
PA\765177LT.doc PE419.861v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2008/0221(COD)

30.1.2009

NUOMONĖS PROJEKTAS
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto

pateiktas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

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))

Nuomonės referentė: Rebecca Harms

Adlib Express Watermark



PE419.861v01-00 2/20 PA\765177LT.doc

LT

PA_Legam

Adlib Express Watermark



PA\765177LT.doc 3/20 PE419.861v01-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

ES padangų ženklinimo sistema papildys Europos degalų naudojimo efektyvumo, sukibimo 
su šlapia danga ir triukšmo ribines vertes, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. XXXX/XXXX dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, 
atsižvelgiant į jų bendrąją saugą (COM(2008)0316). Reglamentu bus nustatyti standartai, 
kuriais remiantis patys neproduktyviausi modeliai bus pašalinti iš rinkos, o Ženklinimo 
direktyva skatins rinkos naujoves ir greitesnę plėtrą, siekiant sukurti labiausiai degalus 
tausojančias, saugesnes ir mažiau triukšmingas padangas.

Europos padangų rinka yra labai konkurencinga. Tačiau dėl aiškios informacijos vartotojams 
stokos svarbiausi konkurencijos veiksniai yra kaina ir prekės ženklo žinomumas, o ne 
darbinės savybės. Apsisprendimas perkant daugiausia priklauso nuo pardavimo kainos, o ne 
nuo gaminio kokybės, ir tai neskatina rinkos orientuotis į ekonomiškesnes ir saugesnes 
padangas. Ženklinimo sistemos įdiegimas pirmą kartą suteiks vartotojams galimybę naudotis 
sistemišku ir nuosekliu nepriklausomai patikrintos informacijos apie padangų savybes 
šaltiniu. Trijų darbinių savybių – degalų naudojimo efektyvumo, sukibimo su šlapia danga ir 
triukšmo – įtraukimas leis užtikrinti, kad bus dedamos pastangos kiekvieną jų pagerinti 
(negerinant vienos kitų sąskaita). 

Padangų pasipriešinimui riedėjimui priskiriama 20–30 proc. automobilių kuro sąnaudų. Šiuo 
metu Europos rinkoje geriausios ir prasčiausios kokybės padangų pasipriešinimas riedėjimui 
gali skirtis net iki 100 proc. Komisijos atliktas poveikio vertinimas parodė, kad degalus 
tausojančios padangos yra ekonomiškos, jos taip pat yra nebrangus būdas sumažinti CO2
išlakas (COM(2008)746). 30 proc. sumažinus dabartinį vidutinį automobilių padangų 
pasipriešinimą riedėjimui (apie 10 kg/t) iki dabartinio geriausios patirties rodiklio (apie 
7 kg/t), maždaug 5 proc. sumažėtų viso automobilių parko degalų sąnaudos. Bet kokį padangų 
gamybos sąnaudų ir vartojimo kainų padidėjimą turėtų kompensuoti mažesnės degalų 
sąnaudos – tausiausios padangos turėtų atsipirkti trumpiau nei per 8 mėnesius. Kylant benzino 
kainoms, tai atitinka vartotojo finansinius interesus, taip pat ir aplinkosaugos interesus. 

Mažesnį garsą skleidžiančios padangos sumažins triukšmo lygį keliuose ir pagerins žmonių 
gyvenimo kokybę ir sveikatą miesto gyvenvietėse ir šalia greitkelių. Tai sumažins sveikatos 
priežiūros ir susijusias išlaidas, leis viešojo administravimo institucijoms perskirstyti dalį šiuo 
metu užtvarams nuo triukšmo statyti naudojamų lėšų ir apsaugos nuosavybės šalia kelių vertę. 
Tačiau nereikia tikėtis, kad vartotojai bus susipažinę su decibelų skale, todėl turėtų būti 
naudojama paprasta spalvinė sistema, pagal kurią padangos būtų žymimos spalvomis kaip 
triukšmingos, vidutiniškai triukšmingos ar netriukšmingos. 

