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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi renkaiden 
polttoainetehokkuutta ja muita keskeisiä parametrejä koskevasta merkinnästä
(KOM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0779),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0411/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon 
(A6-0000/2009),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Talvirenkaiden ja pohjoismaisten 
talvirenkaiden erityiset parametrit eivät 
ole täysin verrattavissa normaalien 
renkaiden parametreihin. Jotta 
loppukäyttäjät voivat tehdä tietoon 
perustuvia valintoja, mainittujen 
renkaiden parametrit olisi esitettävä 
tavalla, joka asettaa ne samanarvoiseen 
asemaan normaalien renkaiden kanssa.
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Or. en

Perustelu

Ehdotus ei sisällä mitään erityisjärjestelyjä talvirenkaita (eikä pohjoismaisia talvirenkaita) 
varten. Tämä on vakava puute, koska niiden (märkäpidon kaltaiset) parametrit poikkeavat 
normaaleista renkaista. Näin ollen niiden merkintää olisi muutettava niiden 
erityisominaisuuksien perusteella. Tämä olisi tehtävä komitologiamenettelyllä, koska 
luokitustaulukkoja ja testausmenettelyjä ei ole vielä hyväksytty. 

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Antamalla loppukäyttäjille tietoja 
rengasparametreistä standardimerkinnän 
muodossa voidaan todennäköisesti 
vaikuttaa loppukäyttäjien ostopäätöksiin ja 
siten saada heidät ostamaan turvallisempia, 
äänettömämpiä ja polttoainetehokkaampia 
renkaita. Tämä puolestaan todennäköisesti 
kannustaisi rengasvalmistajia optimoimaan 
vastaavat rengasparametrit, mikä edistäisi 
kestävämpää kulutusta ja tuotantoa.

(11) Antamalla loppukäyttäjille tietoja 
rengasparametreista standardimerkinnän 
muodossa voidaan todennäköisesti 
vaikuttaa loppukäyttäjien ostopäätöksiin, 
julkisten hankintojen ostopäätökset 
mukaan lukien, ja siten saada heidät 
ostamaan turvallisempia, äänettömämpiä ja 
polttoainetehokkaampia renkaita. Tämä 
puolestaan todennäköisesti kannustaisi 
rengasvalmistajia optimoimaan vastaavat 
rengasparametrit, mikä edistäisi 
kestävämpää kulutusta ja tuotantoa. 
Kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien 
tietoon perustuvien ostopäätösten 
edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi 
annettava helposti saatavilla olevaa tietoa 
merkintäjärjestelmästä, kuten tarkennetut 
tiedot kustakin merkintätiedosta, ja 
asetettava mainitut tiedot saataville 
verkkosivuilla. 

Or. en

Perustelu

Viranomaiset ovat hyvin merkittäviä loppukäyttäjiä pitkävälin prosessissa kohti vähemmän 
polttoainetta kuluttavia, turvallisempia ja meluttomampia renkaita, koska niillä on kriittistä 
massaa toimia "ensimmäisinä asiakkaina", jotka lisäävät kestävämpien renkaiden kysyntää ja 
antavat esimerkin muille markkinatoimijoille ja kuluttajille. Merkintä ei ole helppotajuinen. 
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Näin ollen verkkosivulla olisi annettava monenlaisia täydentäviä tietoja, mikä voi olla 
hyödyllistä loppukäyttäjien kannalta. Verkkosivuilla voisi olla myös laskureita, joilla voidaan 
vertailla (taloudellista ja ympäristönsuojelua koskevaa) säästöä. 

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltiot saattavat ottaa käyttöön 
kannustimia polttoainetehokkaiden 
renkaiden edistämiseksi, minkä vuoksi on 
aiheellista määritellä 
polttoainetehokkuuden vähimmäisluokat, 
jotta voidaan välttää sisämarkkinoiden 
pirstoutuminen. Tällaiset kannustimet 
voivat olla valtiontukea. Tämä direktiivi ei 
vaikuta sellaisten valtiontukimenettelyjen 
tuloksiin, joita voidaan käynnistää 
tulevaisuudessa EY:n 
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan 
mukaisesti tällaisten kannustimien vuoksi.

