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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv rehvide 
kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta
(KOM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0779);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0411/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A6-0000/2009),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Talverehvidel ja Põhjamaade 
talverehvidel on spetsiifilised parameetrid, 
mis ei ole täielikult võrreldavad tavaliste 
rehvidega. Tagamaks, et lõppkasutajad
teevad õiglasi ja teadlikke otsuseid, tuleks 
nende rehvide parameetrid esitada viisil, 
mis seab need tavaliste rehvidega 
võrdsetele alustele.

Or. en
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Selgitus

Ettepanekus ei ole ette nähtud erikorda talverehvide (või Põhjamaade talverehvide) jaoks. 
See on puuduseks, kuna nende parameetrid (nagu märghaardumine) ei ole võrreldavad 
tavaliste rehvidega. Seetõttu tuleks märgist selliste rehvide jaoks kohandada, et kajastada 
nende eripärasid. Seda tuleks teha komiteemenetluse kaudu, kuna klassifitseerimisskaalasid ja 
katsemeetodeid ei ole veel kindlaks määratud. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ühtse märgise kasutamine rehvi 
parameetrite kohta teabe andmiseks aitab 
tõenäoliselt mõjutada lõppkasutajaid 
otsustama ohutumate, vaiksemate ja 
kütusesäästlikumate rehvide kasuks. 
Tõenäoliselt innustab see omakorda 
rehvitootjaid optimeerima kõnealuseid 
rehvi parameetreid, mis aitaks muuta 
tarbimist ja tootmist säästlikumaks.

(11) Ühtse märgise kasutamine rehvi 
parameetrite kohta teabe andmiseks aitab 
tõenäoliselt mõjutada lõppkasutajaid 
otsustama, kaasa arvatud avalike hangete 
kaudu tehtavate ostude puhul, ohutumate, 
vaiksemate ja kütusesäästlikumate rehvide 
kasuks. Tõenäoliselt innustab see 
omakorda rehvitootjaid optimeerima 
kõnealuseid rehvi parameetreid, mis aitaks 
muuta tarbimist ja tootmist säästlikumaks. 
Et aidata tarbijaid ja teisi lõppkasutajaid 
teadlike ostuotsuste tegemisel veelgi, 
peaksid liikmesriigid pakkuma kergesti 
kättesaadavat teavet märgistamissüsteemi 
kohta, kaasa arvatud selgitavat teavet 
märgise iga komponendi kohta, ja tegema 
sellise teabe kättesaadavaks internetis.

Or. en

Selgitus

Pikaajalises protsessis kütusesäästlikumate, ohutumate ja vaiksemate rehvide poole on 
riigiasutustel kui suurtel lõppkasutajatel mängida väga oluline roll, kuna nad on piisavalt 
suured, et toimida „esimese kliendina”, suurendades nõudlust säästvamate rehvide järele 
ning olles eeskujuks teistele turul tegutsejatele ja tarbijatele. Märgis ei ole väga kergesti 
arusaadav. Seetõttu peaks veebisait pakkuma igasugust selgitavat lisateavet, millest tarbijatel 
võib kasu olla. See peaks hõlmama ka kalkulaatoreid, millega võrrelda potentsiaalset 
(rahalist ja keskkonnaalast) säästu.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kui liikmesriigid kehtestavad 
kütusesäästlike rehvide kasutamist 
stimuleerivad meetmed, on asjakohane 
määrata kindlaks kütusesäästlikkuse 
miinimumklassid, et vältida siseturu 
killustumist. Sellised stimuleerivad 
meetmed võivad kujutada endast riigiabi. 
Käesolev direktiiv ei piira asutamislepingu 
artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate 
tulevaste riigiabi menetluste tulemuste 
kohaldamist.

(19) Maanteetranspordi CO2 heitkoguste 
vähendamise probleemi lahendamiseks on 
asjakohane, et liikmesriigid kehtestavad 
kütusesäästlike rehvide kasutamist 
stimuleerivad meetmed. Nimetatud 
stimuleerivad meetmed peaksid olema 
kooskõlas asutamislepingu artiklite 87 ja 
88 neid puudutavate sätetega. Et vältida 
siseturu killustumist, tuleks määrata 
kindlaks kütusesäästlikkuse 
miinimumklassid.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide jaoks on oluline vahend CO2 heitkoguste vähendamiseks kehtestada 
säästvamate rehvide kasutamist stimuleerivad (fiskaal)meetmed. Nimetatud stimuleerivad 
meetmed peaksid olema kooskõlas riigiabi eeskirjadega ja nende eesmärk peaks olema kõige 
kütusesäästlikumate rehvide propageerimine. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(20) Selleks et märgistamissätted täidaksid 
oma eesmärki ja et tagada võrdsed 
võimalused ühenduse piires, on oluline, et 
tootjad, tarnijad ja turustajaid neid 
järgiksid. Seepärast peaksid liikmesriigid
leppima kokku tõhusad meetmed, kaasa 
arvatud turujärelevalve, korrapärased 
järelkontrollid ja tõhusad karistused, mis 
on piisavad, et tagada käesoleva direktiivi 
sätete täitmine.
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Or. en