Europos Komisija privalo atlikti svarbų vaidmenį informuojant vartotojus apie naudą dėl 
sumažėjusių kuro sąnaudų, taip pat teigiamą poveikį aplinkai. Tuo tikslu ji turi sukurti 
interneto svetainę ir organizuoti informacinę kampaniją. Interneto svetainėje vartotojui turėtų 
būti sudaryta galimybė apskaičiuoti, kiek jis sutaupytų, jei pasikeistų padangas. Reikalavimai 
gamintojams ir visiems platinimo ir mažmenos grandies subjektams turi būti aiškūs, turi būti 
galima jų stebėsena. Siekdamos užtikrinti atitiktį ženklinimo sistemai, kompetentingos 
institucijos valstybėse narėse turi atlikti patikrinimus ir taikyti veiksmingas baudas. 
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Būtina suvokti, kad ženklinimo sistema bus naudinga ne tik pavieniams vartotojams ir 
vairuotojams, bet ir daug automobilių perkančioms įmonėms bei rengiant viešuosius 
pirkimus. Nors tokie pirkėjai turi išsamesnių žinių, rinkos tyrimai parodė, kad daug 
automobilių perkančios įmonės labai pageidautų informacijos apie degalų naudojimo 
efektyvumą.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Siekiant paspartinti sistemos 
pripažinimą ir greičiau pasinaudoti jos 
privalumais, padangų gamintojai, tiekėjai 
ir platintojai turėtų būti skatinami taikyti 
šios direktyvos nuostatas dar iki 2010 m. 

Or. en

Pagrindimas

Sparčiai įvedus ženklinimo sistemą (pradžioje laikantis jos savanoriškai) vartotojai geriau 
suvoks sistemą ir anksčiau sumažės degalų vartojimas, anglies dioksido išmetimas ir kelių 
transporto priemonių keliamas triukšmas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Didesniam sistemos skaidrumui ir 
suvokimui, ypač profesionaliems 
pirkėjams, pasiekti dera etiketėje įrašyti 
išmatuotą pasipriešinimo riedėjimui 
koeficientą (PRK, išreikštą kg/t) 
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Or. en

Pagrindimas

Etiketėje įrašius pasipriešinimo riedėjimui koeficientą (PRK, išreikštą kg/t) didinamas 
sistemos skaidrumas, be to, tai ypač svarbu profesionaliems pirkėjams ir galutiniams 
naudotojams, įskaitant automobilių parko pirkėjus, kelių transporto bendroves ir viešųjų 
pirkimų pareigūnus, kurie pabrėžia, kad etiketė neturėtų būti per daug supaprastinta 
praleidžiant naudingą informaciją.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) Teikiant informaciją vartotojams, 
kai decibelais įvertintas triukšmo kiekis 
lyginamas su keliamo triukšmo verčių 
intervalu, su triukšmu susijusiai etiketės 
daliai turi būti taikoma paprasta 
„šviesoforo spalvų“ sistema.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai aiškiai susirūpinę keliamu triukšmu, tačiau paprastai nėra susipažinę su padangų 
keliamo triukšmo decibelų skale ir jiems reikalinga papildoma informacija. Paprasta 
spalvomis (raudona, geltona, žalia) pateikiama informacija parodys modelio veiksmingumą 
keliamo triukšmo verčių intervalo atžvilgiu, palyginti su kitais tos pačios kategorijos 
modeliais.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Galimiems pirkėjams turėtų būti 
teikiama papildoma standartizuota 
informacija, paaiškinant kiekvieną 
etiketės dalį (degalų naudojimo 
efektyvumą, sukibimą su šlapia danga ir 
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keliamą triukšmą) ir jos svarbą, įskaitant 
degalų ekonomijos skaičiuoklę, kuri 
parodo vidutinį sutaupytą degalų, anglies 
dioksido ir sąnaudų kiekį.  Ši informacija 
turėtų būti teikiama aiškinamuosiuose 
informaciniuose lapeliuose ir plakatuose 
visose prekybos vietose, taip pat ES 
padangų ženklinimo tinklavietėje.  
Tinklavietės adresas turi būti aiškiai 
nurodytas etiketėje ir bet kokioje 
techninėje reklaminėje literatūroje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama sukurti centrinį informacijos šaltinį tam, kad suprantamai išaiškinti šios ženklinimo 
sistemos priežastis, naudą vartotojams, susijusią su degalų ir išlaidų taupymu, taip pat indėlį 
mažinant anglies dioksido kiekį ir transporto priemonių keliamą triukšmą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) profesionaliai naudoti skirta 
visureigio padanga – mišriam naudojimui 
(keliuose ir ne keliuose) skirta arba kitos 
specialios paskirties padanga, kuriai 
būdingos visos žemiau išvardytos savybės.
C1 ir C2 klasės padangoms:
i) protektoriaus gylis bent 11 mm;
ii) griovelių ir protektoriaus santykis bent 
35 proc.;
iii) didžiausia greičio klasė – 100 km/h 
(symbolis J);
iv) važiuoti per purvą skirtų žieminių 
padangų ženklinimas.
C3 klasės padangoms:
i) protektoriaus gylis bent 16 mm; 
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ii) griovelių ir protektoriaus santykis bent 
35 proc.;
iii) didžiausia greičio klasė – 110 km/h 
(symbolis K);
iv) važiuoti per purvą skirtų žieminių 
padangų ženklinimas.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma apibrėžtis apimtų padangas, skirtas naudoti negrįstuose keliuose arba vietovėse, 
kurių paviršius nelygus, pvz., visureigėms avarinių tarnybų transporto priemonėms, atliekant 
medienos ruošą ir prižiūrint elektros linijas naudojamoms transporto priemonėms ir pan. 
Sportiniams visureigiams (angl. sports utility vehicles) skirtų padangų dalis rinkoje 
pastaraisiais metais auga. Paprastai šioms transporto priemonėms skirtos padangos ne tokios 
efektyvios degalų naudojimo atžvilgiu ir kelia didesnį triukšmą nei kiti modeliai.  Taigi 
užtikrinant vartotojų informavimo veiksmingumą derėtų šiems modeliams taikyti ženklinimo 
reikalavimus. 