(19) Maantieliikenteen CO2 -päästöjen 
vähentämistä koskevasta haasteesta 
selviämisen kannalta on aiheellista, että 
jäsenvaltiot ottavat käyttöön kannustimia 
polttoainetehokkaiden renkaiden 
edistämiseksi. Mainittujen kannustimien 
olisi oltava EY:n perustamissopimuksen 87 
ja 88 artiklan mukaisia tällaisten 
kannustimien vuoksi.
Polttoainetehokkuuden vähimmäisluokat 
olisi määriteltävä sisämarkkinoiden 
pirstoutumisen välttämiseksi.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden tärkeänä CO2-päästöjen vähentämisen tärkeänä välineenä toimii (vero-
)kannustimien käyttöönotto kestävämpien renkaiden eduksi. Mainittujen kannustimien olisi 
oltava valtionapua koskevien säännösten mukaisia ja niillä olisi edistettävä kaikkein 
polttoainetehokkaimpia renkaita. 

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(20) Merkintäsäännösten tavoitteet voidaan 
saavuttaa vain, jos valmistajat, toimittajat 
ja jakelijat noudattavat kyseisiä säännöksiä 
ja varmistavat yhtäläiset 
toimintaedellytykset yhteisössä. 
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valvomalla markkinoita ja tekemällä 
säännöllisiä jälkitarkastuksia. 

Jäsenvaltioiden olisi siksi määritettävä 
tehokkaat toimet, kuten markkinoiden 
valvonta, säännölliset jälkitarkastukset ja 
tehokkaat seuraamukset, jotka ovat 
riittävän tehokkaita tämän direktiivin 
määräysten täytäntöönpanon 
varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Koska toimintaedellytysten yhtäläisyys on tärkeää kaikkien rengasvalmistajien kannalta, sekä 
yhteisön alueella että suhteessa kansainvälisiin kilpailijoihin, on äärimmäisen tärkeää, että 
tämän direktiivin määräykset pannaan tehokkaasti täytäntöön jokaisessa jäsenvaltiossa. 

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Tämän direktiivin tarkoituksena on edistää 
polttoainetehokkaiden, turvallisten ja 
meluttomien renkaiden käyttöä ja siten 
lisätä ympäristötehokkuutta ja
turvallisuutta tieliikenteen alalla.

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

Tällä direktiivillä luodaan oikeudellinen 
kehys rengasparametreja koskevien 
yhdenmukaisten tietojen antamiseksi 
merkinnän avulla.

Or. en

Perustelu

Tarkistus korostaa tämän direktiivin integroitua lähestymistapaa.
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) T-tyypin väliaikaisesti käytettäviin 
vararenkaisiin;

d) väliaikaisesti käytettäviin vararenkaisiin. 
jotka varustetaan merkinnällä "vain 
väliaikaiseen käyttöön";

Or. en

Perustelu

Sanamuoto olisi mukautettava vastaamaan YK:n Euroopan talouskomission asetusta 117, 
joka koskee renkaan vierintäkykyä, melupäästöjä ja pitoa märillä pinnoilla.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’T-tyypin väliaikaisesti käytettävällä 
vararenkaalla’ väliaikaisesti käytettävää
vararengasta, joka on tarkoitettu 
käytettäväksi vakiorenkaille ja 
vahvistetuille renkaille säädettyjä 
täyttöpaineita korkeammilla 
täyttöpaineilla;

2) väliaikaisesti käytettävällä 
vararenkaalla’ väliaikaisesti käytettävää 
vararengasta, joka on tarkoitettu 
käytettäväksi vakiorenkaille ja 
vahvistetuille renkaille säädettyjä 
täyttöpaineita korkeammilla 
täyttöpaineilla;

Or. en

Perustelu

Sanamuoto olisi mukautettava vastaamaan YK:n Euroopan talouskomission asetusta 117, 
joka koskee renkaan vierintäkykyä, melupäästöjä ja pitoa märillä pinnoilla.
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) ’myyntipisteellä’ paikkaa, jossa renkaat 
ovat esillä, varastoituina tai myynnissä, 
myös sellaista autojen näyttelytilaa, jossa 
on esillä asentamattomia renkaita; 

3) ’myyntipisteellä’ paikkaa, jossa renkaat 
ovat esillä tai myynnissä, myös sellaista 
autojen näyttelytilaa, jossa on esillä 
asentamattomia renkaita; 

Or. en

Perustelu

Renkaita voidaan säilyttää keskusvarastoissa tai varastoissa, jotka eivät ole yleisölle avoimia, 
minkä vuoksi niitä ei tule pitää "myyntipisteinä".

