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ĪSS PAMATOJUMS

ES riepu marķēšanas sistēma būs papildu pasākums Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. XXXX/XXXX par tipa apstiprinājuma prasībām attiecībā uz mehānisko 
transportlīdzekļu vispārējo drošību (COM(2008)0316) noteiktajām degvielas patēriņa 
efektivitātes, saķeres ar slapju ceļu un trokšņa emisiju robežvērtībām. Šajā regulā būs noteikti 
standarti, ar ko no tirgus pakāpeniski izslēgs modeļus ar sliktākajiem darbības rādītājiem, 
savukārt direktīva par marķēšanas jautājumiem veicinās jauninājumus un straujāku tirgus 
attīstību virzienā uz degvielu taupošākām, drošākām un klusākām riepām.

Eiropas riepu tirgū pastāv liela konkurence. Tomēr patērētājiem paredzētas skaidras 
informācijas trūkuma dēļ konkurences faktori drīzāk ir cena un zīmola atpazīstamība, nevis 
darbības rādītāji. Taču, ja lēmumu par preces iegādi lielākoties pieņem, balstoties uz 
pārdošanas cenu, nevis preces kvalitāti, tad tirgū netiek veicināta efektīvāku un drošāku riepu 
tirdzniecība. Ieviešot marķēšanas sistēmu, patērētājiem pirmo reizi būs piekļuve 
sistemātiskam un vienotam neatkarīgi pārbaudītas informācijas avotam par riepu darbības 
parametriem. Triju darbības parametru — degvielas taupības, saķeres ar slapju ceļu un 
trokšņa — iekļaušana ir atbilstoša, lai nodrošinātu centienus optimizēt katru no šiem 
parametriem (neuzlabojot vienu parametru uz citu parametru rēķina).

Riepu rites pretestība nosaka 20–30 % transportlīdzekļa degvielas patēriņa. Eiropas tirgū 
šobrīd pastāv liela atšķirība (100 %) starp vissliktāk un vislabāk funkcionējošajām riepām. 
Komisijas ietekmes novērtējumā uzskatāmi parādīts, ka degvielu taupošas riepas ir rentablas 
un tās ir lēts līdzeklis CO2 emisiju samazināšanai (COM(2008)746). Riepu rites pretestības 
samazinājums par 30 %, proti, no šā brīža tirgus vidējā rādītāja (aptuveni 10 kg/t) līdz 
pašreizējam labākās prakses rādītājam (aptuveni 7 kg/t), ļautu samazināt autotransporta 
līdzekļu degvielas patēriņu par aptuveni 5 %. Riepu ražošanas izmaksu un patēriņa cenu 
pieaugumu kompensēs degvielas ietaupījums ieguldījumu atguves laikā, kas degvielu 
vistaupošāko riepu gadījumā būs īsāks nekā 8 mēneši. It īpaši ņemot vērā pieaugošās benzīna 
cenas, tas ir gan patērētāju finanšu, gan vides aizsardzības interesēs.

Klusāku riepu plašāks izmantojums samazinās trokšņu līmeni un uzlabos to cilvēku dzīves 
kvalitāti un veselību, kuri dzīvo pilsētās un automaģistrāļu tuvumā. Tiks samazināta ietekme 
uz veselību un saistītās izmaksas, valsts administratīvās iestādes varēs citādi izmantot 
izdevumus, kas pašlaik tiek patērēti trokšņu barjerām, kā arī aizsargāt ceļu tuvumā atrodošos 
īpašumu vērtību. Tomēr nevar gaidīt, ka patērētāji pārzinās decibelu skalu, tādēļ ir 
nepieciešamas vienkāršas krāsu norādes, ar ko raksturo augstu, vidēju un zemu trokšņa 
līmeni.