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) techninė reklaminė literatūra – visa 
galutiniams vartotojams arba platintojams 
skirta spausdintinė ir elektroninė medžiaga, 
naudojama prekiaujant padangomis arba 
transporto priemonėmis, kurioje nurodomi 
konkretūs padangos parametrai (pvz., 
techniniai vadovai, brošiūros, parduodant 
internetu teikiama medžiaga, informaciniai 
lapeliai ir katalogai);

(4) techninė reklaminė literatūra – visa 
galutiniams vartotojams arba platintojams 
skirta spausdintinė ir elektroninė medžiaga, 
naudojama prekiaujant padangomis arba 
transporto priemonėmis, kurioje nurodomi 
konkretūs padangos parametrai arba 
pateikiama mažmeninė kaina (pvz., 
techniniai vadovai, brošiūros, asortimento 
sąrašas, parduodant internetu teikiama 
medžiaga, informaciniai lapeliai ir 
katalogai);

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad galimi pirkėjai, kurie prieš montavimą nemato padangų (pvz., pateikę 
užsakymą internetu, sudarę automobilių parko tvarkymo sutartis), [...], būtina nurodyti 
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ženklinimo informaciją kituose reklaminės informacijos šaltiniuose. Ženklinimo informacija 
turi būti nurodoma, kai pateikiama mažmeninė kaina.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) ES padangų ženklinimo tinklavietė –
centrinis aiškinamosios ir papildomos 
informacijos apie kiekvieną padangos 
etiketės dalį šaltinis internete, kuriame, be 
kita ko, pateikiama degalų ekonomijos 
skaičiuoklė, kurią tvarko Europos 
Komisija;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama sukurti centrinį informacijos šaltinį tam, kad suprantamai išaiškinti šios ženklinimo 
sistemos priežastis, naudą vartotojams, susijusią su degalų ir išlaidų taupymu, taip pat indėlį 
mažinant anglies dioksido kiekį ir transporto priemonių keliamą triukšmą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) degalų ekonomijos skaičiuoklė – ES 
padangų ženklinimo tinklavietėje ir 
naudojant aiškinamuosius informacinius 
lapelius ir plakatus pateikta priemonė, 
skirta parodyti galimam vidutiniam 
sutaupytam degalų kiekiui (procentais, 
litrais ir eurais) ir sumažintam anglies 
dioksido kiekiui C1, C2 ir C3 klasės 
padangoms;

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama padidinti žinias apie etiketę ir susidomėjimą ja, taip pat parodyti tiesioginę naudą 
vartotojams, susijusią su degalų vartojimu ir išlaidomis, taip pat naudą aplinkai.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Europos Komisijos pareigos