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Asian selventämiseksi. Suulliset tiedot eivät ole riittäviä, eikä suullisten tietojen antamista 
voida valvoa.
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3) Jakelijoiden on ilmoitettava 
loppukäyttäjille luokkien C1 ja C2 
renkaiden polttoainetehokkuusluokat ja 
vierintämelun mittausarvot 4 artiklan 1 
kohdan mukaisen merkinnän muodossa 
rengasoston yhteydessä annettavassa 
laskussa. Luokan C1 renkaista on 
ilmoitettava myös märkäpitoluokka.

Or. en

Perustelu

Asian selventämiseksi. Jos ihmiset tottuvat näkemään merkinnän tai tarran renkaissa, laskun 
ohessa saatavien tietojen olisi oltava samassa muodossa.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on pidettävä merkintöjä 
ja tuotetietoja tämän direktiivin säännösten 
mukaisina, jollei niillä ole näyttöä 
päinvastaisesta. Ne voivat vaatia toimittajia 
esittämään 4 artiklan 4 kohdan mukaisen 
teknisen asiakirja-aineiston sen 
arvioimiseksi, ovatko ilmoitetut arvot 
paikkansapitävät.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että merkintään sisällytettävät tiedot ovat täsmällisiä ja perustuvat 
UNECEn asetuksiin sisältyviin yhdenmukaistettuhiin testausmenetelmiin.  Jäsenvaltioiden 
olisi todennettava rengastoimittajan antamien teknisten asiakirjojen pohjalta, että merkintään 
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sisältyvät tiedot ovat todella oikeat.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) talvirenkaita ja pohjoismaisia 
talvirenkaita koskevien vaatimusten 
käyttöönotto;

Or. en

Perustelu

Ehdotus ei sisällä mitään erityisjärjestelyjä talvirenkaita (eikä pohjoismaisia talvirenkaita) 
varten. Tämä on vakava puute, koska niiden (märkäpidon kaltaiset) parametrit poikkeavat 
normaaleista renkaista. Näin ollen niiden merkintää olisi muutettava niiden 
erityisominaisuuksien perusteella. Tämä olisi tehtävä komitologiamenettelyllä, koska 
luokitustaulukkoja ja testausmenettelyjä ei ole vielä hyväksytty.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) muita ympäristöön, terveyteen tai 
turvallisuuteen vaikuttavia keskeisiä 
parametrejä koskevien vaatimusten 
käyttöönotto, edellyttäen että saatavilla on 
soveltuvia yhdenmukaistettuja 
testimenetelmiä ja että kyseiset 
vaatimukset ovat kustannustehokkaat;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Uudet parametrit olisi otettava käyttöön yhteispäätöksellä komitologian sijasta.
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Seuraamukset Täytäntöönpano ja seuraamukset
Jäsenvaltioiden on säädettävä
seuraamuksista, joita sovelletaan tämän 
direktiivin täytäntöönpanemiseksi
annettujen kansallisten säännösten 
rikkomiseen, ja toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet niiden soveltamisen 
varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 
tiedoksi nämä säännökset viimeistään 18 
kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta ja ilmoitettava sille niihin 
vaikuttavista myöhemmistä muutoksista 
viipymättä.

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
tämän direktiivin määräysten rikkomista 
koskevat toimet, kuten seuraamukset, joita 
sovelletaan tämän direktiivin ja asiaa 
koskevien sääntöjen täytäntöönpanon
varmistamiseksi annettujen kansallisten 
säännösten rikkomiseen, ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet niiden 
soveltamisen varmistamiseksi.

2. Kyseisten toimenpiteiden on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

3. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 
nämä säännökset ja niiden myöhemmät 
muutokset tiedoksi viipymättä.

Or. en

Perustelu

Koska toimintaedellytysten yhtäläisyys on tärkeää kaikkien rengasvalmistajien kannalta, sekä 
yhteisön alueella että kansainvälisten kilpailijoiden kannalta, on äärimmäisen tärkeää, että 
tämän direktiivin määräykset pannaan tehokkaasti täytäntöön jokaisessa jäsenvaltiossa. 

