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Ændringsforslag 1
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Unionen er fast besluttet på at 
opbygge en energiunion med en 
fremadrettet klimapolitik. 
Brændstofeffektivitet er et afgørende 
element i Unionens 2030-ramme for klima-
og energipolitikken og er nøglen til at 
begrænse energiefterspørgslen.

(1) Unionen har erklæret, at den har 
til hensigt at opbygge en energiunion med 
en fremadrettet klimapolitik. 
Brændstofeffektivitet er et afgørende 
element i Unionens 2030-ramme for klima-
og energipolitikken og er nøglen til at 
begrænse energiefterspørgslen.

Or. fr

Ændringsforslag 2
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det er hensigtsmæssigt at erstatte 
forordning (EF) nr. 1222/2009 med en ny 
forordning, der inddrager ændringerne fra 
2011 og reviderer og forstærker nogle af 
dens bestemmelser med henblik på at 
klargøre og ajourføre deres indhold under 
hensyntagen til de senere års teknologiske
fremskridt med hensyn til dæk.

(3) Det er hensigtsmæssigt at erstatte 
forordning (EF) nr. 1222/2009 med en ny 
forordning, der inddrager ændringerne fra 
2011 og reviderer og forstærker nogle af 
dens bestemmelser med henblik på at 
klargøre og ajourføre deres indhold, 
navnlig under hensyntagen til de senere års 
teknologiske fremskridt med hensyn til 
dæk.

Or. fr

Ændringsforslag 3
Luke Ming Flanagan
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Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Transportsektoren står for en 
tredjedel af EU's energiforbrug. 
Vejtransport stod for omkring 22 % af EU's 
samlede drivhusgasemissioner i 2015. 5-
10 % af køretøjernes brændstofforbrug 
skyldes dæk, navnlig på grund af disses 
rullemodstand. Lavere rullemodstand i 
dækkene vil derfor bidrage væsentligt til 
brændstofeffektiviteten af vejtransport og 
dermed mindske emissionerne.

(4) Transportsektoren står for en 
tredjedel af EU's energiforbrug med en 
stærk mulighed for, at denne procentdel 
vil stige, efterhånden som EU 
undertegner flere og flere omfattende 
handelsaftaler, og dette vil uundgåeligt 
medføre yderligere vejtransport. 
Vejtransport stod for omkring 22 % af EU's 
samlede drivhusgasemissioner i 2015. 5-
10 % af køretøjernes brændstofforbrug 
skyldes dæk, navnlig på grund af disses 
rullemodstand. Lavere rullemodstand i 
dækkene vil derfor bidrage væsentligt til 
brændstofeffektiviteten af vejtransport og 
dermed mindske emissionerne.

Or. en

Ændringsforslag 4
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Transportsektoren står for en 
tredjedel af EU's energiforbrug. 
Vejtransport stod for omkring 22 % af EU's 
samlede drivhusgasemissioner i 2015. 5-
10 % af køretøjernes brændstofforbrug 
skyldes dæk, navnlig på grund af disses 
rullemodstand. Lavere rullemodstand i 
dækkene vil derfor bidrage væsentligt til 
brændstofeffektiviteten af vejtransport og 
dermed mindske emissionerne.

(4) Transportsektoren står for en 
tredjedel af EU's energiforbrug. 
Vejtransport stod for omkring 22 % af EU's 
samlede drivhusgasemissioner i 2015. På 
trods af den teknologiske udvikling 
skyldes 5-10 % af køretøjernes 
brændstofforbrug stadig dæk, navnlig på 
grund af disses rullemodstand. Lavere 
rullemodstand i dækkene vil derfor bidrage 
væsentligt til brændstofeffektiviteten af 
vejtransport og dermed mindske 
emissionerne.

Or. fr
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Ændringsforslag 5
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Dæk karakteriseres ved flere 
parametre, som hænger sammen indbyrdes. 
Forbedring af én parameter såsom 
rullemodstand kan indvirke negativt på 
andre parametre, som f.eks. vejgreb i vådt 
føre, mens en forbedring af vejgrebet i vådt 
føre kan indvirke negativt på rullestøj, der 
afgives til omgivelserne. Dækfabrikanterne 
bør anspores til at optimere alle parametre 
på en måde, der går længere end de 
standarder, der allerede er opnået.

(5) Dæk karakteriseres ved flere 
parametre, som hænger sammen indbyrdes. 
Forbedring af én parameter såsom 
rullemodstand kan indvirke negativt på 
andre parametre, som f.eks. vejgreb i vådt 
føre, mens en forbedring af vejgrebet i vådt 
føre kan indvirke negativt på rullestøj, der 
afgives til omgivelserne. Dækfabrikanterne 
bør anspores til at optimere alle parametre 
på en måde, der går længere end de 
standarder, der allerede er opnået, samtidig 
med at de også betænker eventuelle 
negative miljøvirkninger, som sådanne 
ændringer ville have under 
fremstillingsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 6
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Dæk karakteriseres ved flere 
parametre, som hænger sammen indbyrdes. 
Forbedring af én parameter såsom 
rullemodstand kan indvirke negativt på 
andre parametre, som f.eks. vejgreb i vådt 
føre, mens en forbedring af vejgrebet i vådt 
føre kan indvirke negativt på rullestøj, der 
afgives til omgivelserne. Dækfabrikanterne 
bør anspores til at optimere alle parametre 
på en måde, der går længere end de 
standarder, der allerede er opnået.

(5) Dæk karakteriseres ved flere 
parametre, som hænger sammen indbyrdes. 
Forbedring af én parameter såsom 
rullemodstand kan indvirke negativt på 
andre parametre, som f.eks. vejgreb i vådt 
føre, mens en forbedring af vejgrebet i vådt 
føre kan indvirke negativt på rullestøj, der 
afgives til omgivelserne. Dækfabrikanterne 
bør anspores til at optimere alle parametre 
på en måde, der går længere end de 
standarder, der allerede er opnået, og at 
finde den rette balance, der tager lige så 
meget hensyn til reduktion af 
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rullemodstanden som de øvrige kriterier.