Europos Komisija ne vėliau kaip 2010 m. 
rugsėjo mėnesį įsteigia ir tvarko ES 
padangų ženklinimo tinklavietę, kuri yra 
centrinis informacijos apie kiekvieną 
etiketės dalį šaltinis.
Padangų ir transporto priemonių 
platintojams dalinami aiškinamieji 
informaciniai lapeliai ir plakatai, 
kuriuose pateikiamas tas pats pagrindinis 
tinklavietės turinys.
Tinklavietė ir informaciniai lapeliai 
pateikiami visomis Bendrijos kalbomis.
Tinklavietėje, informaciniuose lapeliuose 
ir plakatuose pateikiama:
i) etiketėje esančių piktogramų 
paaiškinimai;
ii) degalų ekonomijos skaičiuoklė, kuri 
parodo galimą sutaupytą degalų, anglies 
dioksido ir sąnaudų kiekį, jei 
montuojamos mažo pasipriešinimo 
riedėjimui C1, C2 ir C3 modelių 
padangos; 
iii) teiginys, kuriame pabrėžiama, kad 
faktinis sutaupyto kuro kiekis ir eismo 
saugumas labai priklauso nuo vairuotojo 
elgesio, ypač nuo šių veiksnių: 
– pasirinkus ekologinį važiavimo būdą 
galima sunaudoti daug mažiau degalų; 
– siekiant geresnio sukibimo su šlapia 
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danga ir efektyviau naudoti degalus, 
reikėtų reguliariai tikrinti padangų slėgį;
– visada turėtų būti griežtai laikomasi 
saugaus stabdymo atstumo.

Or. en

Pagrindimas
Siekiama padidinti visuomenės žinias apie etiketę, gerinti jos suvokimą ir skatinti 
susidomėjimą ja, parodant tiesioginę naudą vartotojams, susijusią su degalų vartojimu ir 
išlaidomis, taip pat naudą aplinkai.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b straipsnis
Padangų gamintojų atsakomybė

(3b) Padangų gamintojai pateikia per tipo 
patvirtinimo bandymus nustatytus 
dydžius, išlietus kiekvieno modelio 
padangos šone (iškilius arba įdubusius) ir 
nurodančius pasipriešinimo riedėjimui 
koeficientą (išreikštą kg/t), sukibimo su 
šlapia danga rodiklį (išreikštą 
eksploatacinių charakteristikų rodikliu G, 
palyginti su įprasta padanga) bei keliamą 
triukšmą (išreikštą dB(A)), ir pateikia 
šiuos nustatytus dydžius viešai 
prieinamoje duomenų bazėje.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinis informacijos apie padangų charakteristikas trūkumas yra laikomas rinkos 
nesėkme. Tipo patvirtinimo duomenų skaidrumas itin svarbus, kai, siekiant užtikrinti galimybę 
patikrinti išmatuotus dydžius ir tinkamą ženklinimo sistemos taikymą, numatomi 
savarankiškai atliekami bandymai ir deklaravimas.  Padangos šone atliekamas išliejimas, 
kurio kaina pagamintam vienetui yra itin žema, tinkamas palengvinti teisingam etikečių 
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išdėstymui, teisingam klasifikavimui ir nepriklausomam nustatytų dydžių patikrinimui.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) tiekėjai užtikrina, kad ant C1 ir C2 
klasių padangų, pristatomų platintojams 
arba galutiniams vartotojams, protektorių 
būtų užklijuotas lipdukas, kuriame 
pateikiama etiketė su nurodyta degalų 
naudojimo efektyvumo klase, kaip 
nustatyta I priedo A dalyje, ir išmatuota 
išorinio riedėjimo triukšmo vertė, kaip 
nustatyta I priedo C dalyje; C1 klasės 
padangų etiketėse turėtų būti nurodyta ir 
sukibimo su šlapia danga klasė, kaip 
nustatyta I priedo B dalyje;