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi tarvetta tarkastella
liitteessä I vahvistettuja energiatehokkuus-

Komissio arvioi tämän direktiivin 
soveltamista, liitteessä I vahvistetut 



PE418.334v01-00 14/18 PR\764072FI.doc

FI

ja märkäpitoluokkia uudelleen viimeistään 
viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
soveltamispäivästä.

rengasparametrit ja luokat mukaan 
lukien, uudelleen viimeistään viiden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
soveltamispäivästä ja antaa tarvittaessa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen parametrien tai luokkien 
mukauttamisesta tai muita tärkeitä 
parametreja koskevien uusien 
vaatimusten käyttöönotosta, edellyttäen 
että ne vaikuttavat ympäristöön, 
terveyteen tai turvallisuuteen. 

Or. en

Perustelu

Uudet parametrit olisi otettava käyttöön yhteispäätöksellä komitologian sijasta.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1 
päivänä marraskuuta 2011. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset viimeistään [12 
kuukauden kuluttua 
voimaantulopäivästä]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 
päivästä marraskuuta 2012.

Niiden on sovellettava kyseisiä säännöksiä 
[24 kuukauden kuluttua 
voimaantulopäivästä].

Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säännöksissä on viitattava tähän 
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen 
viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. 
Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten 
viittaukset tehdään.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säännöksissä on viitattava tähän 
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen 
viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. 
Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten 
viittaukset tehdään.
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Or. en

Perustelu

Kansalliseen lainsäädäntöön siirtämisen ja soveltamisen päivämäärät on sovitettava yhteen 
direktiivin voimaantulon kanssa siten, että jäsenvaltioilla ja markkinatoimijoilla on riittävästi 
aikaa määräysten täytäntöönpanoon ja soveltamiseen.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Merkinnän muoto Tarran muoto

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus. Tekstin mukauttaminen vastaamaan 4 artiklan 2 kohdan terminologiaa.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1.1 kohta – kuva

Komission teksti Tarkistus

72 dB(A) 72 dB

Or. en

Perustelu

Asian selventämiseksi. (A) olisi poistettava, jotta sekaannus A-luokan kanssa voidaan välttää.
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PERUSTELUT

Renkaiden yhdennetty merkintäjärjestelmä

Ajoneuvojen energiaintensiteetin ja ekologisen jalanjäljen pienentäminen on suuri haaste 
EU:lle, sillä lähes 25 prosenttia kaikista hiilidioksidijäljestä on peräisin tieliikenteestä. 
Renkaat aiheuttavat 20–30 prosenttia ajoneuvojen polttoaineen kokonaiskulutuksesta ja näin 
ollen renkaiden energiakestävyys olisi nähtävä osana tieliikenteen polttoaineen kulutuksen ja 
päästöjen vähentämistä koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa. Energiankulutuksen 
vähentämistä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä koskevan energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelman kohdennettujen toimien ´luettelossa korostetaan myös renkaiden 
merkintää mahdollisena mainitun tavoitteen saavuttamisen välineenä.

Tällä ehdotuksella otetaan käyttöön merkintäjärjestelmä, joka varmistaa yhdenmukaisten 
tietojen antamisen polttoainetehokkuudesta, märkäpidosta sekä renkaiden ulkoisesta 
vierintämelusta. Tämä antaa kuluttajille ja loppukäyttäjille mahdollisuuden tehdä tietoon 
perustuvia rengasvalintoja. Ehdotuksen mukaisesti vuodesta 2012 lähtien kaikki markkinoille 
saatettavat henkilöautojen, kevyiden ja raskaiden kuorma-autojen renkaat (C1, C2 ja C3 -
renkaat) on varustettava helposti ja yleisesti ymmärrettävillä kuvamerkeillä, jotka ilmaisevat 
renkaan suorituskyvyn kolmella parametrilla.

Ehdotusta olisi tarkasteltava läheisessä yhteydessä moottoriajoneuvojen yleiseen 
turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun asetusehdotuksen 
(KOM(2008)0316) kanssa. Kun viimeksi mainittu suuntautuu vähimmäisvaatimuksineen 
tarjontapuolelle ja takaa, että Euroopan maanteillä käytettävät renkaat ovat laadultaan 
asianmukaisesti hyväksyttyjä, tässä mietinnössä käsiteltävä ehdotus koskee kysyntäpuolta ja 
sen tarkoituksena on edistää energiatehokkuuden ja turvallisuuden markkinavetoista 
parantamista.

