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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par riepu marķēšanu 
attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem
(COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0779),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0411/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A6-0000/2009),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai 
aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) sniega riepām un ziemas riepām 
ziemeļu klimatam ir īpaši parametri, kuri 
nav pilnīgi pielīdzināmi parastajām 
riepām. Lai nodrošinātu, ka gala lietotāji 
var pieņemt skaidrus un apzinātus 
lēmumus, šo riepu parametriem ir jābūt 
norādītiem tādā veidā, lai tās var 
salīdzināt ar parastām riepām.

Or. en
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Pamatojums

Šajā priekšlikumā nav īpašu noteikumu par sniega riepām (vai ziemas riepām ziemeļu 
klimatam). Tas ir trūkums, jo to parametrus (piemēram, saķeri ar mitru ceļu) nevar salīdzināt 
ar normālām riepām. Tāpēc ir jāpiemēro šādu riepu marķējums, kas atspoguļotu to īpašības. 
Tas jādara ar komitoloģijas procedūru, jo vēl nav ieviestas klasifikācijas tabulas un 
testēšanas metodes.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Standarta marķējuma veidā sniegtā 
informācija par riepu parametriem, 
domājams, ietekmēs gala lietotāju lēmumu 
riepu izvēlē par labu drošākām, klusākām 
un degvielu taupošākām riepām. Savukārt 
šādi lēmumi, domājams, rosinās riepu 
ražotājus uzlabot tos riepu parametrus, kas 
padarītu iespējamu ilgtspējīgāku patēriņu 
un ražošanu.

(11) Standarta marķējuma veidā sniegtā 
informācija par riepu parametriem, 
domājams, ietekmēs gala lietotāju lēmumu, 
kā arī publiskā iepirkuma vajadzībām 
nepieciešamos pirkuma lēmumus riepu 
izvēlē par labu drošākām, klusākām un 
degvielu taupošākām riepām. Savukārt šādi 
lēmumi, domājams, rosinās riepu ražotājus 
uzlabot tos riepu parametrus, kas padarītu 
iespējamu ilgtspējīgāku patēriņu un 
ražošanu. Lai turpinātu palīdzēt 
patērētājiem un citiem gala lietotājiem 
pieņemt apzinātus pirkšanas lēmumus, 
dalībvalstīm ir jānodrošina viegli 
pieejama informācija par marķēšanas 
sistēmu, tostarp paskaidrojoša 
informācija par katru marķējuma daļu, 
kā arī jānodrošina šīs informācijas 
pieejamība internetā.

Or. en

Pamatojums

Valsts iestādēm ir ļoti nozīmīga loma kā lielām gala lietotājām ilgtermiņā attiecībā uz 
degvielu taupošāku, drošāku un klusāku riepu izvēli, jo tām ir kritiskā masa, lai tās varētu 
kalpot kā „ieviešanas klients”, palielinot pieprasījumu pēc noturīgākām riepām, kā arī šīs 
iestādes var kalpot kā piemērs pārējiem tirgus dalībniekiem un patērētājiem. Marķējumu 
nevar tik viegli saprast. Tāpēc tīmekļa vietnē ir jāsniedz visa iespējamā papildu skaidrojošā 
informācija, kas var būt noderīga patērētājiem. Tajā var publicēt arī kalkulatorus, lai 
salīdzinātu iespējamos (finanšu un ekoloģiskus) ietaupījumus.
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Gadījumos, kad dalībvalstis izveido 
rosinošus pasākumus, kas veicina degvielu 
taupošu riepu izmantošanu, ir lietderīgi 
noteikt minimālās degvielas patēriņa 
efektivitātes klases, lai izvairītos no 
iekšējā tirgus sadrumstalotības. Viens no 
šādiem veicinošiem pasākumiem var būt 
valsts atbalsts. Šī direktīva neskar jebkādu 
turpmāku valsts atbalsta procedūru 
iznākumu, kas šajā sakarā var tikt 
īstenotas saskaņā ar Līguma 87. un 88. 
pantu.