(1) tiekėjai užtikrina, kad ant C1 ir C2 
klasių padangų, pristatomų platintojams 
arba galutiniams vartotojams, protektorių 
būtų užklijuotas lipdukas, kuriame 
pateikiama etiketė su nurodyta degalų 
naudojimo efektyvumo klase ir išmatuotu 
pasipriešinimo riedėjimui koeficientu, 
kaip nustatyta I priedo A dalyje, ir 
išmatuota išorinio riedėjimo triukšmo vertė
bei spalvomis pateikiama informacija, 
kaip nustatyta I priedo C dalyje; C1 klasės 
padangų etiketėse turėtų būti nurodyta ir 
sukibimo su šlapia danga klasė, kaip 
nustatyta I priedo B dalyje;

Or. en

Pagrindimas

The inclusion of rolling resistance coefficient (RRC in kg/t) is particularly important for 
purchasing professionals and end users including fleet buyers, road transport companies and 
public procurement officials. Consumers are not familiar with the decibel scale as regards 
tyre noise, therefore adding a simple colour indicator (red/yellow/green)will be more 
informative. Horizontal amendment, if adopted will apply throughout the text. ( Art 4 (3), Art 
5 (2) and (3), Art 6 (1)-(4), Art 7, Art 8, Annex I part C, Annex II 1.1., 1.2 and 1.4 to include 
numerical value of RRC in kg/t next to the grading awarded, Annex III point 1, and Annex 
IV). 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) tiekėjai III priede nurodyta tvarka 
techninėje reklaminėje literatūroje nurodo 

(3) tiekėjai III priede nurodyta tvarka bet 
kokioje techninėje reklaminėje literatūroje 
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degalų naudojimo efektyvumo klasę, 
sukibimo su šlapia danga klasę ir išmatuotą 
išorinio riedėjimo triukšmo vertę pagal I 
priedo reikalavimus;

nurodo degalų naudojimo efektyvumo 
klasę, sukibimo su šlapia danga klasę ir 
išmatuotą išorinio riedėjimo triukšmo vertę 
pagal I priedo reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas paaiškinimas užtikrinant, kad ženklinimo informacija būtų pateikta bet kokioje 
techninėje reklaminėje literatūroje.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) bet kokioje techninėje reklaminėje 
literatūroje pateikiama aiški tinklo 
nuoroda į ES padangų ženklinimo 
tinklavietę; 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pagerinti informuotumą apie sistemą ir jos suvokimą, vartotojai turi būti nukreipiami 
į ES padangų ženklinimo tinklavietę – centrinį aiškinamosios ir papildomos informacijos 
šaltinį.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) platintojai užtikrina, kad prekybos 
vietose ant padangų aiškiai matomose 
vietose būtų užklijuoti pagal 4 straipsnio 1 
dalį tiekėjų pateikti lipdukai;

(1) platintojai užtikrina, kad prekybos 
vietose ant padangų aiškiai matomose 
vietose būtų užklijuoti pagal 4 straipsnio 1 
dalį tiekėjų pateikti lipdukai arba šalia 
pateikiama ta pati informacija;
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Or. en

Pagrindimas

Nesvarbu, ar informacija pateikiama lipduke ar šalia padangos esančiame plakate, tačiau 
būtina, kad ji būtų prieinama vartotojui, 

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Automobilių tiekėjų ir automobilių
platintojų atsakomybė

Transporto priemonių tiekėjų ir
transporto priemonių platintojų 
atsakomybė
Horizontalaus pobūdžio pakeitimas, kuris 
jį priėmus taikomas visame straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatas derėtų taikyti visų transporto priemonių, kurioms naudojamos šioje direktyvoje 
reglamentuojamos padangos, įskaitant furgonus, sunkvežimius ir autobusus, platintojams, 
siekiant užtikrinti, kad įmonėms parduodančios įmonės, kurios užima didėjančią padangų 
rinkos dalį, būtų taip pat informuotos apie ženklinimo sistemą. 

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos valdžios institucijos 
nustatytų prekybos vietų eilinių ir 
neeilinių patikrinimų sistemą siekiant 
užtikrinti šios direktyvos reikalavimų 
vykdymą.

Or. en
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Pagrindimas

Vartotojų asociacijų tyrimai nustatė, kad vis dar neteisingai ženklinami produktai ir stinga 
informacijos. Valstybės narės, naudodamos tikrinimus iš anksto nepranešus, turėtų užtikrinti, 
kad produktai būtų teisingai paženklinti ir, kaip nurodyta, bet kokioje techninėje reklaminėje 
literatūroje būtų pateikiama atitinkama informacija. Padangos šone išliejus nustatytus 
dydžius bus lengviau kontroliuoti ir užtikrinti tinkamą įgyvendinimą. 