Esittelijä kannattaa tätä ehdotusta. Yhdenmukaistetun merkintäjärjestelmän käyttöönotto on 
tärkeä askel kohti markkinoiden muuntautumista kohti polttoainetehokkaampien renkaiden 
käyttöä. Koska markkinatutkimukset osoittavat selkeästi, että kuluttajat haluavat ostaa 
kestävämpiä renkaita, direktiiviehdotus edistää tietoisuuden parantamista ja myyjän ja ostajan 
välistä avointa vuoropuhelua, jonka perusteella kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvan 
valinnan.  Se saisi kuluttajat tietoisiksi henkilöautojen renkaiden merkittävistä eroista (sekä 
ympäristön että taloudellisuuden kannalta), koska tällä hetkellä paras rengas säästää 
polttoainetta 10 prosenttia enemmän kuin huonoin rengas. Tällä voisi olla valtavia 
kokonaisvaikutuksia EU:n tasolla. Vaikutusten arvioinnin mukaan vuosittainen 
säästöpotentiaali on vähintään 0,56 ja enintään 1,51 Mtoe. Tämä on yhtä paljon kuin jos EU:n 
henkilöautokantaa vähennettäisiin 0,5–1,3 miljoonalla henkilöautolla.
Esittelijä kannattaa tämän ehdotuksen mukaista yhdennettyä lähestymistapaa. Koska yhden 
tekijän suorituskyvyn parantaminen voi vaikuttaa kielteisesti toiseen tekijään (esimerkiksi 
energiatehokkaamman renkaan pito ja turvallisuus ovat monessa tapauksissa heikompia), on 
tärkeää, että loppukäyttäjä saa tietoonsa kaikki 3 parametria. Lisäksi merkinnästä ei ole 
hyötyä vain kuluttajille ja yrityksille. Siitä voi olla suurta hyötyä myös viranomaisille niiden 
pyrkiessä hankkimaan energiatehokkaampia, turvallisempia ja meluttomampia renkaita 
ajoneuvoihinsa ja asettamaan kestävämpiä renkaita suosivia (vero)kannustimia. 
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Ehdotus on valmisteltu kaikkien sidosryhmien laajan kuulemisen tuloksena, mikä ilmenee 
saavutetusta tasapainosta. Kaikki sidosryhmät, alan teollisuus mukaan luettuna, kannattavat 
varauksetta tätä ehdotusta. Esittelijä haluaisi korostaa, että hyvin täytäntöönpantuna tämä 
ehdotus voi lisätä kilpailua rengasmarkkinoilla, ja sen avulla valmistajat voivat hyötyä 
tuotteiden eriytymisestä, mikä johtaa tuotteen laatuun perustuvaan kilpailuun ja antaa 
rengasvalmistajille mahdollisuuden parantaa tuotteitaan. On todennäköistä, että 
merkintäjärjestelmä madaltaa myös uusien toimijoiden markkinoille tulon esteitä, jotka 
perustuvat valmistajan maineeseen. Objektiiviset, luotettavat ja vertailukelpoiset tiedot 
rengasparametreista varmistavat sen, että teollisuus saa enemmän tuottoa T&K-
investoinneistaan pyrkiessään saattamaan laadukkaampia tuotteita markkinoille. Tässä 
suhteessa ehdotettu yhdenmukaistaminen on teollisuuden etujen mukaista. 

Esittelijä haluaa korostaa, että ehdotettu järjestelmä olisi toimiva, mahdollisimman 
kustannustehokas ja johtaisi kilpailuedellytysten yhdenmukaisuuteen.