Selgitus

Et tagada võrdsed võimalused kõigi rehvitootjate jaoks nii ühenduse piires kui ka nende 
rahvusvaheliste konkurentide suhtes, on äärmiselt oluline, et käesoleva direktiivi sätteid 
täidetakse rangelt igas liikmesriigis.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva direktiivi eesmärk on muuta 
kütusesäästlike, ohutute ja vaiksete
rehvide edendamise abil maanteetransport 
keskkonnasäästlikumaks ja ohutumaks.

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

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

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi tervikliku lähenemisviisi rõhutamine.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) ajutiselt kasutatavad T-tüüpi varurehvid; d) ajutiselt kasutatavad varurehvid, millel 
on märge „Üksnes ajutiseks 
kasutamiseks”;

Or. en
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Selgitus

Sõnastus tuleks viia kooskõlla UN/ECE eeskirjaga nr 117 rehvide veeremismüra taseme ja 
märja pinnaga haardumise kohta.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) „ajutiselt kasutatav T-tüüpi varurehv” –
ajutiseks kasutamiseks ette nähtud 
varurehv, mis on sobiv kasutamiseks 
standard- või tugevdatud rehvist kõrgema 
rehvirõhuga;

2) „ajutiselt kasutatav varurehv” – ajutiseks 
kasutamiseks ette nähtud varurehv, mis on 
sobiv kasutamiseks standard- või 
tugevdatud rehvist kõrgema rehvirõhuga;

Or. en

Selgitus

Sõnastus tuleks viia kooskõlla UN/ECE eeskirjaga nr 117 rehvide veeremismüra taseme ja 
märja pinnaga haardumise kohta.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) „müügikoht” – rehvide esitlemise, 
ladustamise või müümise koht, sh 
autosalongid, kus esitletakse rehve, mis ei 
ole sõidukitele paigaldatud; 

3) „müügikoht” – rehvide esitlemise või 
müümise koht, sh autosalongid, kus 
esitletakse rehve, mis ei ole sõidukitele 
paigaldatud; 

Or. en

Selgitus

Rehve võib ladustada logistikakeskustes või ladudes, mis ei ole tarbijatele juurdepääsetavad 
ja mida ei tuleks seetõttu käsitleda „müügikohtadena”.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Selguse huvides. Suulisest teabest ei piisa ja selle üle ei saa järelevalvet teostada.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3) C1 ja C2 klassi rehvide puhul esitavad 
tarnijad rehve ostvatele lõppkasutajatele 
arve, kus on märgitud artikli 4 punktis 1 
osutatud märgise kujul kütusesäästlikkuse 
klass ja välise veeremismüra 
mõõtmistulemus. C1 klassi rehvide puhul 
esitatakse ka märghaardumise klass.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides. Kui inimesed harjuvad märgise või kleebisega rehvidel, tuleks teave, mille 
nad peaksid saama koos arvetega, esitada samal kujul.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid käsitavad märgiseid ja 
tootekirjeldusi käesoleva direktiivi sätetele 
vastavana, kui neil ei ole vastupidiseid 
tõendeid. Liikmesriigid võivad paluda 
tarnijatel esitada vastavalt artikli 4 
punktile 4 tehnilised dokumendid, et 
hinnata esitatud väärtuste õigsust.

Or. en

Selgitus

On oluline tagada, et märgisele kantud teave on õige ja põhineb UN/ECE eeskirjades 
sätestatud ühtlustatud katsemeetoditel. Liikmesriigid peaksid rehvide tarnijate esitatud 
tehniliste dokumentide põhjal kontrollima, kas märgisele kantud teave on tõepoolest 
korrektne.