Eiropas Komisijai ir jāuzņemas galvenā loma patērētāju informēšanā, izveidojot tīmekļa 
vietni un komunikācijas kampaņu par priekšrocībām, kas izpaudīsies samazinātu degvielas 
izmaksu, kā arī vides ieguvumu veidā. Tīmekļa vietnē patērētājam būtu jānodrošina iespēja 
aprēķināt iespējamo degvielas ietaupījumu, ko radītu automašīnas riepu nomaiņa ar 
efektīvāku riepu modeli. Precīzi jānosaka prasības ražotājiem un visiem izplatīšanas un 
mazumtirdzniecības ķēdē iesaistītajiem dalībniekiem, kā arī jāpārrauga šo prasību izpilde. Lai 
nodrošinātu atbilstību marķēšanas sistēmai, atbildīgajām iestādēm dalībvalstīs jāveic 
pārbaudes un jāpiemēro efektīvi naudas sodi.
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Svarīgi apzināties, ka marķēšanas shēma būs noderīga ne tikai atsevišķiem patērētājiem un 
autovadītājiem, bet arī autoparku iepircējiem un valsts iepirkuma mērķiem. Lai gan šādiem 
pirkumiem ir sarežģītāks kompetences līmenis, tirgus pētījumi lieicna, ka autoparku iepircēji 
visai atzinīgi vērtētu plašāku informāciju par degvielas ietaupīšanu.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Riepu ražotāji, piegādātāji un 
izplatītāji būtu jāmudina pildīt šīs 
direktīvas noteikumus jau pirms 
2012. gada, lai tādējādi paātrinātu 
sistēmas atzīšanu un tās radīto 
priekšrocību izmantošanu. 

Or. en

Pamatojums

Iespējami drīza marķēšanas sistēmas ieviešana, sākumā pamatojoties uz brīvprātības 
principu, veicinās sistēmas atzīšanu no patērētāju puses un ļaus ātrāk panākt degvielas 
patēriņa, CO2 emisiju un satiksmes trokšņa samazinājumu.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Izmērītā rites pretestības koeficienta 
(RPK, kg/t) norāde marķējumā ir 
piemērota, lai nodrošinātu pārredzamību 
un marķēšanas sistēmas izpratni, it īpaši 

Adlib Express Watermark



PA\765177LV.doc 5/20 PE419.861v01-00

LV

attiecībā uz profesionālajiem pircējiem.

Or. en

Pamatojums

Rites pretestības koeficienta (RPK, kg/t) norāde uzlabos sistēmas pārredzamību, un tas ir 
sevišķi svarīgi profesionāliem pircējiem un gala lietotājiem, tostarp autoparku iepircējiem, 
autotransporta uzņēmumiem un par publisko iepirkumu atbildīgajām amatpersonām, kas 
uzsver, ka marķējumu nedrīkst pārlieku vienkāršot, neiekļaujot tajā noderīgu informāciju.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Patērētāju informēšanas nolūkā 
trokšņa līmeņa apzīmēšanai marķējumā 
būtu jāizmanto vienkārša „luksofora” 
krāsu skala, lai decibelos izmērīto trokšņa 
līmeni raksturotu trokšņa emisiju 
diapazona kontekstā.

Or. en

Pamatojums

Patērētājiem, protams, rūp trokšņu emisijas, tomēr pamatā viņi nepārzin decibelu skalu riepu 
radītā trokšņa novērtēšanai, tādēļ ir vajadzīga papildu informācija. Izmantojot vienkāršu 
krāsas norādi (sarkanu/dzeltenu/zaļu), katra modeļa sniegums, salīdzinot ar citiem tās pašas 
kategorijas modeļiem, tiks raksturots iespējamā trokšņu emisiju diapazona kontekstā.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Potenciālajiem pircējiem būtu 
jāsaņem standartizēta papildinformācija 
ar skaidrojumu par katru marķējumā 
iekļauto rādītāju un tā nozīmi, proti, par 
degvielas patēriņa efektivitāti, saķeri ar 
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slapju ceļu un trokšņa emisiju, tostarp ir 
nepieciešams arī degvielas ietaupījuma 
aprēķina kalkulators, ar kura palīdzību 
var aprēķināt vidējo degvielas un izmaksu 
ietaupījumu un CO2 samazinājumu. Šai 
informācijai skaidrojošu bukletu un 
plakātu veidā vajadzētu būt pieejamai 
visās tirdzniecības vietās, un tā jāievieto 
ES tīmekļa vietnē par riepu marķēšanu. 
Šīs tīmekļa vietnes adrese skaidri 
jānorāda marķējumā un visos tehniskajos 
reklāmizdevumos.

