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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl padangų ženklinimo 
atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus
(COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0779),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
jam pateikė pasiūlymą (C6-0411/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A6-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Žieminės ir šiaurinių regionų 
žieminės padangos turi specialius 
parametrus, kurie nėra visiškai 
prilyginami įprastinių padangų 
parametrams. Siekiant užtikrinti, kad 
galutiniai vartotojai priimtų teisingus ir 
informuotus sprendimus, šių padangų 
parametrai turėtų būti pateikiami taip, 
kad jas būtų galima palyginti su 
įprastinėmis padangomis.

Or. en
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Pagrindimas

Pasiūlyme nepateikiama jokių specialių nurodymų dėl žieminių padangų (ar šiaurinių regionų 
žieminių padangų). Tai trūkumas, kadangi jų parametrai (pvz., sukibimas su šlapia danga) 
neprilyginami įprastinių padangų parametrams. Taigi, reikėtų patvirtinti šio tipo padangų 
etiketę, kurioje būtų nurodytos jų specifinės savybės. Tai reikėtų atlikti taikant komitologijos 
procedūrą, kadangi dar nenustatytas klasifikavimas ir tyrimo metodai. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Standartinėje etiketėje pateikta 
informacija apie padangų parametrus 
greičiausiai padės galutiniams vartotojams 
perkant pasirinkti saugesnes, mažiau 
triukšmo keliančias ir tausesnes padangas. 
O tai, savo ruožtu, greičiausiai paskatins 
padangų gamintojus kiek įmanoma 
tobulinti tuos padangų parametrus, kuriuos 
gerinant galima prisidėti prie tvaresnio 
vartojimo ir gamybos.

(11) Standartinėje etiketėje pateikta 
informacija apie padangų parametrus 
greičiausiai padės galutiniams vartotojams 
perkant, įskaitant pirkimą taikant viešųjų 
pirkimų tvarką, pasirinkti saugesnes, 
mažiau triukšmo keliančias ir tausesnes 
padangas. O tai, savo ruožtu, greičiausiai 
paskatins padangų gamintojus kiek 
įmanoma tobulinti tuos padangų 
parametrus, kuriuos gerinant galima 
prisidėti prie tvaresnio vartojimo ir 
gamybos. Siekiant labiau padėti 
vartotojams ir kitiems galutiniams 
vartotojams priimti informuotus 
sprendimus, valstybės narės turėtų 
pateikti lengvai prieinamą informaciją 
apie ženklinimo sistemą, įskaitant visų 
etiketės sudėtinių dalių paaiškinamus ir 
paskelbti šią informaciją internete.

Or. en

Pagrindimas

Viešosios institucijos, kaip stambūs galutiniai vartotojai, atlieka labai svarbų vaidmenį 
ilgalaikiame skatinimo gaminti saugesnes, mažiau triukšmo keliančias ir tausesnes padangas 
procese, kadangi dėl savo kritinės masės jos gali veikti kaip pirmasis vartotojas, didinantis 
tausesnių padangų paklausą, ir rodyti pavyzdį kitiems rinkos dalyviams ir vartotojams. 
Nelengva suprasti etiketėje pateikiamą informaciją. Taigi interneto tinklavietėje turėtų būti 
pateikiama visa papildoma aiškinamoji informacija, kuri gali būti naudinga vartotojams. Taip 
pat būtų galima pateikti skaičiavimus, kuriais palyginama sutaupyti ištekliai (finansiniai ir 
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aplinkos).

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Siekiant išvengti vidaus rinkos 
susiskaidymo, tais atvejais, kai valstybės 
narės taiko paskatas, kad būtų naudojama 
daugiau tausiųjų padangų, reikėtų nustatyti 
minimalias degalų naudojimo efektyvumo 
klases. Tokios paskatos gali sudaryti 
valstybės pagalbą. Ši direktyva neturi 
įtakos jokiems būsimų valstybės pagalbos 
procedūrų, kurios gali būti taikomos pagal 
Sutarties 87 ir 88 straipsnius, rezultatams.