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nė vėliau kaip 2010 m. spalio 29 d. 
Komisija pateikia pranešimą dėl 
ženklinimo sistemos taikymo išplėtimo 
restauruotoms padangoms, kartu 
pateikdama poveikio analizę ir, prireikus, 
pasiūlymus Europos Parlamentui ir 
Tarybai dėl papildomos šios direktyvos ir 
kitų atitinkamų reglamentų peržiūros. 

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo A dalies lentelės 1 ir 2 stulpeliai

Komisijos siūlomas tekstas

C1 klasės padangos
PRK kg/t Energijos vartojimo 

efektyvumo klasė
PRK≤6,5 A
6,6≤PRK≤7,7 B
7,8≤PRK≤9,0 C
Tuščia D
9,1≤PRK≤10,5 E
10,6≤PRK≤12,0 F
PRK≥12,1 G
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Pakeitimas 

C1 klasės padangos
PRK kg/t Energijos vartojimo 

efektyvumo klasė
PRK≤6,5 A
6,6≤PRK≤7,5 B
7,6≤PRK≤8,5 C
8,6≤PRK≤9,5 D
9,6≤PRK≤10,5 E
10,6≤PRK≤11,5 F
PRK≥11,6 G

Or. en

Pagrindimas
To enhance understanding of the scheme and make a clear link to fuel savings, linear band 
widths of 1kg/t are appropriate, as this can clearly be shown to represent a fuel saving of 
1.5% per band improvement, i.e. A fuel saving of 7.5% by replacing a band F model with a 
band A model. 

The empty D band is confusing for consumers. The scheme should be continuous, rather than 
divide brands into two “sub schemes” which undermines the effectiveness. 

Decreasing bandwidths would fail to provide consistent incentives to improve performance 
throughout the market (less incentive to make incremental improvements between bands E, F, 
G.)

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo A dalies lentelės 1 ir 2 stulpeliai

Komisijos siūlomas tekstas

C2 klasės padangos
PRK kg/t Energijos vartojimo 

efektyvumo klasė
PRK≤5,5 A
5,6≤PRK≤6,7 B
6,8≤PRK≤8,0 C
Tuščia D
8,1≤PRK≤9,2 E
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9,3≤PRK≤10,5 F
PRK≥10,6 G

Pakeitimas

C2 klasės padangos
PRK kg/t Energijos vartojimo 

efektyvumo klasė
PRK≤5,5 A
5,6≤PRK≤6,5 B
6,6≤PRK≤7,5 C
7,6≤PRK≤8,5 D
8,6≤PRK≤9,5 E
9,6≤PRK≤10,5 F
PRK≥10,6 G

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pagerinti sistemos suvokimą ir nustatyti aiškią sąsają su degalų taupymu, tinkami 1 
kg/t tiesiniai intervalai, nes tai galima aiškiai susieti su sutaupytu degalų kiekiu vienam 
pagerintam intervalui.
Tuščias D intervalas klaidina vartotojus. Sistema turėtų būti tolydi, nedalinat intervalų į dvi 
posistemes ir nemažinant veiksmingumo.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo B dalies lentelės 1 ir 2 stulpeliai

Komisijos siūlomas tekstas

C1 klasės padangos
S Sukibimo su šlapia danga 

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

Pakeitimas 
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C1 klasės padangos
S Sukibimo su šlapia danga 

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

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas tuščias D intervalas klaidina vartotojus. Itin svarbu, kad sistema būtų skaidri ir 
suprantama. Sistema turi būti tolydi, nedalinat intervalų į dvi posistemes ir nemažinant 
veiksmingumo.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo C dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šviesoforo spalvomis pateikiama 
informacija išoriniam riedėjimo triukšmui 
nurodyti.
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. xxxx/xxxx dėl 
variklinių transporto priemonių tipo 
patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją
saugą, reikalavimų nustatyti minimalūs 
padangoms riedant keliamo išorinio 
triukšmo reikalavimai. Šviesoforo 
spalvomis pateikiama informacija 
triukšmui skirtoje etiketės dalyje 
pagrindžiama galutiniu reglamento 
variantu, joje nurodomi:
i) raudona spalva – modeliai, kurie 
neatitinka tipo patvirtinimo reikalavimų, 
susijusių su riedėjimo triukšmu;
ii) geltona spalva – modeliai, kurie 
atitinka tipo patvirtinimo reikalavimus ir 
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kelia ne mažiau kaip 3 dB triukšmo;
(iii) žalia spalva – modeliai, kurie atitinka 
tipo patvirtinimo reikalavimus ir kelia 
mažiau kaip 3 dB triukšmo;

