Taču arī uzlīmei vajadzīgs sīkāks paskaidrojums, kurā skaidrota katra 
piktogramma. Šī informācija ir jāsniedz pircējam — vēlākais, saņemot rēķinu — vai nu 
uzdrukātu uz tā, vai kopā ar to. Ja sīkāka informācija sniegta uz faktūrrēķina, ir iespējamība, 
ka patērētājs turpmāk pieprasīs informāciju, pamatojoties uz marķēšanas sistēmu.
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Grozījums Nr. 141
Fiona Hall, Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b  Informācijas izvietojums uz kases 
čeka
Ja saistībā ar izmaksām marķējuma 
skaidrojuma iespiešanai, kā paredzēts 
II pielikuma 2.a punktā, sagādāts lieks 
slogs mazumtirgotājam, marķējuma 
informāciju var sniegt atbilstīgi turpmāk 
dotajam paraugam:

Or. en
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Grozījums Nr. 142
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Informācija par riepu ir jāsniedz šādā 
kārtībā: 

1. Informācija par riepu ir jāsniedz šādā 
kārtībā: 

i) degvielas patēriņa efektivitātes klase 
(burts no A līdz G);

i) degvielas patēriņa efektivitātes klase 
(burts no A līdz G), tostarp izmērītās rites
pretestības koeficienta vērtība (kg/t);

ii) saķeri ar slapju ceļu raksturojošā klase 
(burts no A līdz G);

ii) saķeri ar slapju ceļu raksturojošā klase 
(burts no A līdz G);

iii) ārējā rites trokšņa izmērītā vērtība (dB). iii) ārējā rites trokšņa izmērītā vērtība (dB) 
un attiecīgas krāsas norāde 
(sarkana/dzeltena/zaļa).

Or. en

Pamatojums

Sk. iepriekšējos grozījumus par rites pretestības koeficientu un ārējā rites trokšņa 
klasifikāciju.

Grozījums Nr. 143
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
III. pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piegādātājiem to tīmekļa vietnēs ir 
jādara pieejama arī šāda informācija:

3. Piegādātājiem to tīmekļa vietnēs ir 
jādara pieejama arī šāda informācija:

–i) saite uz ES tīmekļa vietni par riepu 
marķēšanu;

i) uz marķējuma uzdrukāto piktogrammu 
skaidrojums;

i) marķējumā attēloto piktogrammu 
skaidrojums un degvielas patēriņa 
efektivitātes kalkulators saskaņā ar ES 
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tīmekļa vietni par riepu marķēšanu;
ii) paziņojums, kurā uzsvērts, ka faktiskais 
degvielas ietaupījums un satiksmes drošība 
lielā mērā ir atkarīga no vadītāja uzvedības, 
jo īpaši šādiem faktoriem:

ii) paziņojums, kurā uzsvērts, ka faktiskais 
degvielas ietaupījums un satiksmes drošība 
lielā mērā ir atkarīga no vadītāja uzvedības, 
jo īpaši šādiem faktoriem:

– ekoloģisks braukšanas stils var būtiski 
samazināt degvielas patēriņu, 

– ekoloģisks braukšanas stils var būtiski 
samazināt degvielas patēriņu, 

– lai uzlabotu saķeri ar slapju ceļu un 
degvielas patēriņa efektivitāti, regulāri 
jāpārbauda riepu spiediens,

– lai uzlabotu saķeri ar slapju ceļu un 
degvielas patēriņa efektivitāti, regulāri 
jāpārbauda riepu spiediens,

– vienmēr ir strikti jāievēro apstāšanās 
ceļam vajadzīgā distance.

– vienmēr ir strikti jāievēro bremzēšanas 
ceļš.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 3. panta 5.a punkta (jauns) grozījumam.

Grozījums Nr. 144
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
IV. pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katram piegādātāja noteiktajam riepu 
tipam vai riepu grupai saskaņā ar šeit 
izklāstīto procedūru novērtē atbilstību 
deklarētajām degvielas patēriņa 
efektivitātes klasēm, saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošajām klasēm un deklarētajai 
ārējā rites trokšņa vērtībai.

Katram riepu piegādātāja noteiktajam 
sekundārajam tirgum paredzēto riepu 
tipam vai sekundārajam tirgum paredzēto
riepu grupai saskaņā ar šeit izklāstīto 
procedūru novērtē atbilstību deklarētajām 
degvielas patēriņa efektivitātes klasēm, 
saķeri ar slapju ceļu raksturojošajām 
klasēm un deklarētajai ārējā rites trokšņa 
vērtībai.

Or. en

Pamatojums

Spēkā esošajos noteikumos jau ir izklāstīts, kā dalībvalstīm jānosaka degvielas patēriņa 
līmenis, saķeri ar slapju ceļu raksturojošā klase un ārējā rites trokšņa rādītāji, veicot tipa 
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apstiprinājuma testus jauniem transportlīdzekļiem. Lai izvairītos no nevajadzīgas papildu 
testēšanas un birokrātiskā sloga, ir jāizmanto jau izveidotās ES procedūras, nevis tās 
jāapšauba.
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