Or. fr

Ændringsforslag 7
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Dæk karakteriseres ved flere 
parametre, som hænger sammen indbyrdes. 
Forbedring af én parameter såsom 
rullemodstand kan indvirke negativt på 
andre parametre, som f.eks. vejgreb i vådt 
føre, mens en forbedring af vejgrebet i vådt 
føre kan indvirke negativt på rullestøj, der 
afgives til omgivelserne. Dækfabrikanterne 
bør anspores til at optimere alle parametre 
på en måde, der går længere end de 
standarder, der allerede er opnået.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 8
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Brændstofbesparende dæk kan være 
omkostningseffektive, da 
brændstofbesparelserne rigeligt opvejer
den højere anskaffelsespris for dækkene, 
som skyldes højere 
produktionsomkostninger.

(6) Brændstofbesparende dæk kan være 
omkostningseffektive, da 
brændstofbesparelserne kan opveje den 
højere anskaffelsespris for dækkene, som 
skyldes højere produktionsomkostninger.

Or. fr
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Ændringsforslag 9
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 661/200913 fastlægger 
mindstekravene for dæks rullemodstand. 
Med den teknologiske udvikling er det 
muligt at bringe energitabet fra dækkenes 
rullemodstand betydeligt ned under disse 
mindstekrav. For at mindske 
miljøvirkningerne fra vejtransport er det 
derfor hensigtsmæssigt at ajourføre 
bestemmelserne vedrørende mærkning af 
dæk, der ved at give ajourførte, 
harmoniserede oplysninger om denne 
parameter ansporer slutbrugerne til at 
anskaffe mere brændstofbesparende dæk.

(7) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 661/200913 fastlægger 
mindstekravene for dæks rullemodstand. 
Med den teknologiske udvikling er det 
muligt at bringe energitabet fra dækkenes 
rullemodstand betydeligt ned under disse 
mindstekrav. For at mindske 
miljøvirkningerne fra vejtransport er det 
derfor hensigtsmæssigt at forbedre 
gennemsigtigheden med hensyn til dæks 
brændstofeffektivitet og ajourføre 
bestemmelserne vedrørende mærkning af 
dæk, der ved at give ajourførte, 
harmoniserede oplysninger om denne 
parameter ansporer slutbrugerne til at 
anskaffe mere brændstofbesparende dæk.

__________________ __________________

13 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 
2009 om krav til typegodkendelse for den 
generelle sikkerhed af motorkøretøjer, 
påhængskøretøjer dertil samt systemer, 
komponenter og separate tekniske enheder 
til sådanne køretøjer (EUT L 200 af 
31.7.2009, s. 1).

13 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 
2009 om krav til typegodkendelse for den 
generelle sikkerhed af motorkøretøjer, 
påhængskøretøjer dertil samt systemer, 
komponenter og separate tekniske enheder 
til sådanne køretøjer (EUT L 200 af 
31.7.2009, s. 1).

Or. fr

Ændringsforslag 10
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 661/200913 fastlægger 

(7) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 661/200913 fastlægger 
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mindstekravene for dæks rullemodstand. 
Med den teknologiske udvikling er det 
muligt at bringe energitabet fra dækkenes 
rullemodstand betydeligt ned under disse 
mindstekrav. For at mindske 
miljøvirkningerne fra vejtransport er det 
derfor hensigtsmæssigt at ajourføre 
bestemmelserne vedrørende mærkning af
dæk, der ved at give ajourførte, 
harmoniserede oplysninger om denne 
parameter ansporer slutbrugerne til at 
anskaffe mere brændstofbesparende dæk.

mindstekravene for dæks rullemodstand. 
Med den teknologiske udvikling er det 
muligt at bringe energitabet fra dækkenes 
rullemodstand betydeligt ned under disse 
mindstekrav. For at mindske 
miljøvirkningerne fra vejtransport bør 
mærkningen af dæk ajourføres for at 
anspore slutbrugerne til at anskaffe mere 
brændstofbesparende dæk ved at give 
ajourførte, harmoniserede oplysninger om 
denne parameter.

__________________ __________________

13 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 
2009 om krav til typegodkendelse for den 
generelle sikkerhed af motorkøretøjer, 
påhængskøretøjer dertil samt systemer, 
komponenter og separate tekniske enheder 
til sådanne køretøjer (EUT L 200 af 
31.7.2009, s. 1).

13 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 
2009 om krav til typegodkendelse for den 
generelle sikkerhed af motorkøretøjer, 
påhængskøretøjer dertil samt systemer, 
komponenter og separate tekniske enheder 
til sådanne køretøjer (EUT L 200 af 
31.7.2009, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 11
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Trafikstøj er en alvorlig gene og har 
en skadelig indvirkning på sundheden. 
Forordning (EF) nr. 661/2009 fastlægger 
mindstekrav til dæks afgivelse af rullestøj 
til omgivelserne. Med den teknologiske 
udvikling er det muligt at bringe dækkenes 
afgivelse af rullestøj til omgivelserne 
betydeligt ned under disse mindstekrav. 
For at mindske trafikstøjen er det derfor 
hensigtsmæssigt at ajourføre 
bestemmelserne om mærkning af dæk, der 
ved at give ajourførte, harmoniserede 
oplysninger om denne parameter ansporer 
slutbrugerne til at anskaffe dæk, der afgiver 

(8) Trafikstøj er en alvorlig gene og har 
en skadelig indvirkning på sundheden. 
Forordning (EF) nr. 661/2009 fastlægger 
mindstekrav til dæks afgivelse af rullestøj 
til omgivelserne. Med den teknologiske 
udvikling er det muligt at bringe dækkenes 
afgivelse af rullestøj til omgivelserne 
betydeligt ned under disse mindstekrav. 
For at mindske trafikstøjen er det derfor 
hensigtsmæssigt at forbedre 
gennemsigtigheden med hensyn til dæks 
effektivitet vedrørende rullestøj afgivet til 
omgivelserne og ajourføre bestemmelserne 
om mærkning af dæk, der ved at give 
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et lavt niveau af rullestøj til omgivelserne. ajourførte, harmoniserede oplysninger om 
denne parameter ansporer slutbrugerne til 
at anskaffe dæk, der afgiver et lavt niveau 
af rullestøj til omgivelserne.