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) talverehvide või Põhjamaade 
talverehvidega seotud nõuete 
kehtestamine;

Or. en

Selgitus

Ettepanekus ei ole ette nähtud erikorda talverehvide (või Põhjamaade talverehvide) jaoks. 
See on puuduseks, kuna nende parameetrid (nagu märghaardumine) ei ole võrreldavad 
tavaliste rehvidega. Seetõttu tuleks märgist selliste rehvide jaoks kohandada, et kajastada 
nende eripärasid. Seda tuleks teha komiteemenetluse kaudu, kuna klassifitseerimisskaalasid ja 
katsemeetodeid ei ole veel kindlaks määratud.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) muude keskkonda ja tervist või ohutust 
mõjutavate oluliste parameetritega seotud 
nõuete kehtestamine, eeldusel et on 
olemas sobivad ühtlustatud katsemeetodid 
ja et sellised nõuded on kulutõhusad;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Uute parameetrite sisseviimine peaks toimuma kaasotsustamise ja mitte komiteemenetluse 
kaudu.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Karistused Jõustamine ja karistused
Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva direktiivi alusel vastuvõetud 
siseriiklike õigusnormide rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et 
tagada kõnealuste karistuste rakendamine.
Kavandatud karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Liikmesriigid teatavad komisjonile neist 
sätetest hiljemalt 18 kuu jooksul alates 
käesoleva direktiivi jõustumisest ja
annavad viivitamata teada kõikidest nende 
hilisematest muudatustest.

1. Liikmesriigid võtavad tarvitusele 
meetmed, millega kehtestatakse karistused 
käesoleva direktiivi sätete rikkumise eest, 
kaasa arvatud eeskirjad karistuste kohta, 
mida kohaldatakse käesoleva direktiivi 
alusel vastuvõetud siseriiklike 
õigusnormide rikkumise korral, ning 
sätted, millega tagatakse kõnealuste 
karistuste rakendamine.

2. Need meetmed peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

3. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
viivitamata neist meetmetest ja kõikidest 
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nende hilisemast muutmisest.

Or. en

Selgitus

Et tagada võrdsed võimalused kõigi rehvitootjate jaoks nii ühenduse piires kui ka nende 
rahvusvaheliste konkurentide suhtes, on äärmiselt oluline, et käesoleva direktiivi sätteid 
täidetakse rangelt igas liikmesriigis.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi kohaldamiskuupäeva hindab
komisjon vajadust vaadata läbi I lisas 
sätestatud energiatõhususe ja
märghaardumise klassid.

Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi kohaldamiskuupäeva vaatab
komisjon läbi käesoleva direktiivi 
kohaldamise, kaasa arvatud I lisas 
sätestatud rehvi parameetrid ja klassid, 
ning vajadusel esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
parameetrite või klasside muutmiseks või 
muude keskkonda, tervist või ohutust 
mõjutavate oluliste parameetritega seotud 
uute nõuete kehtestamiseks.

Or. en

Selgitus

Uute parameetrite sisseviimine peaks toimuma kaasotsustamise ja mitte komiteemenetluse 
kaudu.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja 
avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks 

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja 
avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks 
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vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 
1. novembriks 2011. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.

vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 
[jõustumise kuupäev + 12 kuud]. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme 
alates 1. novembrist 2012.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme 
alates [jõustumise kuupäev + 24 kuud].

Kui liikmesriigid need meetmed vastu 
võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse 
või nende meetmete ametliku avaldamise 
korral nende juurde viite käesolevale 
direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad 
ette liikmesriigid.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu 
võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse 
või nende meetmete ametliku avaldamise 
korral nende juurde viite käesolevale 
direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad 
ette liikmesriigid.

Or. en

Selgitus

Ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevad tuleb määrata kindlaks direktiivi jõustumise kuupäeva 
suhtes, et anda liikmesriikidele ja turul tegutsejatele piisavalt aega sätete rakendamiseks ja 
täitmiseks.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märgise vorm Kleebise vorm

Or. en

Selgitus

Tehniline kohandus. Et viia tekst kooskõlla artikli 4 punktis 2 kasutatud terminoloogiaga.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1.1 – joonis

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

72 dB(A) 72 dB

Or. en

Selgitus

Selguse huvides. (A) tuleks välja jätta, et vältida segiajamist A-klassiga.
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SELETUSKIRI

Terviklik rehvide märgistamissüsteem

Arvestades asjaolu, et maanteetransport tekitab peaaegu 25 % kogu CO2 heitest, on sõidukite 
energiakulu ja süsinikdioksiidi heite vähendamine ELi jaoks suur probleem. Rehvid 
mõjutavad sõidukite kütuse kogukulu 20–30 % ulatuses ning rehvide säästlikkuse
parandamist tuleks seega näha osana terviklikust lähenemisviisist, et vähendada 
maanteetranspordi kütusekulu ning heidet. Energiatõhususe tegevuskavas esitatud 
sihtotstarbeliste meetmete loetelus, mille eesmärk on vähendada kütusekulu 2020. aastaks 
20 % võrra, tuuakse samuti esile rehvide märgistamine kui potentsiaalne viis, mille abil 
kõnealune eesmärk saavutada.