Or. en

Pamatojums

Tādējādi tiek izveidots centrāls informācijas avots, kurā uzskatāmi izskaidrota marķēšanas 
sistēmas jēga, patērētāju ieguvumi, kas saistīti ar degvielas un izmaksu ietaupījumu, kā arī 
ieguldījums CO2 emisiju un satiksmes radītā trokšņa mazināšanā.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
3. pants - 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) „profesionālās apvidus 
transportlīdzekļu riepas” ir riepas, kas
paredzētas izmantošanai uz ceļiem un 
bezceļa apstākļos vai citiem īpašiem 
lietošanas mērķiem un kas atbilst visiem 
turpmāk minētajiem parametriem:
C1 un C2 riepām:
i) protektora dziļums — ne mazāks kā 
11 mm;
ii) protektora rievu un bloku laukuma 
attiecība — vismaz 35 %;
iii) ātruma kategorija — ne vairāk kā 
100 km/h (apzīmējums „J”);
iv) marķējumā norādīta piemērotība 
lietošanai dubļainos un ziemas apstākļos.
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C3 riepām:
i) protektora dziļums — ne mazāks kā 
16 mm;
ii) protektora rievu un bloku laukuma 
attiecība — vismaz 35 %;
iii) ātruma kategorija — ne vairāk kā 
110 km/h (apzīmējums „K”);
iv) marķējumā norādīta piemērotība 
lietošanai dubļainos un ziemas apstākļos.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā definīcija attiektos uz riepām, kas paredzētas braukšanai pa neasfaltētiem ceļiem 
vai bezceļa apstākļos, piemēram, apvidus situācijās izmantojamiem avārijas 
transportlīdzekļiem, transportlīdzekļiem, ko izmanto meža darbos vai elektrolīniju tehniskajā 
apkopē, utt. Pēdējos gados palielinās apvidus automobiļiem paredzēto riepu tirgus segments. 
Parasti šādu automobiļu riepu degvielas patēriņa efektivitāte ir zema, un to radītais troksnis 
salīdzinājumā ar citiem riepu modeļiem ir lielāks. Tādēļ būtu lietderīgi uz šiem modeļiem 
attiecināt marķēšanas prasības, lai patērētāji varētu gūt precīzu informāciju. 

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
3. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) “tehniski reklāmizdevumi’ ir jebkādi 
drukāti un elektroniski materiāli, ko 
izmanto riepu vai transportlīdzekļu 
tirgvedībā, šādu materiālu mērķauditorija ir 
gala lietotāji vai izplatītāji, un tie raksturo 
atsevišķus riepas parametrus; par 
minētajiem materiāliem uzskata arī 
tehniskās rokasgrāmatas, brošūras, 
tirgvedību internetā, informatīvas lapas un 
katalogus;

4) “tehniski reklāmizdevumi” ir jebkādi 
drukāti un elektroniski materiāli, ko 
izmanto riepu vai transportlīdzekļu 
tirgvedībā; šādu materiālu mērķauditorija 
ir gala lietotāji vai izplatītāji, un tie 
raksturo atsevišķus riepas parametrus vai 
norāda pārdošanas cenu; par minētajiem 
materiāliem uzskata arī tehniskās 
rokasgrāmatas, brošūras, noliktavās 
glabāto krājumu sarakstus, tirgvedību 
internetā, informatīvas lapas un katalogus;