Or. fr

Ændringsforslag 12
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Trafikstøj er en alvorlig gene og har 
en skadelig indvirkning på sundheden. 
Forordning (EF) nr. 661/2009 fastlægger 
mindstekrav til dæks afgivelse af rullestøj 
til omgivelserne. Med den teknologiske 
udvikling er det muligt at bringe dækkenes 
afgivelse af rullestøj til omgivelserne 
betydeligt ned under disse mindstekrav. 
For at mindske trafikstøjen er det derfor 
hensigtsmæssigt at ajourføre 
bestemmelserne om mærkning af dæk, der 
ved at give ajourførte, harmoniserede 
oplysninger om denne parameter 
ansporer slutbrugerne til at anskaffe dæk, 
der afgiver et lavt niveau af rullestøj til 
omgivelserne.

(8) Trafikstøj er en alvorlig gene og har 
en skadelig indvirkning på sundheden. 
Forordning (EF) nr. 661/2009 fastlægger 
mindstekrav til dæks afgivelse af rullestøj 
til omgivelserne. Med den teknologiske 
udvikling er det muligt at bringe dækkenes 
afgivelse af rullestøj til omgivelserne 
betydeligt ned under disse mindstekrav. 
For at mindske trafikstøjen bør 
mærkningen af dæk ajourføres for at 
anspore slutbrugerne til at anskaffe dæk, 
der afgiver et lavt niveau af rullestøj til 
omgivelserne, ved at give harmoniserede 
oplysninger om denne parameter.

Or. en

Ændringsforslag 13
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Forordning (EF) nr. 661/2009 
fastlægger mindstekrav til dæks vejgreb i 
vådt føre. Med den teknologiske udvikling 

(10) Forordning (EF) nr. 661/2009 
fastlægger mindstekrav til dæks vejgreb i 
vådt føre. Med den teknologiske udvikling 
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er det muligt at give dækkene et betydeligt 
bedre vådgreb end disse mindstekrav og 
dermed opnå kortere bremselængder i vådt 
føre. For at forbedre færdselssikkerheden 
er det derfor hensigtsmæssigt at ajourføre 
bestemmelserne om mærkning af dæk, der 
ved at give harmoniserede oplysninger om 
denne parameter ansporer slutbrugerne til 
at anskaffe dæk, der giver godt vejgreb i 
vådt føre.

er det muligt at give dækkene et betydeligt 
bedre vådgreb end disse mindstekrav og 
dermed opnå kortere bremselængder i vådt 
føre. For at forbedre færdselssikkerheden 
er det derfor hensigtsmæssigt at forbedre 
gennemsigtigheden med hensyn til dæks 
vejgreb og ajourføre bestemmelserne om 
mærkning af dæk, der ved at give 
harmoniserede oplysninger om denne 
parameter ansporer slutbrugerne til at 
anskaffe dæk, der giver godt vejgreb i vådt 
føre.

Or. fr

Ændringsforslag 14
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Forordning (EF) nr. 661/2009 
fastlægger mindstekrav til dæks vejgreb i 
vådt føre. Med den teknologiske udvikling 
er det muligt at give dækkene et betydeligt 
bedre vådgreb end disse mindstekrav og 
dermed opnå kortere bremselængder i vådt 
føre. For at forbedre færdselssikkerheden 
er det derfor hensigtsmæssigt at ajourføre 
bestemmelserne om mærkning af dæk, der 
ved at give harmoniserede oplysninger om 
denne parameter ansporer slutbrugerne til 
at anskaffe dæk, der giver godt vejgreb i 
vådt føre.

(10) Forordning (EF) nr. 661/2009 
fastlægger mindstekrav til dæks vejgreb i 
vådt føre. Med den teknologiske udvikling 
er det muligt at give dækkene et betydeligt 
bedre vådgreb end disse mindstekrav og 
dermed opnå kortere bremselængder i vådt 
føre. For at forbedre færdselssikkerheden 
bør mærkningen af dæk ajourføres for at 
anspore slutbrugerne til at anskaffe dæk, 
der giver godt vejgreb i vådt føre, ved at 
give harmoniserede oplysninger om denne 
parameter.

Or. en

Ændringsforslag 15
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at kunne give slutbrugere 
oplysninger om ydeevnen for dæk, der er 
særligt fremstillet til sne- og isglatte 
forhold, er det hensigtsmæssigt at kræve, 
at oplysningskravene fremgår af mærket på 
sne- og isdæk.

(12) For at kunne give slutbrugere 
oplysninger om ydeevnen for dæk, der er 
særligt fremstillet til sne- og isglatte 
forhold, bør mærkningen af dæk 
ajourføres, så det kræves, at 
oplysningskravene fremgår af mærket på 
sne- og isdæk.

Or. en

Ændringsforslag 16
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Slid på dæk under brug er en 
betydelig kilde til mikroplast, som er 
skadeligt for miljøet, og Kommissionens 
meddelelse "A European Strategy for 
Plastics in a Circular Economy" (En 
europæisk strategi for plastik i en cirkulær 
økonomi16) henviser derfor til behovet for 
at afhjælpe den utilsigtede afgivelse af 
mikroplast fra dæk, blandt andet igennem 
oplysningsforanstaltninger såsom 
mærkning og mindstekrav for dæk. Der 
findes dog på nuværende tidspunkt ikke 
nogen passende prøvningsmetode til 
måling af dæks slidstyrke. Kommissionen 
bør derfor kræve, at en sådan metode 
udvikles på baggrund af alle de nyeste, 
internationalt udviklede eller foreslåede 
standarder eller regulativer med henblik på 
at fastlægge en passende prøvningsmetode 
så hurtigt som muligt.

(13) Slid på dæk under brug er en 
betydelig kilde til mikroplast, som er 
skadeligt for miljøet og giver anledning til 
alvorlige bekymringer, for så vidt som 
forurening af havene med mikroplast 
skader biodiversiteten betydeligt, og 
Kommissionens meddelelse "A European 
Strategy for Plastics in a Circular 
Economy" (En europæisk strategi for 
plastik i en cirkulær økonomi)16 henviser 
derfor til behovet for at afhjælpe den 
utilsigtede afgivelse af mikroplast fra dæk, 
blandt andet igennem 
oplysningsforanstaltninger såsom 
mærkning og mindstekrav for dæk. Der 
findes dog på nuværende tidspunkt ikke 
nogen passende prøvningsmetode til 
måling af dæks slidstyrke. Kommissionen 
bør derfor kræve, at en sådan metode 
udvikles på baggrund af alle de nyeste, 
internationalt udviklede eller foreslåede 
standarder eller regulativer med henblik på 
at fastlægge en passende prøvningsmetode 
så hurtigt som muligt.