(19) Lai panāktu mērķi par 
autotransporta CO2 emisiju 
samazināšanu, dalībvalstīm būtu lietderīgi 
izveidot rosinošus pasākumus, kas veicina 
degvielu taupošu riepu izmantošanu. Šiem 
rosinošajiem pasākumiem ir jābūt saskaņā 
ar Līguma 87. un 88. pantu. Lai izvairītos 
no iekšējā tirgus sadrumstalotības, ir 
jānosaka minimālās degvielas patēriņa 
efektivitātes klases.

Or. en

Pamatojums

Nozīmīgs dalībvalstu instruments CO2 emisiju samazināšanai ir izveidot rosinošus (fiskālus) 
pasākumus, lai veicinātu noturīgāku riepu lietošanu. Šiem rosinošajiem pasākumiem ir jābūt 
saskaņā ar noteikumu par valsts atbalstu, un to mērķim ir jābūt degvielu vistaupošāko riepu 
lietošanai. 

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai sasniegtu šo marķēšanas 
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. 

(20) Lai sasniegtu šo marķēšanas 
noteikumu mērķus, ļoti svarīgi ir, lai 
ražotāji, piegādātāji un izplatītāji ievērotu 
šos noteikumus un lai Kopienā tiktu 
nodrošināti līdzvērtīgi konkurences 
apstākļi. Tāpēc dalībvalstīm ir jānosaka 
efektīvi pasākumi, tostarp tirgus 
uzraudzība, regulāras retrospektīvas 
pārbaudes un efektīvas sankcijas, kuras 
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būtu pietiekamas, lai nodrošinātu šīs 
direktīvas noteikumu īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Lai Kopienā un arī saistībā ar starptautiskajiem konkurentiem nodrošinātu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus, ir ārkārtīgi svarīgi, lai šīs direktīvas noteikumus aktīvi ieviestu ikvienā 
dalībvalstī.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir palielināt 
autotransporta degvielas patēriņa
efektivitāti.

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

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

Pamatojums

Ar grozījumu uzsver integrēto pieeju šajā direktīvā.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) T-tipa pagaidu lietošanas rezerves 
riepām,

d) pagaidu lietošanas rezerves riepām, uz 
kurām ir marķējums „tikai pagaidu 
lietošanai”,

Or. en
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Pamatojums

Formulējums ir jāsaskaņo ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 117 par riepu apstiprināšanu 
attiecībā uz rites trokšņu emisijām un saķeri ar slapju virsmu.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) “T-tipa pagaidu lietošanas rezerves 
riepa“ ir pagaidu lietošanas rezerves riepa, 
kas konstruēta izmantošanai ar spiedienu, 
kas ir augstāks par standarta un 
pastiprinātajām riepām noteikto spiedienu;

2) “pagaidu lietošanas rezerves riepa“ ir 
pagaidu lietošanas rezerves riepa, kas 
konstruēta izmantošanai ar spiedienu, kas 
ir augstāks par standarta un pastiprinātajām 
riepām noteikto spiedienu;

Or. en

Pamatojums

Formulējums ir jāsaskaņo ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 117 par riepu apstiprināšanu 
attiecībā uz rites trokšņu emisijām un saķeri ar slapju virsmu.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) “tirdzniecības vieta” ir vieta, kur riepas 
ir izliktas apskatei, tiek glabātas vai 
piedāvātas tirdzniecībā, tostarp automobiļu 
izstāžu zāles, ja tajās izliktas apskatei 
riepas, kas nav uzmontētas 
transportlīdzekļiem; 

(3) “tirdzniecības vieta” ir vieta, kur riepas 
ir izliktas apskatei vai piedāvātas 
tirdzniecībā, tostarp automobiļu izstāžu 
zāles, ja tajās izliktas apskatei riepas, kas 
nav uzmontētas transportlīdzekļiem; 

Or. en

Pamatojums

Riepas var glabāt loģistikas centros vai noliktavās, kas nav pieejamas patērētājiem, un tāpēc 
tās nedrīkst uzskatīt par „tirdzniecības vietām”.
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Grozījums Nr. 9

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 gala lietotājam, izplatītājs gala 
lietotāju nodrošina ar dokumentāciju par 
attiecīgo riepu degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošo klasi un ārējā rites trokšņa 
izmērīto vērtību.