Or. en

Pagrindimas

Naudojant šviesoforo spalvų sistemą būtų nustatytas tinkamas ir aiškiai suprantamas etiketėje 
pateikto decibelais išmatuoto dydžio kontekstas.  Nors, taikant tipo patvirtinimo reglamentą, 
nuo 2012 m. bus pradėta iš rinkos šalinti didžiausią triukšmą keliančių padangų modelius, 
yra tikėtina, kad kai kurie modeliai, kurie neatitinka tipo patvirtinimo ribinių verčių, išliks
sandėliuose ir bus pradėti naudoti gerokai vėliau nei 2012 m. 

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 dalies 1 punkto pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prie siūlomo modelio pridedama:
i) šalia klasifikacinės rodyklės kairės 
pusės – išmatuotas pasipriešinimo 
riedėjimui koeficientas (kg/t),
ii) stambiu šriftu etiketės apačioje – ES 
padangų ženklinimo tinklavietės tinklo 
adresas,
iii) triukšmui skirtoje dalyje (kaip dB 
vertės fonas ir (arba) spalvomis 
pateikiama informacija ant piktogramos) 
– šviesoforo spalvų sistema (raudona, 
geltona, žalia).
Simbolis „(A)“ pašalinamas iš triukšmui 
skirtoje dalyje pateikto įvertinimo 
decibelais. 

Or. en
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 dalies i – iii punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) degalų naudojimo efektyvumo klasė (A–
G raidės);

i) degalų naudojimo efektyvumo klasė (A–
G raidės), įskaitant išmatuotą 
pasipriešinimo riedėjimui koeficientą 
(kg/t);

ii) sukibimo su šlapia danga klasė (A–G 
raidės);

ii) sukibimo su šlapia danga klasė (A–G 
raidės);

iii) išmatuota išorinio riedėjimo triukšmo 
vertė (dB).

iii) išmatuota išorinio riedėjimo triukšmo 
vertė (dB) su spalvomis (raudona, geltona, 
žalia) pateikiama informacija.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tiekėjai savo tinklalapiuose privalo 
pateikti tokią informaciją:

3. Tiekėjai savo tinklalapiuose privalo 
pateikti tokią informaciją:

i) etiketėje esančių piktogramų 
paaiškinimą;

i) saitą su ES padangų ženklinimo 
tinklaviete;

ii) pabrėžti faktą, kad faktinis sutaupyto 
kuro kiekis ir eismo saugumas labai 
priklauso nuo vairuotojo elgesio, ypač 
nuo šių veiksnių: 

ii) etiketės piktogramų paaiškinimą ir 
pagal ES padangų ženklinimo tinklavietę 
pateikiamą degalų ekonomijos 
skaičiuoklę, 
iii) teiginį, kuriame pabrėžiama, kad 
faktinis sutaupytų degalų kiekis ir eismo 
saugumas labai priklauso nuo vairuotojo 
elgesio, ypač nuo šių veiksnių: 

pasirinkus ekologinį važiavimo būdą 
galima sunaudoti daug mažiau degalų;

pasirinkus ekologinį važiavimo būdą 
galima sunaudoti daug mažiau degalų;

siekiant geresnio sukibimo su šlapia danga 
ir efektyviau naudoti degalus, reikėtų 
reguliariai tikrinti padangų slėgį;

siekiant geresnio sukibimo su šlapia danga 
ir efektyviau naudoti degalus, reikėtų 
reguliariai tikrinti padangų slėgį;
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visada turėtų būti griežtai laikomasi 
saugaus stabdymo atstumo.

visada turėtų būti griežtai laikomasi 
saugaus stabdymo atstumo.

Or. en

(Komisijos teksto ii punktas perkeltas į pakeitimo iii punktą.)
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