__________________ __________________
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16 COM(2018) 28 final. 16 COM(2018) 28 final.

Or. fr

Ændringsforslag 17
Keith Taylor

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Slid på dæk under brug er en 
betydelig kilde til mikroplast, som er 
skadeligt for miljøet, og Kommissionens 
meddelelse "A European Strategy for 
Plastics in a Circular Economy" (En 
europæisk strategi for plastik i en cirkulær 
økonomi16) henviser derfor til behovet for 
at afhjælpe den utilsigtede afgivelse af 
mikroplast fra dæk, blandt andet igennem 
oplysningsforanstaltninger såsom 
mærkning og mindstekrav for dæk. Der 
findes dog på nuværende tidspunkt ikke 
nogen passende prøvningsmetode til 
måling af dæks slidstyrke. Kommissionen
bør derfor kræve, at en sådan metode 
udvikles på baggrund af alle de nyeste, 
internationalt udviklede eller foreslåede 
standarder eller regulativer med henblik på 
at fastlægge en passende prøvningsmetode 
så hurtigt som muligt.

(13) Slid på dæk under brug er en 
betydelig kilde til mikroplast, som er 
skadeligt for miljøet, og Kommissionens 
meddelelse "A European Strategy for 
Plastics in a Circular Economy" (En 
europæisk strategi for plastik i en cirkulær 
økonomi)16 henviser derfor til behovet for 
at afhjælpe den utilsigtede afgivelse af 
mikroplast fra dæk, blandt andet igennem 
oplysningsforanstaltninger såsom 
mærkning og mindstekrav for dæk. 
Anvendelse af mærkningskrav for så vidt 
angår dæks slidstyrke vil medføre 
betydelige fordele for menneskers 
sundhed og miljøet. Derfor bør 
Kommissionen snarest muligt indføre en 
passende prøvningsmetode til måling af 
dæks slidstyrke på baggrund af alle de 
nyeste, internationalt udviklede eller 
foreslåede standarder eller regulativer med 
henblik på at indføre parametre og krav til 
information om dæks slidstyrke før denne 
forordnings ikrafttræden.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final 16 COM(2018) 28 final

Or. en

Ændringsforslag 18
Ivo Belet
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Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Slid på dæk under brug er en 
betydelig kilde til mikroplast, som er 
skadeligt for miljøet, og Kommissionens 
meddelelse "A European Strategy for 
Plastics in a Circular Economy" (En 
europæisk strategi for plastik i en cirkulær 
økonomi)16 henviser derfor til behovet for 
at afhjælpe den utilsigtede afgivelse af 
mikroplast fra dæk, blandt andet igennem 
oplysningsforanstaltninger såsom 
mærkning og mindstekrav for dæk. Der
findes dog på nuværende tidspunkt ikke 
nogen passende prøvningsmetode til 
måling af dæks slidstyrke. Kommissionen 
bør derfor kræve, at en sådan metode 
udvikles på baggrund af alle de nyeste, 
internationalt udviklede eller foreslåede 
standarder eller regulativer med henblik på 
at fastlægge en passende prøvningsmetode 
så hurtigt som muligt.

(13) Slid på dæk under brug er en 
betydelig kilde til mikroplast, som er 
skadeligt for miljøet, og Kommissionens 
meddelelse "A European Strategy for 
Plastics in a Circular Economy" (En 
europæisk strategi for plastik i en cirkulær 
økonomi)16 henviser derfor til behovet for 
at afhjælpe den utilsigtede afgivelse af 
mikroplast fra dæk, blandt andet igennem 
oplysningsforanstaltninger såsom 
mærkning og mindstekrav for dæk. Selv 
om industrien er begyndt på at forske i 
dæks slidstyrke og at udvikle en 
prøvningsmetode, findes der på nuværende 
tidspunkt ikke nogen passende 
prøvningsmetode. Kommissionen bør 
derfor kræve, at en sådan metode udvikles 
på baggrund af branchens arbejde og alle 
de nyeste, internationalt udviklede eller 
foreslåede standarder eller regulativer med 
henblik på at fastlægge en passende 
prøvningsmetode så hurtigt som muligt.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final 16 COM(2018) 28 final

Or. en

Ændringsforslag 19
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Regummierede dæk udgør en 
betydelig del af markedet for dæk til tunge 
køretøjer. Regummiering af dæk gør deres 
levetid længere og bidrager til at nå mål for 
den cirkulære økonomi såsom mindskning 
af affald. Det ville medføre betydelige 

(14) Regummierede dæk udgør en 
betydelig del af markedet for dæk til tunge 
køretøjer. Regummiering af dæk gør deres 
levetid længere og bidrager til at nå mål for 
den cirkulære økonomi såsom mindskning 
af affald. Det ville medføre betydelige 
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energibesparelser at indføre krav om 
mærkning af sådanne dæk. Da der for 
nuværende dog ikke findes nogen passende 
prøvningsmetode til måling af 
regummierede dæks ydeevne, bør denne 
forordning fastlægge bestemmelser 
vedrørende tilføjelse deraf i fremtiden.

energibesparelser at indføre krav om 
gennemsigtighed og mærkning af sådanne 
dæk. Da der for nuværende dog ikke findes 
nogen passende prøvningsmetode til 
måling af regummierede dæks ydeevne, 
bør denne forordning fastlægge 
bestemmelser vedrørende tilføjelse deraf i 
fremtiden.

Or. fr

Ændringsforslag 20
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Energimærket, jf. Europa-
Parlamentet og Rådets forordning 
(EU) 2017/136917, som indplacerer 
produkters energiforbrug på en skala fra 'A' 
til 'G', genkendes af over 85 % forbrugere i 
EU og har vist sig at være effektivt til at 
fremme mere effektive produkter. 
Dækmærket bør så vidt muligt fortsat 
bruge den samme udformning og samtidig 
angive dækparametrenes specificiteter.