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka potenciālie pircēji, kuri iegādes brīdī riepas nevar aplūkot (piemēram, 
tiešsaistē veikti pasūtījumi, autoparku līgumi), zinātu, ko iegādājas, marķējuma informācija 
jāsniedz citos reklāmas materiālos. Marķējuma informācija jāsniedz visos tajos gadījumos, 
kad norādīta pārdošanas cena.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
3. pants - 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a) „ES tīmekļa vietne par riepu 
marķēšanu” ir Eiropas Komisijas 
administrēts centrāls tiešsaistes 
informācijas avots, kurā sniegti 
skaidrojumi un papildinformācija par 
katru riepas marķējumā iekļauto 
raksturlielumu un ievietots degvielas 
ietaupījuma aprēķina kalkulators.

Or. en

Pamatojums

Tādējādi tiek izveidots centrāls informācijas avots, kurā uzskatāmi izskaidrota marķēšanas 
sistēmas jēga, patērētāju ieguvumi, kas saistīti ar degvielas un izmaksu ietaupījumu, kā arī 
ieguldījums CO2 emisiju un satiksmes radītā trokšņa mazināšanā.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
3. pants - 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b) „degvielas ietaupījuma aprēķina 
kalkulators” ir riepu marķēšanai veltītajā 
ES tīmekļa vietnē, kā arī skaidrojošos 
bukletos un plakātos sniegts aprēķina 
modelis, kuru izmantojot, iespējams 
noteikt potenciālo vidējo degvielas 
ietaupījumu (procentos, litros un eiro) un 
CO2 emisijas samazinājumu C1, C2 un 
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C3 klases riepām.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir palielināt patērētāju izpratni un interesi par marķējumu, šajā nolūkā 
rādot, kādas būs tiešās priekšrocības attiecībā uz degvielas patēriņu un ietaupīto naudu, kā 
arī pozitīvā ietekme uz apkārtējo vidi.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Eiropas Komisijas pienākumi

Eiropas Komisija vēlākais līdz 2010. gada 
septembrim izveido ES tīmekļa vietni par 
riepu marķēšanu un administrē šo vietni 
kā centrālo informācijas avotu par visiem 
riepu marķējumā iekļautajiem 
raksturlielumiem.
Riepu izplatītājiem un transportlīdzekļu 
izplatītājiem izsniedz skaidrojošus 
bukletus un plakātus, kuros sniegta tāda 
pati pamatinformācija kā minētajā 
tīmekļa vietnē.
Informāciju tīmekļa vietnē un bukletos 
sniedz visās Kopienas valodās.
Tīmekļa vietnes, bukletu un plakātu 
saturs ir šāds:
(i) marķējumā attēloto piktogrammu 
skaidrojums;
(ii) degvielas ietaupījuma aprēķina 
kalkulators, ar kuru ir iespējams noteikt 
potenciālo degvielas un naudas 
ietaupījumu, kā arī CO2 samazinājumu, 
izmantojot C1, C2 un C3 klases riepas ar 
zemu rites pretestību;

Adlib Express Watermark



PE419.861v01-00 10/20 PA\765177LV.doc

LV

(iii) paziņojums, kurā uzsvērts, ka 
faktiskais degvielas ietaupījums un 
satiksmes drošība lielā mērā ir atkarīga 
no vadītāja uzvedības, īpaši uzsverot, ka: 
- degvielas patēriņu var būtiski samazināt 
ekoloģisks braukšanas stils, 
- lai uzlabotu saķeri ar slapju ceļu un 
degvielas patēriņa efektivitāti, regulāri 
jāpārbauda gaisa spiediens riepās,
- vienmēr ir stingri jāievēro apstāšanās 
ceļam atbilstoša distance.