(19) Siekiant pasiekti tikslą sumažinti 
kelių transporto priemonių išmetamo CO2
kiekį, valstybėms narėms tikslinga taikyti
paskatas, kad būtų naudojama daugiau 
tausiųjų padangų. Šios paskatos turėtų būti 
taikomos pagal Sutarties 87 ir 88 
straipsnius. Siekiant išvengti vidaus rinkos 
susiskaidymo, reikėtų nustatyti 
minimalias degalų naudojimo efektyvumo 
klases.

Or. en

Pagrindimas

Svarbi priemonė valstybėms narėms siekiant sumažinti išmetamo CO2 kiekį – numatyti 
fiskalines paskatas siekiant skatinti tausiųjų padangų naudojimą. Šios paskatos turėtų atitikti 
valstybės pagalbos taisyklę ir turėtų būti naudojamos skatinti naudoti tausiausias kuro 
sunaudojimo požiūriu padangas. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(20) Norint pasiekti ženklinimo nuostatų 
tikslus ir užtikrinti Bendrijoje vienodas 
sąlygas, būtina, kad gamintojai, tiekėjai ir 
platintojai laikytųsi tų nuostatų. Todėl 
valstybės narės turėtų nustatyti 
veiksmingas priemones, įskaitant rinkos 
priežiūrą, reguliarią ex-post kontrolę ir
veiksmingas sankcijas, pakankamas 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šios 
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direktyvų nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visiems padangų gamintojams ir Bendrijoje, ir tarptautinių konkurentų 
atžvilgiu, vienodas sąlygas, labai svarbu, kad šios direktyvos nuostatų būtų laikomasi visose 
valstybėse narėse.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šia direktyva skatinama naudoti tausiąsias, 
saugias ir nekeliančias triukšmo padangas 
ir taip siekiama, kad kelių transporto 
priemonės būtų efektyvesnės aplinkos 
apsaugos požiūriu ir saugesnės.

Šia direktyva nustatoma informacijos apie 
padangų parametrus teikimo etiketėse 
sistema.

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

Or. en

Pagrindimas

Pabrėžiamas šios direktyvos, kurioje taikomas integruotas metodas, pobūdis.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) T tipo laikinojo naudojimo atsarginėms 
padangoms;

d) laikinojo naudojimo atsarginėms 
padangoms, pažymėtoms „naudoti tik 
laikinai“;

Or. en
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Pagrindimas

Formuluotę reikėtų suderinti su Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT/EEK) 
reglamentu 117 dėl padangų riedėjimo triukšmo ir sukibimo su šlapia danga.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) T tipo laikinojo naudojimo atsarginė 
padanga – laikinojo naudojimo atsarginė 
padanga, skirta naudoti didesnio nei 
standartinėms ir sustiprintosioms 
padangoms nustatytomis pripūtimo slėgio 
sąlygomis;

2) laikinojo naudojimo atsarginė padanga –
laikinojo naudojimo atsarginė padanga, 
skirta naudoti didesnio nei standartinėms ir 
sustiprintosioms padangoms nustatytomis 
pripūtimo slėgio sąlygomis;

Or. en

Pagrindimas

Formuluotę reikėtų suderinti su Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT/EEK) 
reglamentu 117 dėl padangų riedėjimo triukšmo ir sukibimo su šlapia danga.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) prekybos vieta – vieta, kurioje 
eksponuojamos, laikomos arba 
parduodamos padangos, įskaitant 
automobilių salonus, kuriuose padangos 
eksponuojamos atskirai (ne ant 
automobilių ratų); 

3) prekybos vieta – vieta, kurioje 
eksponuojamos arba parduodamos 
padangos, įskaitant automobilių salonus, 
kuriuose padangos eksponuojamos atskirai 
(ne ant automobilių ratų); 

Or. en

Pagrindimas

Padangos gali būti laikomos logistikos centruose ar sandėliuose, kurie vartotojams 