(15) Energimærket, jf. Europa-
Parlamentet og Rådets forordning 
(EU) 2017/136917, som indplacerer 
produkters energiforbrug på en skala fra 'A' 
til 'G', genkendes af over 85 % forbrugere i 
EU og har vist sig at være effektivt til at 
fremme mere effektive produkter. Det 
synes derfor logisk, at dækmærket så vidt 
muligt fortsat bruger den samme 
udformning og samtidig angive 
dækparametrenes specificiteter.

__________________ __________________

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1369 af 4. juli 2017 
om opstilling af rammer for 
energimærkning og om ophævelse af 
direktiv 2010/30/EU (EUT L 198 af 
28.7.2017, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1369 af 4. juli 2017 
om opstilling af rammer for 
energimærkning og om ophævelse af 
direktiv 2010/30/EU (EUT L 198 af 
28.7.2017, s. 1).

Or. fr

Ændringsforslag 21
Mireille D'Ornano
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Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Sammenlignelige oplysninger om 
dækparametre, der gives i form af en 
standardmærkning, vil formentlig påvirke 
slutbrugernes beslutninger om anskaffelse i 
retning af sikrere, mere støjsvage og mere 
brændstofbesparende dæk. Dette vil igen 
sandsynligvis anspore dækfabrikanterne til 
at optimere disse parametre, hvilket baner
vejen for et mere bæredygtigt forbrug og 
en mere bæredygtig produktion.

(16) Sammenlignelige oplysninger om 
dækparametre, der gives i form af en 
standardmærkning, vil formentlig påvirke 
slutbrugernes beslutninger om anskaffelse i 
retning af sikrere, mere støjsvage og mere 
brændstofbesparende dæk. Dette vil igen 
sandsynligvis anspore dækfabrikanterne til 
at optimere disse parametre, hvilket kunne 
bane vejen for et mere bæredygtigt forbrug 
og en mere bæredygtig produktion.

Or. fr

Ændringsforslag 22
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Behovet for bedre oplysning om 
dækkenes brændstofeffektivitet og andre 
dækparametre er relevant for alle 
slutbrugere, herunder købere af 
udskiftningsdæk, købere af dæk, der er 
monteret på nye køretøjer, og 
administratorer af vognparker og 
transportvirksomheder, som ikke uden 
videre kan sammenligne de forskellige 
dækmærkers parametre, når der ikke findes 
nogen ordning for mærkning og 
harmoniseret prøvning. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at kræve mærkning af
dæk, der leveres sammen med køretøjer, til 
enhver tid.

(17) Behovet for bedre oplysning om 
dækkenes brændstofeffektivitet og andre 
dækparametre er relevant for alle 
slutbrugere, herunder købere af 
udskiftningsdæk, købere af dæk, der er 
monteret på nye køretøjer, og 
administratorer af vognparker og 
transportvirksomheder, som ikke uden 
videre kan sammenligne de forskellige 
dækmærkers parametre, når der ikke findes 
nogen ordning for mærkning og 
harmoniseret prøvning. Mærkning af dæk, 
som afspejler ovenstående, bør derfor altid 
være påkrævet på dæk, der leveres med 
køretøjer.

Or. en
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Ændringsforslag 23
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Mange slutbrugere træffer 
beslutninger om køb af dæk uden at se det 
fysiske dæk og ser derfor ikke det 
påklæbede mærke. I alle sådanne 
situationer bør slutbrugerne få vist mærket, 
før de træffer deres beslutning om 
anskaffelse. Med mærkning på dækkene på 
salgsstedet og i teknisk reklamemateriale 
bør det være sikret, at distributører og 
potentielle slutbrugere får harmoniserede 
oplysninger om de relevante dækparametre 
på det tidspunkt og det sted, hvor 
beslutningen om køb træffes.

(20) Mange slutbrugere træffer 
beslutninger om køb af dæk uden at se det 
fysiske dæk og ser derfor ikke det 
påklæbede mærke. I alle sådanne 
situationer bør slutbrugerne få vist mærket, 
før de træffer deres beslutning om 
anskaffelse, og bør kunne få forklaringer, 
der sætter dem i stand til at forstå 
oplysningerne på dette mærke. Med 
mærkning på dækkene på salgsstedet og i 
teknisk reklamemateriale bør det være 
sikret, at distributører og potentielle 
slutbrugere får harmoniserede oplysninger 
om de relevante dækparametre på det 
tidspunkt og det sted, hvor beslutningen 
om køb træffes.

Or. fr

Ændringsforslag 24
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Nogle slutbrugere vælger deres 
dæk, inden de kommer til salgsstedet, eller 
køber dem pr. postordre eller på internettet. 
For at sikre, at disse slutbrugere også kan 
træffe et informeret valg på grundlag af 
harmoniserede oplysninger om dæks 
brændstofeffektivitet, vejgreb i vådt føre, 
rullestøj afgivet til omgivelserne og andre 
parametre, bør mærkningen vises i alt 
teknisk reklamemateriale, også når sådant 
materiale er til rådighed via internettet.

(21) Nogle slutbrugere vælger deres 
dæk, inden de kommer til salgsstedet, eller 
køber dem pr. postordre eller på internettet. 
For at sikre, at disse slutbrugere også kan 
træffe et informeret valg på grundlag af 
harmoniserede oplysninger om dæks 
brændstofeffektivitet, vejgreb i vådt føre, 
rullestøj afgivet til omgivelserne og andre 
parametre, bør mærkningen vises i alt 
teknisk reklamemateriale, også når sådant 
materiale er til rådighed via internettet, og 
de oplysninger, der er nødvendige for at 
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forstå mærkningen, bør stilles til 
rådighed.

Or. fr

Ændringsforslag 25
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Brændstofeffektivitet, vådgreb, 
afgivelse af rullestøj til omgivelserne og 
andre parametre for dæk bør måles via 
pålidelige, nøjagtige og reproducerbare 
metoder, der tager udgangspunkt i de 
nyeste, generelt anerkendte måle- og 
beregningsmetoder. Så vidt, det er muligt, 
bør sådanne metoder afspejle den 
gennemsnitlige forbrugers adfærd og være 
solid, så den kan forhindre tilsigtet eller 
utilsigtet omgåelse af reglerne. 
Dækmærker bør, på grund af behovet for 
pålidelig, nøjagtig og reproducerbar 
laboratorieprøvning, inden for de fastsatte 
betingelser afspejle den sammenlignelige 
ydeevne for dæk i egentlig brug, således at 
slutbrugerne kan sammenligne forskellige 
dæk, og så fabrikanternes 
prøvningsomkostninger begrænses.