Or. en

Pamatojums

Skaidrības labad. Mutiska informācija nav pietiekama, un nevar ieviest tās obligātu 
sniegšanu.

Grozījums Nr. 10

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, 
ievērojot 4. panta 1. punktā minēto 
marķējuma veidu, 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.

Or. en

Pamatojums

Skaidrības labad. Ja cilvēki pierod pie riepu marķējuma vai uzlīmes, informācijai, ko viņi 
saņem reizē ar rēķiniem, ir jābūt tādā pašā formā.
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Grozījums Nr. 11

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 piegādātāji 
saskaņā ar 4. panta 4. punktu iesniedz
tehnisko dokumentāciju.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka uz marķējuma esošā informācija ir precīza un balstīta uz saskaņotām 
testēšanas metodēm, kuras ir noteiktas ANO Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumos. 
Dalībvalstīm, pamatojoties uz riepu piegādātāju sniegto tehnisko dokumentāciju, ir 
jāpārbauda, vai uz marķējuma esošā informācija patiešām ir pareiza.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.) Prasību ieviešana attiecībā uz sniega 
riepām vai ziemas riepām ziemeļu 
klimatam;

Or. en

Pamatojums

Šajā priekšlikumā nav īpašu noteikumu par sniega riepām (vai ziemas riepām ziemeļu 
klimatam). Tas ir trūkums, jo to parametrus (piemēram, saķeri ar mitru ceļu) nevar salīdzināt 
ar normālām riepām. Tāpēc ir jāpiemēro šādu riepu marķējums, kas atspoguļotu to īpašības. 
Tas jādara ar komitoloģijas procedūru, jo vēl nav ieviestas klasifikācijas tabulas un 
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testēšanas metodes.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Prasību noteikšana attiecībā uz citiem 
būtiskiem parametriem, ciktāl šie 
parametri ietekmē vidi, veselību vai 
drošību, — ar nosacījumu, ka ir 
pieejamas piemērotas harmonizētas 
testēšanas metodes un ka šādas prasības 
ir rentablas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jauni parametri ir jāievieš ar koplēmuma, nevis komitoloģijas procedūru.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sankcijas Izpilde un sankcijas
Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par atbilstīgi 
šai direktīvai pieņemto attiecīgās valsts 
noteikumu pārkāpumiem, un veic visus to
īstenošanai vajadzīgos pasākumus.
Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, 
samērīgām un atturošām. Dalībvalstis 
minētos noteikumus dara zināmus 
Komisijai ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā un bez 
kavēšanās informē Komisiju par 
jebkādiem vēlākiem grozījumiem, kas tos 
ietekmē.

1. Dalībvalstis ievieš pasākumus, kas 
paredz sankcijas par šīs direktīvas 
noteikumu pārkāpumiem, tostarp 
noteikumus par sankcijām, kas 
piemērojamas par atbilstīgi šai direktīvai 
pieņemto attiecīgās valsts noteikumu 
pārkāpumiem, un noteikumus šo 
pasākumu īstenošanai.
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2. Šie pasākumi ir efektīvi, samērīgi un 
atturoši.
3. Dalībvalstis minētos pasākumus un 
jebkādus vēlākus grozījumus dara zināmus 
Komisijai bez kavēšanās.

Or. en

Pamatojums

Lai Kopienā un arī saistībā ar starptautiskajiem konkurentiem nodrošinātu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus, ir ārkārtīgi svarīgi, lai šīs direktīvas noteikumus aktīvi ieviestu ikvienā 
dalībvalstī.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 5 gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā Komisija izvērtē vajadzību 
pārskatīt I pielikumā noteiktās 
energoefektivitātes klases un saķeri ar 
slapju ceļu raksturojošās klases.

Ne vēlāk kā 5 gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā Komisija pārskata šīs 
direktīvas piemērošanu, tostarp riepu 
parametrus un I pielikumā noteiktās 
energoefektivitātes klases, kā arī 
vajadzības gadījumā iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšlikumu, 
ar kuru pielāgo parametrus vai klases vai 
ievieš jaunas prasības attiecībā uz citiem 
būtiskiem parametriem, ciktāl šie 
parametri ietekmē vidi, veselību vai 
drošību.