PE418.334v01-00 10/18 PR\764072LT.doc

LT

neprieinami ir todėl neturėtų būti laikomi prekybos vietomis.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiama aiškumo. Nepakanka pateikti žodinę informaciją, nes negalima priversti ją pateikti.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3) galutiniams vartotojams perkant C1 ir 
C2 klasių padangas kartu su sąskaitomis 
platintojai etiketės, minimos 4 straipsnio 1 
punkte, forma pateikia informaciją apie tų 
padangų degalų naudojimo efektyvumo 
klasę ir išmatuotą išorinio riedėjimo 
triukšmo vertę. Kai perkamos C1 klasės 
padangos, nurodoma ir sukibimo su šlapia 
danga klasė.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama. Jei žmonės įpras ant padangų matyti etiketę ar lipduką, informacija, kurią jie 
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turėtų gauti kartu su sąskaita, turėtų būti tokios pat formos.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jeigu nėra įrodyta kitaip, valstybės narės 
mano, kad etiketės ir informacija apie 
gaminį atitinka šios direktyvos nuostatas. 
Norėdamos įvertinti atitiktį nurodytoms 
vertėms, jos gali reikalauti, kad tiekėjai 
pateiktų techninius dokumentus, kaip 
nurodyta 4 straipsnio 4 punkte.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad ant etiketės būtų pateikiama tiksli ir suderintais tyrimo metodais, 
nurodytais Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) reglamentuose, nustatyta 
informacija. Valstybės narės, atsižvelgdamos į padangų tiekėjų pateikiamą dokumentaciją, 
turėtų patikrinti, ar informacija ant etikečių iš tiesų teisinga.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) įvedami reikalavimai žieminėms arba 
šiaurinių regionų žieminėms padangoms;

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme nepateikiama jokių specialių nurodymų dėl žieminių padangų (ar šiaurinių regionų 
žieminių padangų). Tai trūkumas, kadangi jų parametrai (pvz., sukibimas su šlapia danga) 
neprilyginami įprastinių padangų parametrams. Taigi, šio tipo padangoms reikėtų patvirtinti 
etiketę, kurioje būtų nurodytos jų specifinės savybės. Tai reikėtų atlikti taikant komitologijos 
procedūrą, kadangi dar nenustatytas klasifikavimas ir tyrimo metodai.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) kai kiti esminiai parametrai turi poveikį 
aplinkai, sveikatai arba saugumui, 
nustatomi su tais parametrais susiję 
reikalavimai, jei egzistuoja tinkami 
suvienodinti bandymų metodai ir jei tokių 
reikalavimų laikymasis nereikalauja 
didelių išlaidų;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl naujų parametrų įvedimo turėtų būti sprendžiama taikant bendro sprendimo, o ne 
komitologijos procedūrą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuobaudos Įgyvendinimas ir nuobaudos

Valstybės narės nustato nuobaudų už pagal 
šią direktyvą priimtų nacionalinių nuostatų 
pažeidimus taikymo taisykles ir imasi 
būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendintos. Numatytos nuobaudos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Valstybės narės praneša apie 
tokias nuostatas Komisijai ne vėliau kaip 
per aštuoniolika mėnesių nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo ir nedelsdamos
praneša apie bet kokius tolesnius su jomis 
susijusius pakeitimus.

1. Valstybės narės pradeda taikyti 
priemones, pagal kurias nustatomos 
nuobaudos už šios direktyvos nuostatų 
pažeidimus, įskaitant nuobaudų už pagal 
šią direktyvą priimtų nacionalinių nuostatų 
pažeidimus taikymo taisykles ir imasi 
būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendintos.

2. Šios priemonės turi būti veiksmingos, 
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proporcingos ir atgrasančios.
3. Valstybės narės nedelsdamos praneša 
Komisijai apie tokias priemones ir bet 
kokius tolesnius jų pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant visiems padangų gamintojams ir Bendrijoje, ir tarptautinių konkurentų atžvilgiu, 
užtikrinti vienodas sąlygas, labai svarbu, kad šios direktyvos nuostatų būtų griežtai laikomasi 
visose valstybėse narėse.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip per 5 metus nuo tos dienos, 
kai pradedama taikyti ši direktyva, 
Komisija įvertina poreikį persvarstyti I 
priede nurodytas degalų naudojimo 
efektyvumo ir sukibimo su šlapia danga
klases.