Käesoleva ettepanekuga kehtestatakse märgistamissüsteem, mis kindlustab, et standardteave 
esitatakse kütusesäästlikkuse, märghaardumise ja välise veeremismüra kohta. See võimaldab 
tarbijatel ja lõppkasutajatel teha rehvide ostmisel teadliku valiku. Vastavalt ettepanekule peab 
alates 2012. aastast olema kõigile turustatavatele sõiduautode, väike- ja raskeveokite (C1, C2 
ja C3 klassi rehvid) rehvidele lisatud kergesti ja üleüldiselt arusaadavad piktogrammid, millel 
tuuakse ära rehvide näitajad kolme parameetri osas.

Ettepanekut tuleks näha tihedalt seotuna väljapakutud määrusega, mis käsitleb 
mootorsõidukite üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid (KOM(2008)0316). Kui 
kõnealune määrus mõjutab miinimumnõuete abil turu pakkumise poolt ning tagab, et Euroopa 
teedel kasutatavad rehvid on kohase aktsepteeritava kvaliteediga, siis käesolev ettepanek on 
suunatud turu nõudluse poolele ja selle eesmärk on edendada turuga seotud energiatõhususe ja 
ohutuse parandamist.

Raportöör tervitab seda ettepanekut. Ühtse märgistamissüsteemi loomine on oluliseks 
sammuks, et kindlustada turu üleminek kütusesäästlikele rehvidele. Kuivõrd turu-uuringud 
näitavad selgelt tarbija huvi säästlikumate rehvide ostmise vastu, aitab väljapakutud direktiiv 
tõsta teadlikkust ning avada arutelu müüja ja ostja vahel, mis võimaldab tarbijatel teha 
teadliku valiku. See teeks tarbijad teadlikuks märkimisväärsest erinevusest (nii keskkonna-
kui ka majandusalasest), mis eksisteerib rehvide vahel – sõiduautode puhul on kütusekulu 
erinevus parimate ja kõige halvemate kütusesäästlikkuse näitajatega rehvide vahel praegu 
kuni 10 %. Kogumõju ELi tasemel oleks muljet avaldav: mõju hindamisel tuvastati, et 
võimalik sääst on 0,56–1,51 miljonit tonni naftaekvivalenti aastas. Sellel oleks samasugune 
mõju nagu ELi teedelt 0,5–1,3 miljoni sõiduauto kõrvaldamisel.
Samuti tervitab raportöör kõnealuse ettepaneku terviklikku lähenemisviisi. Kuivõrd ühe rehvi 
näitaja kriteeriumi parandamine võib ebasoodsalt mõjutada teist (näiteks energiatõhusam rehv 
on tihti vähem haakuv ning seega vähem ohutu), on oluline teavitada lõppkasutajaid kõigist 
kolmest parameetrist. Veelgi enam, märgistamine ei ole kasulik mitte ainult tarbijatele ja 
äriettevõtetele. See võib samuti olla väga kasulik riigiasutustele nende püüetes hankida nende 
sõidukitele energiatõhusamaid, ohutumaid ja vaiksemaid rehve ning kehtestades (rahalised) 
stiimulid säästlikumate rehvide soodustamiseks.

Ettepanek on koostatud pärast ulatuslikku konsulteerimist sidusrühmadega, mis peegeldub 
saavutatud tasakaalus. Sidusrühmad, sealhulgas tööstussektor, toetavad seda ettepanekut 
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täielikult. Raportöör soovib tuua esile, et see ettepanek – juhul kui seda rakendatakse hästi –
võib tuua kaasa suurema konkurentsi rehviturul, võimalusega tootjatel kasu saada toodete 
eristamisest, millega kaasneb toote kvaliteedi põhine konkurents ning mis ajendab 
rehvitootjaid oma tooteid ajakohastama. Tõenäoliselt aitab see samuti vähendada mainega 
seotud turutõkkeid uute turule tulijate puhul. Objektiivne, usaldusväärne ja võrreldav teave 
rehvi parameetrite kohta kindlustab, et tööstus saab rohkem tagasi teadus- ja arendustegevusse 
tehtud investeeringutest, mis on omakorda suunatud parema kvaliteediga toodete 
turuleviimisele. Selles mõttes on väljapakutud ühtlustamine suuresti tööstuse huvides.