Or. en

Pamatojums
Grozījuma mērķis ir palielināt sabiedrības zināšanas un izpratni par marķējumu, kā arī 
veicināt ieinteresētību, šajā nolūkā rādot, kādas būs tiešās priekšrocības attiecībā uz 
degvielas patēriņu un ietaupīto naudu, kā arī pozitīvā ietekme uz apkārtējo vidi.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
3.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b pants
Riepu ražotāju pienākumi

3.b Ražotājs katra riepas modeļa sānu 
malās iespiež tipa apstiprinājuma testa 
laikā izmērītā rites pretestības koeficienta 
vērtību (kg/t), saķeres ar slapju ceļu 
indeksu (izsakot to kā veiktspējas indeksu 
G salīdzinājumā ar standarta atskaites 
riepu) un trokšņu emisijas vērtību (dB(A)) 
un izmērītās vērtības dara zināmas 
publiski pieejamā datubāzē.

Or. en
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Pamatojums

Pašreizējā situācija, kad trūkst informācijas par riepu darbības rādītājiem, ir uzskatāma par 
tirgus nepilnību. Tipa apstiprināšanas datu pārredzamība ir sevišķi svarīga tajos gadījumos, 
kad ir paredzēts, ka ražotājs pārbaudi veic un datus sniedz pēc savas iniciatīvas, lai 
nodrošinātu iespēju kontrolēt izmērītās vērtības un pareizu marķēšanas sistēmas 
piemērošanu. Datu iespiešana sānu malās ir piemērota, lai ļautu uzraudzīt, vai marķējums 
novietots pareizi un vai klasifikācija ir pareiza, un lai nodrošinātu neatkarīgu mērījumu 
rezultātu kontroli par iespējami zemām izmaksām uz saražoto vienību.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
4. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Piegādātāji nodrošina to, ka C1 un 
C2 klases riepām, kuras piegādā 
izplatītājiem vai gala lietotājiem, uz riepas 
protektora atrodas marķējuma uzlīme, kurā 
norādīta degvielas patēriņa efektivitātes 
klase (atbilstīgi I pielikuma A daļas 
noteikumiem) un ārējā rites trokšņa 
izmērītā vērtība (atbilstīgi I pielikuma 
C daļas noteikumiem); C1 klases riepu 
marķējumā norāda arī saķeri ar slapju ceļu 
raksturojoši klasi — atbilstīgi I pielikuma 
B daļas noteikumiem. 

1) Piegādātāji nodrošina to, ka C1 un 
C2 klases riepām, kuras piegādā 
izplatītājiem vai gala lietotājiem, uz riepas 
protektora atrodas marķējuma uzlīme, kurā 
norādīta degvielas patēriņa efektivitātes 
klase, izmērītais rites pretestības 
koeficients (atbilstīgi I pielikuma A daļas 
noteikumiem), ārējā rites trokšņa izmērītā 
vērtība un attiecīgas krāsas norāde 
(atbilstīgi I pielikuma C daļas 
noteikumiem); C1 klases riepu marķējumā 
norāda arī saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošo klasi — atbilstīgi I pielikuma 
B daļas noteikumiem. 

Or. en

Pamatojums

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).  

Adlib Express Watermark



PE419.861v01-00 12/20 PA\765177LV.doc

LV

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
4. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Piegādātāji tehniskajos 
reklāmizdevumos degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošo klasi un ārējā rites trokšņa 
izmērīto vērtību saskaņā ar I pielikumā 
iestrādātajiem noteikumiem norāda 
III pielikumā noteiktajā kārtībā. 

3) Piegādātāji visos tehniskajos 
reklāmizdevumos degvielas patēriņa 
efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu 
raksturojošo klasi un ārējā rites trokšņa 
izmērīto vērtību saskaņā ar I pielikumā 
iestrādātajiem noteikumiem norāda 
III pielikumā noteiktajā kārtībā. 