Or. en

Pamatojums

Jauni parametri ir jāievieš ar koplēmuma, nevis komitoloģijas procedūru.
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Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 
1. novembrim pieņem un publicē 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai 
zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī 
minēto noteikumu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu.

1. Dalībvalstis vēlākais līdz [spēkā 
stāšanās diena + 12 mēneši] pieņem un 
publicē normatīvos un administratīvos 
aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs 
direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara 
Komisijai zināmus minēto noteikumu 
tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

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

Tās piemēro minētos noteikumus no [spēkā 
stāšanās diena + 24 mēneši].

Kad dalībvalstis pieņem minētos 
noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo 
direktīvu vai šādu atsauci pievieno to 
oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, 
kā izdarāma šāda atsauce.

Kad dalībvalstis pieņem minētos 
noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo 
direktīvu vai šādu atsauci pievieno to 
oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, 
kā izdarāma šāda atsauce.

Or. en

Pamatojums

Transponēšanas un piemērošanas datumi ir jānosaka saistībā ar direktīvas stāšanos spēkā, 
lai dalībvalstīm un tirgus dalībniekiem nodrošinātu pietiekamu laiku noteikumu īstenošanai 
un izpildei.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Marķējuma formāts Uzlīmes formāts

Or. en

Pamatojums

Tehnisks pielāgojums. Mērķis ir tekstu pielāgot 4. panta 2. punkta izmantotajai 
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terminoloģijai.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – attēls

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

72 dB(A) 72 dB

Or. en

Pamatojums

Skaidrības labad. (A) ir jāsvītro, lai novērstu, ka to var sajaukt ar A klasi.
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PASKAIDROJUMS

Integrēta riepu marķēšanas shēma

Ņemot vērā, ka gandrīz 25 % no kopējām CO2 emisijām rada autotransports, transportlīdzekļu 
energointensitātes un oglekļa emisijas daudzuma samazināšana ir Eiropas Savienības 
nozīmīgākais uzdevums. Riepas veido 20–30 % no transportlīdzekļu kopējā degvielas 
patēriņa, tāpēc riepu izturības palielināšana jāskata kā daļa no integrētās pieejas ar mērķi 
samazināt autotransporta degvielas patēriņu un emisijas. Arī mērķtiecīgu pasākumu 
uzskaitījumā, kas iestrādāts Energoefektivitātes rīcības plānā nolūkā līdz 2020. gadam par 
20 % samazināt patēriņu, kā potenciāls līdzeklis mērķa sasniegšanai minēta riepu marķēšana.

Priekšlikumā paredz izveidot marķēšanas sistēmu, kas nodrošinās standartizētas informācijas 
sniegšanu par degvielas patēriņa efektivitāti, saķeri ar slapju ceļu un ārējo rites troksni.
Tādējādi patērētāji un gala lietotāji, iegādājoties riepas, varēs veikt apzinātu izvēli. Saskaņā ar 
priekšlikumu, sākot ar 2012. gadu, visām riepām, kas paredzētas lietošanai vieglajiem 
automobiļiem, vieglajiem kravas automobiļiem un smagajiem kravas automobiļiem (C1, C2 
un C3 klases riepas) un kuras tiks laistas tirgū, jābūt apzīmētām ar saprotamām un vispārēji 
atpazīstamām piktogrammām, uz kurām riepu darbības rādītājus norāda atbilstīgi trim 
parametriem.

Šis priekšlikums jāskata ciešā saistībā ar priekšlikumu regulai par tipa apstiprinājuma 
prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību (COM(2008)0316).
Minētā regula ir vērsta uz piedāvājuma pusi, izvirzot minimālās prasības, un garantē to, ka uz 
Eiropas ceļiem lietotās riepas ir atbilstīgi pieņemamā kvalitātē, turpretim pašreizējais 
priekšlikums ir vērsts uz pieprasījuma pusi, un tā mērķis ir veicināt tirgus virzītus 
energoefektivitātes un drošības uzlabojumus.