Ne vėliau kaip per 5 metus nuo tos dienos, 
kai pradedama taikyti ši direktyva, 
Komisija persvarsto šios direktyvos 
taikymą, įskaitant padangų parametrus ir 
I priede nurodytas klases ir, jei reikia, 
pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui 
ir Tarybai dėl to, kad šie parametrai arba 
klasės būtų pritaikytos arba kad būtų 
pradėti taikyti nauji reikalavimai, susiję 
su kitais būtinais parametrais, dėl kurių 
daromas poveikis aplinkai, sveikatai arba 
saugumui.

Or. en

Pagrindimas

Dėl naujų parametrų įvedimo turėtų būti sprendžiama taikant bendro sprendimo, o ne 
komitologijos procedūrą.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ne vėliau kaip 2011 m. 
lapkričio 1 d. priima ir paskelbia įstatymus 
bei kitus teisės aktus, kurie įgyvendina šią 
direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų 
nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

1. Valstybės narės ne vėliau kaip iki
[įsigaliojimo data + 24 mėn.] priima ir 
paskelbia įstatymus bei kitus teisės aktus, 
kurie įgyvendina šią direktyvą. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų 
tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos 
atitikties lentelę.

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

Tas nuostatas jos taiko nuo [įsigaliojimo 
data + 24 mėn.].

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, 
jose pateikia nuorodą į šią direktyvą arba 
tokia nuoroda pateikiama jas oficialiai 
skelbiant. Valstybės narės nustato tokios 
nuorodos pateikimo tvarką.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, 
jose pateikia nuorodą į šią direktyvą arba 
tokia nuoroda pateikiama jas oficialiai 
skelbiant. Valstybės narės nustato tokios 
nuorodos pateikimo tvarką.

Or. en

Pagrindimas

Perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios datas reikia nustatyti atsižvelgiant į 
direktyvos įsigaliojimo datą siekiant, kad valstybėms narėms ir rinkos dalyviams būtų 
užtikrinta pakankamai laiko nuostatoms įgyvendinti ir jų laikytis.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Etiketės pavidalas Lipduko pavidalas

Or. en

Pagrindimas

Techninis pakeitimas. Tekste vartojami terminai suvienodinami su vartojamais 4 straipsnio 2 
punkte.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1.1 punkto iliustracija

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72 dB(A) 72 dB

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama. „A“ reikia išbraukti siekiant, kad nebūtų painiojama su A klase.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Integruota padangų ženklinimo sistema

Kelių transporto priemonės išmeta beveik 25 proc. bendro CO2 išmetamųjų teršalų kiekio, 
todėl didžiausias ES uždavinys – sumažinti transporto priemonių energijos vartojimo 
intensyvumą ir jų į aplinką išmetamą anglies dvideginio kiekį. Padangoms priskiriama 20–
30 proc. transporto priemonių visų kuro sąnaudų, todėl didesnis padangų tvarumas turėtų būti 
vertinamas kaip integruoto metodo, kuriuo siekiama sumažinti kelių transporto priemonių 
sunaudojamų degalų ir jų išmetamų teršalų kiekį, dalis. Tikslinių veiksmų sąraše, pateiktame 
Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plane, kuriame numatyta iki 2020 m. 20 proc. 
sumažinti vartojimą, taip pat pabrėžiama, kad padangų ženklinimas yra vienas iš galimų būdų 
pasiekti šį tikslą.

Šiuo pasiūlymu nustatoma padangų ženklinimo sistema, kurią taikant bus užtikrinta, kad būtų 
teikiama standartizuota informacija apie degalų naudojimo efektyvumą, sukibimą su šlapia 
danga ir išorinį riedėjimo triukšmą. Vartotojai ir galutiniai naudotojai galės rinktis padangas 
remdamiesi informacija. Kaip numatyta pasiūlyme, nuo 2012 m. visos keleivinių automobilių, 
nedidelės galios ir didelės galios transporto priemonių padangos (C1, C2 ir C3 padangos), 
tiekiamos į rinką, turės būti pateikiamos su lengvai visų suprantamomis piktogramomis, 
nurodančiomis eksploatacines padangų savybes pagal tris parametrus.