Or. en

Pamatojums

Šā precizējuma mērķis ir nodrošināt marķējuma informācijas iekļaušanu visos tehniskajos 
reklāmizdevumos.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
4. pants - 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a) visos tehniskajos reklāmizdevumos ir 
skaidri norādīta riepu marķēšanai veltītās 
ES tīmekļa vietnes adrese;

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu sistēmas popularitāti un uzlabotu tās izpratni, patērētāju uzmanība ir jāvērš 
uz ES tīmekļa vietni kā svarīgāko skaidrojošas informācijas un papildinformācijas avotu.
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Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
5. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Izplatītāji nodrošina to, ka tirdzniecības 
vietā riepām labi redzamā vietā ir 
piestiprinātas uzlīmes, kuras piegādātāji ir 
sagatavojuši saskaņā ar 4. panta 1) punktu. 

1) Izplatītāji nodrošina to, ka tirdzniecības 
vietā riepām labi redzamā vietā ir 
piestiprinātas uzlīmes, kuras piegādātāji ir 
sagatavojuši saskaņā ar 4. panta 1. punktu, 
vai attiecīgā informācija labi saskatāmā 
veidā ir novietota tiešā riepu tuvumā. 

Or. en

Pamatojums

Svarīgi ir tas, lai šī informācija būtu pieejama patērētājiem. Tam, vai šī informācija sniegta 
uzlīmes veidā vai riepām līdzās novietotā plakātā, nav būtiskas nozīmes.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
6. pants - virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Automobiļu piegādātāju un automobiļu
izplatītāju pienākumi

Transportlīdzekļu piegādātāju un 
transportlīdzekļu izplatītāju pienākumi
Šis ir horizontāls grozījums, kurš, ja to 
pieņems, attieksies uz visu pantu.

Or. en

Pamatojums

Noteikumiem jāatiecas uz visu ar šīs direktīvas darbības jomā iekļautajām riepām aprīkojamo 
transportlīdzekļu izplatītājiem, tostarp autofurgonu, kravas automobiļu un autobusu 
izplatītājiem, lai nodrošinātu, ka arī profesionālie pircēji, kuru īpatsvars riepu tirgū arvien 
palielinās, pārzina marķēšanas sistēmu. 
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Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
8. pants - -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes izveido sistēmu regulāru kontroļu 
un ārkārtas kontroļu veikšanai 
tirdzniecības vietās, lai tādējādi 
nodrošinātu šīs direktīvas prasību 
ievērošanu.

Or. en

Pamatojums

Patērētāju organizāciju veiktie pētījumi liecina, ka regulāri vērojama nepareiza ražojumu 
marķēšana un informācijas trūkums. Dalībvalstīm, veicot izlases veida kontroles, ir 
jānodrošina, ka ražojumi ir pareizi marķēti un ka būtiskā informācija saskaņā ar iepriekš 
izklāstītajiem principiem ir pieejama visos tehniskajos reklāmmateriālos. Izmērīto rādītāju 
iespiešana riepas sānu malās ļaus vienkāršot uzraudzību un pareizas īstenošanas izpildi.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
14. pants - 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēlākais līdz 2010. gada 29. oktobrim 
Komisija Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz ziņojumu, kam 
pievienota ietekmes analīze un vajadzības 
gadījumā priekšlikumi Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs 
direktīvas un citu attiecīgo regulu 
turpmāku pārskatīšanu attiecībā uz 
marķēšanas sistēmas paplašināšanu, lai 
piemērotu to arī atjaunotām riepām. 

Or. en
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Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
I pielikums - A daļa - tabula - 1. un 2. aile

Komisijas ierosinātais teksts

C1 riepas
RPK kg/t Energoefektivitātes klase
RPK≤6,5 A
6,6≤RPK≤7,7 B
7,8≤RPK≤9,0 C
- D
9,1≤RPK≤10,5 E
10,6≤RPK≤12,0 F
RPK≥12,1 G

Grozījums 

C1 riepas
RPK kg/t Energoefektivitātes klase
RPK≤6,5 A
6,6≤RPK≤7,5 B
7,6≤RPK≤8,5 C
8,6≤RPK≤9,5 D
9,6≤RPK≤10,5 E
10,6≤RPK≤11,5 F
RPK≥11,6 G

Or. en

Pamatojums
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.)