Merkintä vai tarra
Ehdotuksen mukaan kaikissa henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen (C1 ja C2) 
renkaissa on oltava tarra, jonka teksti sisältää kaikki 3 parametria. Vain raskaiden ajoneuvojen 
(C3) renkaat vapautetaan tästä velvoitteesta, koska niitä koskevat tiedot on esitettävä 
teknisessä mainosmateriaalissa. Tarraa käytetään siitä syystä, että – samoin kuin 
sähkölaitteissa – se on kuluttajien kannalta helpoimmin havaittavissa, ja viranomaisten 
kannalta se on vaivattomin keino sen varmistamiseksi, että kaikki tiedot ilmoitetaan 
loppukäyttäjälle. Tarran käyttämisen arvioinnissa on otettava huomioon, että tarroja käytetään 
jo nykyisellään korkealaatuisissa renkaissa (monessa tapauksessa ilmaistaan merkki ja 
sarjanumero). Tämä ehdotus ei aiheuta merkittävää lisärasitusta valmistajille. On arvioitu, että 
tarrassa esitettyjen lisätietojen aiheuttamat lisäkustannukset olisivat vähemmän kuin 1 
eurosentti rengasta kohti. Lisäksi se mahdollistaa sen, että renkaan laadun ilmoittamisvastuun 
kuuluu selkeästi ja yksinomaan rengasvalmistajalle.

Toisaalta olisi otettava huomioon rengasmarkkinoiden erityispiirteet, koska renkaita myydään 
moninaisissa paikoissa suurista näyttelyhalleista pieniin autokorjaamoihin, joista viimeksi 
mainituissa asiakkailla on vähäiset mahdollisuudet tai ei mitään mahdollisuuksia tutustua 
tuotteeseen, jota he ovat ostamassa. Lisäksi on syytä huoleen siitä, että tarrat saattavat irrota 
renkaista itsestään tai ne saatetaan irrottaa tarkoituksella. Tästä syystä on pragmaattiset 
valinnat soveltuvat parhaiten tämän ehdotuksen tavoitteiden toteuttamisen välineiksi, ja niiden 
avulla asianmukaiset tiedot voidaan parhaiten ilmoittaa renkaita ostavalle kuluttajalle. 

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä autontoimittajiin ja -jakelijoihin. Vaikka onkin tärkeää, 
että kuluttaja on tietoinen uuden auton renkaista (erityisesti jos kuluttaja sen ansiosta 
suhtautuu vaativammin uuteen autoonsa asennettujen renkaiden polttoainetehokkuuteen ja 
turvallisuuteen), myös toimenpiteen aiheuttama logistinen kuormitus ja hallinnollinen rasitus 
on otettava huomioon. Erityisesti nykyisessä rahoitustilanteessa ja taloudellisessa tilanteessa 
olisi pyrittävä löytämään tasapainoinen ratkaisu ja vältettävä kaikkea tarpeetonta hallinnollista 
rasitusta.

Yhtäläiset toimintaedellytykset
Rengasteollisuus on huolissaan siitä, että tämä direktiivi saattaisi vääristää kilpailua.  Esittelijä 
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pitää tärkeänä sitä, että oikeudellisen muodon valinnan avulla voidaan varmistaa kaikkien 
valmistajien yhtäläiset toimintaedellytykset sekä yhteisön alueella että suhteessa 
kansainvälisiin kilpailijoihin. Vaikka juridisesti katsoen direktiivi vaikuttaa suoraan kaikissa 
jäsenvaltioissa kansallisesta täytäntöönpanosta riippumatta, on ehdottoman tärkeää, että 
siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano ja sen valvonta (seuranta ja 
seuraamukset) toteutetaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. 

Täytäntöönpano
Esittelijä katsoo, että tämän direktiivin täytäntöönpano antaa valmistajille riittävästi aikaa 
valmistautua niille asetettujen uusien velvoitteiden noudattamiseen, ja että se toisaalta 
varmistaa lyhyen siirtymäajan.  Lisäksi on tärkeää soveltaa joustavaa mutta ennustettavaa 
järjestelmää, jonka parametreja voidaan mukauttaa rengasteknologian edistymiseen (sen 
välttämiseksi, että kaikki renkaat tulevaisuudessa olisivat A-luokan renkaita), mutta ottaa 
huomioon myös se, että valmistajat tarvitsevat ennustettavuutta pitkällä aikavälillä.

Talvirenkaat
Esittelijä katsoo, että tämän direktiivin soveltamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
talvirenkaisiin ja pohjoismaisiin talvirenkaisiin, joissa on annettava lisätietoja niiden 
toimintakyvystä ainutlaatuisissa erityisolosuhteissa. On tärkeää, että merkinnällä vastataan 
loppukäyttäjän kaikkiin huolenaiheisiin kaikissa mahdollisissa ilmasto-olosuhteissa.
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