(23) Brændstofeffektivitet, vådgreb, 
afgivelse af rullestøj til omgivelserne og 
andre parametre for dæk bør måles via 
pålidelige, nøjagtige og reproducerbare 
metoder, der tager udgangspunkt i de 
nyeste, generelt anerkendte måle- og 
beregningsmetoder. Så vidt, det er muligt, 
bør sådanne metoder afspejle den 
gennemsnitlige forbrugers adfærd og være 
solid, så den kan forhindre tilsigtet eller 
utilsigtet omgåelse af reglerne. 
Dækmærker bør, på grund af behovet for 
pålidelig, nøjagtig og reproducerbar 
laboratorieprøvning, inden for de fastsatte 
betingelser så vidt muligt afspejle den 
sammenlignelige ydeevne for dæk i 
egentlig brug, således at slutbrugerne kan 
sammenligne forskellige dæk, og så 
fabrikanternes prøvningsomkostninger 
begrænses.

Or. fr

Ændringsforslag 26
Mireille D'Ornano

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) For at fremme energieffektivitet, (29) For at fremme energieffektivitet, 
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afbødning af klimaforandringer og 
miljøbeskyttelse bør medlemsstaterne være 
i stand til at skabe incitamenter til 
anvendelse af energieffektive produkter. 
Det står medlemsstaterne frit for at 
beslutte, af hvilken art sådanne 
incitamenter skal være. Incitamenterne 
bør være i overensstemmelse med EU-
statsstøtteregler og bør ikke skabe 
urimelige hindringer for markedsadgang.
Denne forordning foregriber ikke resultatet 
af en eventuelt kommende statsstøttesag 
om sådanne incitamenter efter artikel 107 
og 108 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF).

afbødning af klimaforandringer og 
miljøbeskyttelse bør medlemsstaterne være 
i stand til at skabe incitamenter til 
anvendelse af energieffektive produkter. 
Det står medlemsstaterne frit for at 
beslutte, af hvilken art sådanne 
incitamenter skal være. Denne forordning 
foregriber ikke resultatet af en eventuelt 
kommende statsstøttesag om sådanne 
incitamenter efter artikel 107 og 108 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF).

Or. fr

Ændringsforslag 27
Ivo Belet

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Med henblik på at revidere 
mærkets indhold og udformning, indføre 
krav med hensyn til regummierede dæk, 
slidstyrke og levetid og tilpasse bilagene til 
den tekniske udvikling, bør Kommissionen 
i henhold til artikel 290 i TEUF tillægges 
beføjelse til at vedtage retsakter. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
om bedre lovgivning af 13. april 201621. 
For at sikre lige deltagelse i forberedelsen 
af delegerede retsakter modtager Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 

(30) Med henblik på at indføre krav med 
hensyn til regummierede dæk og tilpasse 
bilagene til den tekniske udvikling bør 
Kommissionen i henhold til artikel 290 i 
TEUF tillægges beføjelse til at vedtage 
retsakter. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
201621. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
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beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

delegerede retsakter.

__________________ __________________

21 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 21 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 28
Keith Taylor

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Målet med denne forordning er at 
gøre vejtransporten sikrere, beskytte 
sundheden og øge vejtransportens 
økonomiske og miljømæssige effektivitet 
ved at fremme brændstofbesparende og 
sikre dæk med et lavere støjniveau.

1. Målet med denne forordning er at 
gøre vejtransporten sikrere, beskytte 
sundheden og øge vejtransportens 
økonomiske og miljømæssige effektivitet 
ved at fremme brændstofbesparende og 
sikre dæk med et lavere støjniveau og en 
minimal indvirkning på miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 29
Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ledsages hvert enkelt dæk af et 
mærke, der er i overensstemmelse med 
bilag II, i form af et klistermærke, der 
indeholder de oplysninger og klasser for 
hvert parameter, der er fastlagt i bilag I, og 
et produktdatablad som fastlagt i bilag IV

a) ledsages hvert enkelt dæk i kategori 
C1 og C2 af et mærke, der er i 
overensstemmelse med bilag II, i form af et 
klistermærke, der indeholder de 
oplysninger og klasser for hvert parameter, 
der er fastlagt i bilag I, og et 
produktdatablad som fastlagt i bilag IV

Or. en
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Begrundelse

Dæk til lastbiler bliver sjældent udstillet. Hvad angår dæk til lastbiler har et klistermærke på 
hvert enkelt dæk ikke yderligere fordele.

Ændringsforslag 30
Jean-François Jalkh
for ENF-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ledsages hvert parti af et eller flere 
identiske dæk af et mærke, der er i 
overensstemmelse med bilag II, i udskrevet 
form, der indeholder de oplysninger og 
klasser for hvert parameter, der er fastlagt i 
bilag I, og et produktdatablad som fastlagt i 
bilag IV.

b) ledsages hvert parti af et eller flere 
identiske dæk af et batchnummer, et 
serienummer, et mærke, der er i 
overensstemmelse med bilag II, i udskrevet 
form, der indeholder de oplysninger og 
klasser for hvert parameter, der er fastlagt i 
bilag I, og et produktdatablad som fastlagt i 
bilag IV.

Or. fr

Begrundelse

Hvis der er tale om et enkelt dæk, der har en fejl, eller som tilbagekaldes af producenten, er 
det vigtigt at kunne identificere de andre dæk fra samme produktionsserie, som udgør det 
batch, som det fejlbehæftede dæk hidrører fra, med henblik på om nødvendigt at kunne 
tilbagekalde de andre dæk.

Ændringsforslag 31
Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Leverandørerne sikrer, at de 
værdier, de tilknyttede klasser og alle andre 
præstationsoplysninger, som de angiver på 
mærket vedrørende de væsentlige 
parametre i bilag I, er blevet underlagt 

5. Leverandørerne sikrer, at de 
værdier, de tilknyttede klasser, 
modelidentifikation og alle andre 
præstationsoplysninger, som de angiver på 
mærket vedrørende de væsentlige 
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typegodkendelsesprocessen jf. forordning 
(EF) nr. 661/2009.

parametre i bilag I, samt de tekniske 
dokumentationsparametre opstillet i bilag 
3, er blevet fremsendt til 
typegodkendelsesmyndigheden, inden 
dækket bringes i omsætning. 
Typegodkendelsesmyndigheden kvitterer 
for modtagelse af dokumentationen fra 
leverandøren.