Pasiūlymas turėtų būti nagrinėjamas kartu su siūlomu reglamentu dėl variklinių transporto 
priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų 
(COM(2008)0316). Reglamente nagrinėjamas pasiūlos aspektas taikant mažiausius 
reikalavimus ir garantijas, kad Europos keliuose naudojamos padangos būtų tinkamos 
kokybės, o šis pasiūlymas tiesiogiai susijęs su paklausos aspektu ir juo siekiama palaikyti 
rinkos skatinamą didesnį energijos efektyvumą ir saugumą.

Pranešėjas palankiai vertina šį pasiūlymą. Suderintos ženklinimo sistemos sukūrimas bus 
svarbus žingsnis siekiant užtikrinti rinkos transformaciją tausesnių padangų link. Kadangi 
rinkos tyrimai aiškiai rodo vartotojų suinteresuotumą pirkti tvaresnes padangas, siūloma 
direktyva padės didinti informuotumą ir pradėti pardavėjo ir pirkėjo dialogą, kuris sudarytų 
galimybę vartotojams rinktis prekę remiantis informacija. Vartotojai sužinotų žymius padangų 
skirtumus (aplinkos apsaugos ir ekonomikos atžvilgiu): dabar keleivinių automobilių su 
padangomis, turinčiomis geriausias ir blogiausias eksploatacines savybes, degalų suvartojimas 
skiriasi 10 proc. Bendras poveikis ES lygiu būtų įspūdingas. Vertinant poveikį nustatyta, kad 
per metus galima sutaupyti 0,56–1,51 mln. t naftos ekvivalento (Mtne). Tai prilygsta 0,5–
1,3 mln. keleivinių automobilių pašalinimui iš ES kelių.

Be to, pranešėjas palankiai vertina šiame pasiūlyme pateikiamą integruotą metodą. Kadangi 
vieno kriterijaus eksploatacinių savybių pagerinimas gali turėti neigiamo poveikio kitam 
(pvz., tausiosios padangos dažnai mažiau sukimba, todėl mažiau saugios), svarbu galutiniam 
naudotojui nurodyti visus 3 parametrus. Taigi ženklinimas bus naudingas ne tik vartotojams ir 
verslui. Jis gali būti labai naudinga ir viešosioms institucijoms, kurios stengiasi savo 
transporto priemonėms įsigyti tausesnes, saugesnes ir mažiau triukšmo keliančias padangas ir 
taiko (fiskalines) paskatas tais atvejais, kai naudojamos tvaresnės padangos.
Pasiūlymas rengtas daug konsultuojantis su interesų grupėmis, ir tai atspindi pasiektas visiems 
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priimtinas sprendimas. Interesų grupės, įskaitant pramonės atstovus, tolygiai palaiko šį 
pasiūlymą. Pranešėjas norėtų pabrėžti, kad tinkamai įgyvendintas šis pasiūlymas galėtų 
padidinti konkurenciją padangų rinkoje, o gamintojai galėtų turėti naudos iš produktų 
diferencijavimo, didinančio konkurenciją gaminių kokybės pagrindu ir skatinančio gamintojus 
modernizuoti savo gaminius. Tikėtina, kad taikant tokią sistemą bus galima sumažinti su 
gaminių reputacija susijusių kliūčių, trukdančių naujiems dalyviams patekti į rinką. Objektyvi, 
patikima ir palyginama informacija apie padangų parametrus užtikrins pramonei daugiau 
įplaukų iš investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą stengiantis į rinką tiekti geresnės kokybės 
gaminius. Šiuo atžvilgiu siūlomas suderinimas naudingas pramonei. 

Pranešėjas norėtų pabrėžti, kad siūloma schema turėtų būti veiksminga, kiek įmanoma 
ekonomiškesnė ir užtikrinti vienodas veiklos sąlygas.