Adlib Express Watermark



PE419.861v01-00 16/20 PA\765177LV.doc

LV

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
I pielikums - A daļa - tabula - 3. un 4. aile

Komisijas ierosinātais teksts

C2 riepas
RPK kg/t Energoefektivitātes klase
RPK≤5,5 A
5,6≤RPK≤6,7 B
6,8≤RPK≤8,0 C
- D
8,1≤RPK≤9,2 E
9,3≤RPK≤10,5 F
RPK≥10,6 G

Grozījums

C2 riepas
RPK kg/t Energoefektivitātes klase
RPK≤5,5 A
5,6≤RPK≤6,5 B
6,6≤RPK≤7,5 C
7,6≤RPK≤8,5 D
8,6≤RPK≤9,5 E
9,6≤RPK≤10,5 F
RPK≥10,6 G

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu shēmas saprotamību un radītu pārliecinošu sasaisti ar iespējām ietaupīt 
degvielu, klasifikācijā ir lietderīgi izmantot lineāru diapazonu 1 kg/t, jo tā ir iespējams 
demonstrēt nepārprotamu sakarību starp degvielas ietaupījumu un augstāku 
energoefektivitātes klasi.
Tabulas rinda D, kurā nav iekļauti nekādi parametri, patērētājos var radīt neizpratni. Shēmai 
jābūt nepārtrauktai, nevis jāgrupē ražojumi divās „apakšshēmās”, tādējādi mazinot 
efektivitāti.
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Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
I pielikums - B daļa - tabula - 1. un 2. aile

Komisijas ierosinātais teksts

C1 riepas
G Saķeri ar slapju ceļu 

raksturojošā klase
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
- D
110≤G≤124 E
G≤109 F
- G

Grozījums 

C1 riepas
G Saķeri ar slapju ceļu 

raksturojošā klase
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
110≤G≤124 D
G≤109 E
- F
- G

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā paredzētā rinda D, kurā nav iekļauti nekādi parametri, patērētājos var radīt 
neizpratni. Ir svarīgi, lai shēma būtu pārredzama un saprotama. Shēmai jābūt nepārtrauktai, 
nevis jāgrupē ražojumi divās „apakšshēmās”, tādējādi mazinot efektivitāti.
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Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
I pielikums - C daļa - 1.a rindkopa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ārējā rites trokšņa raksturošana ar 
„luksofora” krāsu skalu
Eiropas Parlamenta un Padomes  
Regulā (EK) Nr. xxxx/xxxx par tipa 
apstiprinājuma prasībām attiecībā uz 
mehānisko transportlīdzekļu vispārējo 
drošību ir noteiktas minimālās prasības 
riepu ārējam rites troksnim. Marķējuma 
daļā, kurā raksturots trokšņa līmenis, 
izmanto „luksofora” krāsu skalu, kura 
pamatota uz regulas galīgo versiju un 
kuras izmantojuma princips ir šāds:
(i) modeļus, kuri neatbilst tipa 
apstiprinājuma prasībām attiecībā uz 
ārējo rites troksni, apzīmē ar sarkanu 
krāsu;
(ii) modeļus, kuri atbilst tipa 
apstiprinājuma prasībām un kuru radītais 
troksnis ir līdz 3 dB (ieskaitot) mazāks, 
apzīmē ar dzeltenu krāsu;
(iii) modeļus, kuri atbilst tipa 
apstiprinājuma prasībām un kuru radītais 
troksnis ir vairāk nekā par 3 dB mazāks, 
apzīmē ar zaļu krāsu.