Raportöör soovib rõhutada, et väljapakutud süsteem peaks olema kasutuskõlblik, nii 
kulutõhus kui võimalik ning peaks tooma kaasa võrdsed võimalused kõigile.

Märgis või kleebis
Ettepaneku kohaselt peavad olema kõik sõiduautode ja väikeveokite (C1 ja C2) rehvid 
varustatud kleebisega, mis näitab kolme parameetrit. Üksnes raskeveokite (C3) rehvid on 
sellest kohustusest vabastatud – nende puhul tuleb see teave esitada tehnilises 
reklaamväljaandes. Kleebise kasutamise motiiviks on see, et (samamoodi nagu 
elektriseadmete puhul) tegemist on tarbijatele kõige nähtavama valikuga ning kõige lihtsama 
viisiga ametiasutustele tagada, et kogu teave jõuab lõppkasutajani. Kaaludes ettepanekut 
kasutada kleebist, tuleks arvestada, et kleebist kasutatakse juba praegu kõrgklassi rehvidel 
(tihti koos rehvimargi ja seerianumbriga). Seega ei pane ettepanek tootjatele märkimisväärset 
lisakoormust: on hinnatud, et lisateave kleebisel tooks kaasa lisakulu, mis on väiksem kui 1 
euro sent rehvi kohta. Veelgi enam, see võimaldab jätta vastutuse teavitada rehvide 
kvaliteedist selgelt ja täielikult rehvitootjale.

Teisest küljest tuleks arvestada rehvituru iseärasustega: rehvimüük toimub mitmesugustes 
kohtades – suurtest väljapanekusaalidest, kus rehvid on välja pandud, kuni väikeste 
garaažideni, kus tarbijatel on piiratud juurdepääs või puudub otsene juurdepääs tootele, mida 
nad ostavad. Veelgi enam, muretsema paneb võimalus, et kleebised eemaldatakse rehvilt, 
kusjuures seda teeb inimene või need lihtsalt kaovad. Seetõttu on oluline teha pragmaatilised 
valikud, et leida parim lähenemisviis ettepaneku eesmärkide saavutamiseks ning rehvide ostja 
tõhusalt teavitamiseks asjakohasest teabest.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata autode tarnijatele ja turustajatele. Samal ajal kui on oluline, et 
tarbijat teavitatakse rehvidest, mis paigaldatakse uuele ostetud sõidukile (eriti, kui see toob 
kaasa tarbijate suurema nõudlikkuse paigaldatud rehvide kütusetõhususe või ohutuse osas), 
tuleks samuti arvestada logistika ja halduskoormusega, mida see sisaldab. Eelkõige, võttes 
arvesse praegust finants- ja majandusolukorda, tuleks püüda leida tasakaalustatud 
lähenemisviis ning vältida ebavajalikku halduskoormust.

Võrdsed võimalused
Üks tööstuse oluline mure on see, et kõnealune direktiiv ei moonutaks konkurentsi. Raportöör 
usub, et on oluline tagada (õigusliku vormi valiku raames) võrdsed võimalused kõigile 
tootjatele nii ühenduse sees kui ka nende rahvusvahelistele konkurentidele. Isegi kui 
õiguslikust aspektist omab direktiiv otsest õiguslikku mõju kõigis liikmesriikides, olenemata 
riiklikusse õigusesse ülevõtmisest, on ülioluline, et selle ettepaneku ülevõtmine ja 
rakendamine ning jõustamine (järelevalve ja karistused) toimuks kõigis liikmesriikides 
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ühetaoliselt.

Rakendamine
Raportöör usub, et kõnealuse direktiivi rakendamine peaks andma tootjatele piisavalt aega, et 
viia tegevus kooskõlla uute tingimustega, mis on neile pandud, tagades samal ajal kiire 
ülemineku. Veelgi enam, oluline on omada paindlikku, kuid prognoositavat süsteemi, mille 
raames saaks parameetreid kohandada vastavalt tehnoloogia arengule (vältimaks seda, et kõik 
rehvid kuuluvad tulevikus A-klassi), kuid võttes arvesse pikaajalist prognoositavust, mis on 
tootjate jaoks vajalik.

Talverehvid
Raportöör usub, et erilist tähelepanu tuleb pöörata kõnealuse direktiivi kohaldamisele 
talverehvide suhtes, mis nõuavad lisateavet nende võime kohta taluda ainulaadseid olusid. On 
oluline kindlustada, et märgistamisel võetakse arvesse mis tahes kliimas elavate 
lõppkasutajate kõiki muresid.
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