Referents atzinīgi vērtē šādu priekšlikumu. Izveidojot harmonizētu marķēšanas sistēmu, tiks 
sperts nozīmīgs solis pretim pārmaiņām tirgū par labu degvielu taupošām riepām. Tā kā tirgus 
pētījumi skaidri pierāda, ka patērētāji ir ieinteresēti iegādāties izturīgākas riepas, šis 
priekšlikums direktīvai palīdzēs celt zināšanu līmeni un uzsākt pārrunas starp pārdevēju un 
pircēju, ļaujot patērētājiem veikt apzinātu izvēli. Tādējādi patērētāji apzināsies būtisko 
atšķirību starp riepām (gan vides, gan saimnieciskajā ziņā) — saistībā ar vieglajiem 
automobiļiem atšķirība starp riepām ar vislabākajiem un vissliktākajiem darbības rādītājiem 
pašreiz ir līdz 10 % attiecībā uz degvielas patēriņu. Kopējā ietekme ES mērogā varētu būt 
iespaidīga: ietekmes novērtējumā tika identificēts potenciāls ietaupījums no 0,56 līdz 
1,51 miljonam tonnu naftas ekvivalenta gadā. Tas ir līdzvērtīgi ES ceļu izmantojošu vieglo 
automobiļu samazinājumam par 0,5 līdz 1,3 miljoniem.
Referents atzinīgi vērtē arī šā priekšlikuma integrēto pieeju. Tā kā viena parametra darbības 
uzlabošana var negatīvi ietekmēt citu parametru (piemēram, riepām ar palielinātu 
energoefektivitāti parasti ir sliktāka saķere, kā rezultātā mazinās drošība), būtiski ir gala 
lietotājam norādīt visus 3 parametrus. Turklāt marķēšana dos labumu ne tikai patērētājiem un 
uzņēmējiem. Tā var būt ļoti noderīga arī valsts iestādēm to centienos apgādāt savus 
transportlīdzekļus ar lielākas energoefektivitātes, drošākām un klusākām riepām, kā arī 
gatavojot (fiskālus) veicinošus pasākumus par labu izturīgākām riepām.
Priekšlikums ir sagatavots pēc plašas apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm, kas atspoguļojas 
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iegūtajā līdzsvarā. Ieinteresētās puses, tostarp ražotāji, kopumā atbalsta šo priekšlikumu.
Referents vēlas uzsvērt, ka šis priekšlikums — ar nosacījumu, ka tas tiek pareizi īstenots,—
riepu tirgū varētu radīt lielākas konkurences iespējas, kā rezultātā ražotāji varētu gūt labumu 
no produktu diferenciācijas, kas sekmētu uz produktu kvalitātes balstītas konkurences 
veidošanos un mudinātu riepu ražotājus uzlabot produktus. Tāpat ir domājams, ka varētu 
samazināt ar reputāciju saistītos šķēršļus jaunu ražotāju ienākšanai tirgū. Objektīva, uzticama 
un salīdzināma informācija par riepu parametriem nodrošinās to, ka nozare gūs lielāku peļņu 
no pētniecības un attīstības jomā veiktajiem ieguldījumiem ar mērķi laist tirgū labākas 
kvalitātes produktus. Šajā ziņā ierosinātā saskaņošana ir ražotāju interesēs.

Referents vēlas uzsvērt, ka ierosinātajai shēmai jābūt efektīvai, pēc iespējas rentablākai, un tās 
rezultātā jāveidojas līdzvērtīgiem konkurences apstākļiem.