Or. en

Pamatojums

„Luksofora” krāsu skalas izmantojums ļaus piemērotā un viegli saprotamā veidā raksturot 
marķējumā norādīto un decibelos izteikto trokšņa līmeni. Kaut arī saskaņā ar regulu par tipa 
apstiprinājuma prasībām, sākot ar 2012. gadu, skaļākie riepu modeļi pakāpeniski tiks izņemti 
no tirgus, tomēr pastāv iespēja, ka atsevišķi tipa apstiprinājuma robežvērtībām neatbilstoši 
modeļi būs palikuši noliktavās un tos sāks izmantot krietni vēlāk nekā 2012. gadā.
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Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
II pielikums - 1. punkts - 1. apakšpunkts - 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierosinātajā marķējuma dizainā iekļauj 
arī šādu informāciju:
(i) kreisajā pusē līdzās klasifikācijas 
bultai — izmērīto rites pretestības 
koeficienta vērtību (kg/t);
(ii) marķējuma apakšējā daļā ar lieliem 
burtiem — riepu marķēšanai veltītās 
ES tīmekļa vietnes adresi;
(iii) marķējuma daļā, kurā raksturots 
trokšņa līmenis — „luksofora” krāsu 
skalu (kā attiecīgas krāsas fonu, uz kura 
norādīta vērtība decibelos, un/vai 
attiecīgas krāsas norādi uz 
piktogrammas);
Marķējuma daļā, kurā raksturots trokšņa 
līmenis, norādot izmērīto vērtību 
decibelos, neizmanto apzīmējumu „(A)”. 

Or. en

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
III pielikums - 1. punkts - i - iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) degvielas patēriņa efektivitātes klase 
(burts no A līdz G);

(i) degvielas patēriņa efektivitātes klase 
(burts no A līdz G) un izmērītā rites 
pretestības koeficienta vērtība (kg/t);

ii) saķeri ar slapju ceļu raksturojošā klase 
(burts no A līdz G);

(ii) saķeri ar slapju ceļu raksturojošā klase 
(burts no A līdz G);

iii) ārējā rites trokšņa izmērītā vērtība (dB). (iii) ārējā rites trokšņa izmērītā vērtība 
(dB) un attiecīgas krāsas norāde 
(sarkana/dzeltena/zaļa).
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Or. en

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
III pielikums - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piegādātājiem to tīmekļa vietnēs ir 
jādara pieejama arī šāda informācija:

3. Piegādātājiem savās tīmekļa vietnēs ir 
jādara pieejama arī šāda informācija:

i) uz marķējuma uzdrukāto piktogrammu 
skaidrojums;

(i) saite uz ES tīmekļa vietni par riepu 
marķēšanu;

ii) paziņojums, kurā uzsvērts, ka 
faktiskais degvielas ietaupījums un 
satiksmes drošība lielā mērā ir atkarīga 
no vadītāja uzvedības, jo īpaši šādiem 
faktoriem:

(ii) marķējumā attēloto piktogrammu 
skaidrojums un ES tīmekļa vietnei par 
riepu marķēšanu atbilstošs degvielas 
patēriņa efektivitātes kalkulators;

(iii) paziņojums, kurā uzsvērts, ka 
faktiskais degvielas ietaupījums un 
satiksmes drošība lielā mērā ir atkarīga 
no vadītāja uzvedības, jo īpaši šādiem 
faktoriem:

 ekoloģisks braukšanas stils var būtiski 
samazināt degvielas patēriņu, 

 ekoloģisks braukšanas stils var būtiski 
samazināt degvielas patēriņu, 

 lai uzlabotu saķeri ar slapju ceļu un 
degvielas patēriņa efektivitāti, regulāri 
jāpārbauda riepu spiediens,

 lai uzlabotu saķeri ar slapju ceļu un 
degvielas patēriņa efektivitāti, regulāri 
jāpārbauda riepu spiediens,

 vienmēr ir strikti jāievēro apstāšanās 
ceļam vajadzīgā distance.

 vienmēr ir strikti jāievēro apstāšanās
ceļam atbilstoša distance.

Or. en

(Komisijas teksta ii) apakšpunkts grozījumā ir iekļauts kā iii) apakšpunkts.)

Adlib Express Watermark


	765177lv.doc