Or. en

Begrundelse

Som udgangspunkt er typegodkendelsesprocessen og mærkningsprocessen uafhængige 
procedurer. Rapportering til typegodkendelsesmyndighederne kan dog have en merværdi med 
hensyn til kontrol og korrekt gennemførelse. Modtagelse af alle nødvendige oplysninger, 
inden dækkene bringes på markedet, vil gøre det muligt for dem at foretage prøvninger af 
mærkernes nøjagtighed, hvis de ønsker det.

Ændringsforslag 32
Jean-François Jalkh
for ENF-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra den 1. januar 2020 indfører 
leverandørerne de oplysninger, der er 
angivet i bilag I i forordning 
(EU) 2017/1369, i produktdatabasen, før et 
dæk bringes i omsætning på markedet.

1. Fra den 1. januar 2020 indfører 
leverandørerne de oplysninger, der er 
angivet i bilag I i forordning 
(EU) 2017/1369, i produktdatabasen, før et 
dæk bringes i omsætning på markedet. Da 
denne database er offentligt tilgængelig, 
vil slutbrugerne kunne tage hensyn til 
disse oplysninger ved sammenligning og 
valg af dæk.

Or. fr

Begrundelse

Muligheden for at konsultere databladet for dæk i en onlinedatabase er afgørende for 
slutbrugernes købsadfærd.
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Ændringsforslag 33
Jean-François Jalkh
for ENF-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det mærke, der er nævnt i artikel 4, 
stk. 1, litra b), forevises slutbrugeren og er 
klart synligt i umiddelbar nærhed af 
dækket på salgsstedet, inden dækket, der 
er en del af et parti af et eller flere 
identiske dæk, sælges.

b) det mærke, der er nævnt i artikel 4, 
stk. 1, litra b), forevises slutbrugeren og er 
klart synligt i umiddelbar nærhed af hvert 
dæk, inden dækket, der er en del af et parti 
af et eller flere identiske dæk, sælges.

Or. fr

Begrundelse

I et parti, der består af flere identiske dæk, skal hvert dæk mærkes på en sådan måde, at det 
sikres, at de oplysninger, der er anført på etiketten, er synlige for slutbrugeren uanset 
sammensætningen af det parti, som vedkommende vælger at købe – ét eller flere dæk.

Ændringsforslag 34
Keith Taylor

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a

Dækkets levetid og slidstyrke

1. Kommissionen vedtager senest den 1. 
januar 2020 delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 13 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at indføre parametre og 
informationskrav for dækkets levetid og 
slidstyrke.

2. Med henblik herpå tillægges 
Kommissionen beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 13 med henblik på at indføre 
en passende prøvningsmetode til måling 
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af dæks slidstyrke.

Or. en

Ændringsforslag 35
Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indføre ændringer med hensyn til 
mærkets indhold og format

udgår

Or. en

Begrundelse

Mærkets indhold og format er grundlæggende elementer i forordningen og bør være omfattet 
af den fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 36
Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indføre krav til parametre og 
oplysninger i bilagene navnlig vedrørende 
levetid og slidstyrke, såfremt der findes 
passende prøvningsmetoder

udgår

Or. en

Begrundelse

Parametre og oplysninger om levetid og slidstyrke er grundlæggende elementer i 
forordningen og bør være omfattet af den fælles beslutningsprocedure.
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Ændringsforslag 37
Keith Taylor

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indføre krav til parametre og 
oplysninger i bilagene navnlig vedrørende 
levetid og slidstyrke, såfremt der findes 
passende prøvningsmetoder

udgår

Or. en

Ændringsforslag 38
Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) indføre klassificeringsparametre, 
der afspejler regummierede dæks ydeevne, 
forudsat at der er en egnet harmoniseret 
prøvningsmetode til rådighed, og forudsat 
at der er foretaget en 
gennemførlighedsvurdering

Or. en

Ændringsforslag 39
Keith Taylor

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden den 1. juni 2026 foretager 
Kommissionen en evaluering af denne 
forordning og fremlægger en rapport for 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 

Inden den 1. juni 2022 foretager 
Kommissionen en evaluering af denne 
forordning og fremlægger en rapport for 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
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Udvalg. Udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 40
Keith Taylor

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a

Ændring af forordning (EF) nr. 661/2009

I artikel 5 i forordning (EF) nr. 661/2009 
tilføjes følgende som litra na):

"na) dæks slidstyrke".

Or. en

Ændringsforslag 41
Ivo Belet

Forslag til forordning
Bilag 1 – del A – tabel

Kommissionens forslag

C1-dæk C2-dæk C3-dæk

Rullemodst
andskoeffic
ient i kg/t

Energi
effekti
vitet

klasse

Rullemo
dstandsk
oefficient 
i kg/t

Energieff
ektivitet

klasse

Rullemo
dstandsk
oefficient 
i kg/t

Energieff
ektivitet

klasse

rullemodst
andskoeffic
ient ≤ 5,4

A rullemod
standsko
efficient 
≤ 4,4

A rullemod
standsko
efficient 
≤ 3,1

A

5,5 ≤ 
rullemodstandsk
oefficient ≤ 6,5

B 4,5 ≤ 
rullemod
standsko
efficient 
≤ 5,5

B 3,2 ≤ 
rullemod
standsko
efficient 
≤ 4,0

B
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6,6 ≤ 
rullemodst
andskoeffic
ient ≤ 7,7