Ženklas ar lipdukas
Pagal pasiūlymą visos keleivinių automobilių ir nedidelės galios transporto priemonių (C1 ir 
C2) padangos turi turėti 3 parametrus nurodantį lipduką. Nuo šio įpareigojimo atleidžiamos 
tik didelės galios transporto priemonės – ši informacija turi būti pateikta jų techninėje 
reklaminėje literatūroje. Priežastis naudoti lipdukus (kaip ir elektros prietaisų atveju) –
vartotojai juos mato geriausiai, viešosioms institucijoms lengviausia užtikrinti, kad galutinius 
naudotojus pasiektų visa informacija. Svarstant pasiūlymą naudoti lipdukus reikia atsižvelgti į 
tai, kad lipdukai šiandien jau klijuojami ant aukštesnės kokybės padangų (dažnai kartu su 
prekės ženklu ir serijos numeriu). Taigi šis pasiūlymas nesudaro didelės papildomos naštos 
gamintojams. Apskaičiuota, kad papildoma informacija ant lipduko padidintų vienos 
padangos sąnaudas 1 euro centu. Be to, tai sudaro galimybę atsakomybę už informavimą apie 
padangų kokybę visiškai perkelti padangų gamintojui.

Kita vertus, reikėtų atsižvelgti į padangų rinkos ypatumus. Padangos parduodamos įvairiose 
vietose – nuo didelių prekybos salonų, kuriuose jos rodomos, iki mažų garažų, kuriuose 
vartotojai turi ribotas galimybes arba visai neturi tiesioginių galimybių prieiti prie perkamo 
gaminio. Be to, kyla susirūpinimas ir dėl galimybės nuimti lipduką nuo padangos – tai gali 
padaryti žmogus arba atsitiktinai. Taigi ieškant geriausio būdo siekti šio pasiūlymo tikslų ir 
veiksmingai suteikti pirkėjui informacijos apie padangas svarbu rasti pragmatišką sprendimą. 

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti automobilių tiekėjams ir platintojams. Nors svarbu vartotoją 
informuoti apie naujų perkamų transporto priemonių padangas (ypač jei dėl to vartotojai 
reikalaus didesnio padangų tausumo ar saugos), reikia atsižvelgti į susijusią logistinę ar 
administracinę naštą. Reikėtų stengtis rasti subalansuotą būdą ir išvengti bet kokios nebūtinos 
administracinės naštos, ypač atsižvelgiant į esamą finansinę ir ekonominę padėtį.

Vienodos veiklos sąlygos
Pramonės atstovai susirūpino, kad šia įgyvendinant šią direktyvą nebūtų iškreipta 
konkurencija. Pranešėjas mano, kad, pasirenkant teisinę formą, svarbu užtikrinti visiems 
gamintojams ir Bendrijoje, ir tarptautinių konkurentų atžvilgiu, vienodas veiklos sąlygas. Net 
jei teisiniu atžvilgiu direktyva turi tiesioginį teisinį poveikį visose valstybės narėse, nepaisant 
jos perkėlimo į nacionalinę teisę, labai svarbu, kad šio pasiūlymo perkėlimas ir 
įgyvendinimas, taip pat jo vykdymas (priežiūra ir sankcijos) būtų vienodai užtikrinamas 
visose valstybėse narėse. 
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Įgyvendinimas
Pranešėjas mano, kad įgyvendinant šią direktyvą gamintojams būtų suteikta pakankamai laiko 
jiems taikomiems naujiems reikalavimams įvykdyti, nors kartu reikia užtikrinti greitą 
perėjimą. Be to, svarbu turėti lanksčią, tačiau nuspėjamą sistemą, kurią naudojant parametrus 
būtų galima pritaikyti prie techninės pažangos (siekiant išvengti, kad ateityje visos padangos 
nebūtų A klasės), bet būtų atsižvelgiama į gamintojams būtiną ilgalaikį nuspėjamumą.

Žieminės padangos
Pranešėjas mano, kad ypatingas dėmesys turi būti skiriamas šios direktyvos taikymui 
žieminėms padangoms ar šiaurinių regionų žieminėms padangoms, turi būti suteikta 
papildomos informacijos apie šių padangų gebėjimą prisitaikyti prie unikalių sąlygų. Svarbu 
užtikrinti, kad ženklinant būtų atsižvelgiama į galutinius naudotojus bet kokiomis klimato 
sąlygomis.
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