Etiķete jeb uzlīme
Šajā priekšlikumā teikts, ka uz visām vieglo automobiļu un vieglo kravas automobiļu riepām 
(C1 un C2 klases riepām) jābūt uzlīmei, uz kuras norādīti 3 parametri. Šis noteikums 
neattiecas vienīgi uz riepām, kas paredzētas lietošanai smagajiem kravas automobiļiem (C3 
klases riepas) — attiecībā uz šādām riepām minētā informācija jānorāda riepu tehniskajos 
reklāmizdevumos. Iemesls uzlīmju izmantošanai ir šāds: šobrīd tas attiecas arī uz sadzīves 
tehniku, uzlīmes ir vislabāk pamanāmas patērētājiem, turklāt uzlīmju lietošana ir 
visvienkāršākais veids, kā valsts iestādes var garantēt to, ka galapatērētāji saņem visu 
informāciju. Apsverot priekšlikumu par uzlīmju lietošanu, jāņem vērā, ka mūsdienās ar 
uzlīmēm jau tiek marķētas augstas klases riepas (parasti norādot zīmolu un sērijas numuru).
Tādējādi šis priekšlikums ražotājiem nerada būtiskas papildu grūtības: ir aprēķināts, ka 
papildu informācijas norādīšana uz uzlīmes radītu papildu izmaksas, kas būtu mazākas par 1 
eirocentu vienai riepai. Turklāt tādējādi vienīgi riepu ražotājs būs pilnībā atbildīgs par 
informācijas norādīšanu attiecībā uz riepu kvalitāti.

Tomēr jāņem vērā arī riepu tirgus īpatnības: riepas tirgo visdažādākajās vietās — gan lielās 
automobiļu izstāžu zālēs, kur tās tiek izliktas apskatei, gan arī nelielās tehniskās apkopes 
stacijās, kur pircēju iespējas apskatīt iegādājamo produktu ir ierobežotas vai tādu nav. Turklāt 
pastāv bažas par to, ka uzlīmes no riepām var tikt noplēstas vai tās var atlīmēties. Tāpēc, lai 
rastu vislabāko pieeju šā priekšlikuma mērķu sasniegšanai un efektīvi nodotu attiecīgo 
informāciju riepu pircējam, būtiski ir veikt pragmatisku izvēli.

Īpaši jāapsver automobiļu piegādātāju un izplatītāju situācija. Patērētājam ir jāsaņem 
informācija par riepām, kas ietilpst iegādāta jauna transportlīdzekļa komplektācijā (jo īpaši, ja 
tā rezultātā patērētāju prasības pieaugs attiecībā uz degvielu taupošāku un drošāku riepu 
uzstādīšanu), tomēr jāņem vērā arī ar to saistītie loģistikas sarežģījumi un administratīvais 
slogs. Jāmēģina rast līdzsvarota pieeja un jāizvairās no nevajadzīga administratīvā sloga, jo
īpaši paturot prātā pašreizējo finanšu un ekonomisko stāvokli.

Līdzvērtīgi konkurences apstākļi
Ražotāji pauž nopietnas bažas par to, ka šai direktīva jābūt konkurenci nekropļojošai.
Referents uzskata, ka juridiskā statusa izvēles robežās visiem ražotājiem jāgarantē līdzvērtīgi 
konkurences apstākļi gan Kopienā, gan attiecībā uz to starptautiskajiem konkurentiem. Pat ja, 
juridiski runājot, direktīvai ir tiešs likumīgs spēks visās dalībvalstīs, neraugoties uz 
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transponēšanu valsts tiesību aktos, būtiski ir panākt to, ka šā priekšlikuma transponēšana un 
īstenošana, kā arī izpilde (uzraudzība un sankcijas) tiek veikta vienoti visās dalībvalstīs.

Īstenošana
Referents uzskata, ka šīs direktīvas īstenošana dod pietiekami daudz laika ražotājiem 
pielāgoties jaunajiem noteikumiem, kas tiem tiek piemēroti, vienlaikus garantējot arī ātru 
pāreju. Turklāt būtiski ir izveidot elastīgu, bet prognozējamu shēmu, ar kuras palīdzību 
parametrus varēs pielāgot tehnikas attīstībai (tādējādi novēršot to, ka turpmāk visas riepas tiek 
klasificētas kā „A” klases riepas), ņemot vērā arī ražotājiem vajadzīgo ilgtermiņa 
paredzamību.

Sniega riepas
Referents uzskata, ka īpaša uzmanība jāvelta šīs direktīvas piemērošanai attiecībā uz sniega 
riepām vai ziemas riepām ziemeļu klimatam, uz kurām jānorāda papildu informācija par to 
veiktspēju īpašos apstākļos. Ir būtiski nodrošināt to, ka marķējumā tiks iekļauta visa jebkuros 
klimata apstākļos esošo gala lietotāju interesējošā informācija.


	764072lv.doc