C 5,6 ≤ 
rullemod
standsko
efficient 
≤ 6,7

C 4,1 ≤ 
rullemod
standsko
efficient 
≤ 5,0

C

7,8 ≤ 
rullemodst
andskoeffic
ient ≤ 9,0

D 6,8 ≤ 
rullemod
standsko
efficient 
≤ 8,0

D 5,1 ≤ 
rullemod
standsko
efficient 
≤ 6,0

D

9,1 ≤ 
rullemodst
andskoeffic
ient ≤ 10,5

E 8,1≤ 
rullemod
standsko
efficient 
≤ 9,2

E 6,1≤ 
rullemod
standsko
efficient 
≤ 7,0

E

rullemodst
andskoeffic
ient ≥ 10,6

F rullemod
standsko
efficient 
≥ 9,3

F rullemod
standsko
efficient 
≥ 7,1

F

Ændringsforslag

C1-dæk C2-dæk C3-dæk

Rullemo
dstandsk
oefficient 
i kg/t

Energieff
ektivitet

klasse

Rullemo
dstandsk
oefficient 
i kg/t

Energieff
ektivitet

klasse

Rullemo
dstandsk
oefficient 
i kg/t

Energieff
ektivitet

klasse

rullemod
standsko
efficient 
≤ 6,5

A rullemod
standsko
efficient 
≤ 5,5

A rullemod
standsko
efficient 
≤ 4,0

A

6,6 ≤ 
rullemod
standsko
efficient 
≤ 7,7

B 5,6 ≤ 
rullemod
standsko
efficient 
≤ 6,7

B 4,1 ≤ 
rullemod
standsko
efficient 
≤ 5,0

B

7,8 ≤ 
rullemod
standsko
efficient 
≤ 9,0

C 6,8 ≤ 
rullemod
standsko
efficient 
≤ 8,0

C 5,1 ≤ 
rullemod
standsko
efficient 
≤ 6,0

C

Benyttes 
ikke

D Benyttes 
ikke

D 6,1≤ 
rullemod
standsko
efficient 

D
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≤ 7,0

9,1 ≤ 
rullemod
standsko
efficient 
≤ 10,5

E 8,1≤ 
rullemod
standsko
efficient 
≤ 9,2

E 7,1 ≤ 
rullemod
standsko
efficient 
≤ 8,0

E

10,6 ≤ 
rullemod
standsko
efficient 
≤ 12,0

F 9,3 ≤ 
rullemod
standsko
efficient 
≤ 10,5

F rullemod
standsko
efficient 
≥ 8,1

F

rullemod
standsko
efficient
≥ 12,1

Fa rullemod
standsko
efficient
≥ 10,6

Fa Benyttes 
ikke

Fa

Or. en

Begrundelse

I henhold til rammeforordning (EU) 2017/1369 tages skaleringen op til fornyet overvejelse, 
når 30 % af produkterne på markedet ligger i den bedste klasse. Dette er ikke tilfældet for 
dæk. Ifølge konsekvensanalysen er markedsandelen for dæk med den bedste 
brændstofeffektivitetsklasse A stadig lav (mindre end 1 % af de solgte dæk). Derfor bør den 
nuværende skalering forblive uændret.

Ændringsforslag 42
Ivo Belet

Forslag til forordning
Bilag 1 – del B – nr. 2 – tabel

Kommissionens forslag

C1-dæk C2-dæk C3-dæk

G Vådgrebs
klasse

G Vådgrebs
klasse

G Vådgrebs
klasse

1,68 ≤ 
G

A 1,53 ≤ G A 1,38 ≤ G A

1,55 ≤ 
G ≤ 

B 1,40 ≤ G 
≤ 1,52

B 1,25 ≤ G 
≤ 1,37

B
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1,67

1,40 ≤ 
G ≤ 
1,54

C 1,25 ≤ G 
≤ 1,39

C 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

C

1,25 ≤ 
G ≤ 
1,39

D 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

D 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

D

1,10 ≤ 
G ≤ 
1,24

E 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

E 0,80 ≤ G 
≤ 0,94

E

G ≤ 
1,09

F G ≤ 0,94 F 0,65 ≤ G 
≤ 0,79

F

Benytte
s ikke

G Benyttes 
ikke

G G ≤ 0,64 G

Ændringsforslag

C1-dæk C2-dæk C3-dæk

G Vådgrebs
klasse

G Vådgrebs
klasse

G Vådgrebs
klasse

1,55 ≤ 
G

A 1,40 ≤ G A 1,25 ≤ G A

1,40 ≤ 
G ≤ 
1,54

B 1,25 ≤ G 
≤ 1,39

B 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

B

1,25 ≤ 
G ≤ 
1,39

C 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

C 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

C

Benytte
s ikke

D Benyttes 
ikke

D 0,80 ≤ G 
≤ 0,94

D

1,10 ≤ 
G ≤
1,24

E 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

E 0,65 ≤ G 
≤ 0,79

E

G ≤ 
1,09

F G ≤ 0,94 F G ≤ 0,64 F

Benytte
s ikke

G Benyttes 
ikke

G Benyttes 
ikke

G

Or. en
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Begrundelse

I henhold til rammeforordning (EU) 2017/1369 tages skaleringen op til fornyet overvejelse, 
når 30 % af produkterne på markedet ligger i den bedste klasse. Dette er ikke tilfældet for 
dæk. Ifølge konsekvensanalysen er markedsandelen for dæk med det bedste vådgreb for 
øjeblikket på 26 %. Da der er et trade-off mellem parametrene, og da markedsandelen for 
rullemodstand A stadig er meget lav (mindre end 1 % af de solgte dæk), bør den nuværende 
skalering forblive uændret.

Ændringsforslag 43
Ivo Belet

Forslag til forordning
Bilag 1 – del C 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

N i dB N i dB

Klasse vedrørende rullestøj afgivet til 
omgivelserne

Klasse vedrørende rullestøj afgivet til 
omgivelserne

N ≤ LV - 6 N > LV - 3

LV - 6 < N ≤ LV - 3 LV - 3 < N ≤ LV

N > LV - 3 N > LV

Or. en

Begrundelse

I henhold til rammeforordning (EU) 2017/1369 tages skaleringen op til fornyet overvejelse, 
når 30 % af produkterne på markedet ligger i den bedste klasse. Dette er ikke tilfældet for 
dæk. Ifølge konsekvensanalysen er markedsandelen for dæk med det bedste støjniveau for 
øjeblikket på 18%. Da der er et trade-off mellem parametrene, og da markedsandelen for 
rullemodstand A stadig er meget lav (mindre end 1 % af de solgte dæk), bør den nuværende 
skalering forblive uændret.
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