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Amendement 1
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Unie is vastbesloten een 
energie-unie met een toekomstgericht 
klimaatbeleid op te bouwen. 
Brandstofefficiëntie is een cruciaal aspect 
van het beleidskader voor klimaat en 
energie 2030 van de Unie en is essentieel 
voor de matiging van de vraag naar 
energie.

(1) De Unie heeft aangekondigd een 
energie-unie met een toekomstgericht 
klimaatbeleid te willen opbouwen. 
Brandstofefficiëntie is een cruciaal aspect 
van het beleidskader voor klimaat en 
energie 2030 van de Unie en is essentieel 
voor de matiging van de vraag naar 
energie.

Or. fr

Amendement 2
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het is passend Verordening (EG) 
nr. 1222/2009 te vervangen door een 
nieuwe verordening waarin in 2011 
ingevoerde wijzigingen worden verwerkt 
en waarin een aantal bepalingen wordt 
gewijzigd en versterkt teneinde de inhoud 
ervan te verduidelijken en bij te werken, 
rekening houdend met de technologische 
vooruitgang van de voorbije jaren op het 
gebied van banden.

(3) Het is passend Verordening (EG) 
nr. 1222/2009 te vervangen door een 
nieuwe verordening waarin in 2011 
ingevoerde wijzigingen worden verwerkt 
en waarin een aantal bepalingen wordt 
gewijzigd en versterkt teneinde de inhoud 
ervan te verduidelijken en bij te werken, in 
het bijzonder rekening houdend met de 
technologische vooruitgang van de 
voorbije jaren op het gebied van banden.

Or. fr

Amendement 3
Luke Ming Flanagan
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Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De vervoersector neemt een derde 
van het energieverbruik van de Unie voor 
zijn rekening. Het wegvervoer was in 2015 
verantwoordelijk voor ongeveer 22 % van 
de totale uitstoot van broeikasgassen in de 
Europese Unie. Banden veroorzaken 5 tot 
10 % van het brandstofverbruik van een 
voertuig, vooral door hun rolweerstand. 
Een beperking van de rolweerstand van 
banden zou dus een aanzienlijke bijdrage 
leveren tot de brandstofefficiëntie van het 
wegvervoer en bijgevolg tot de beperking 
van de emissies.

(4) De vervoersector neemt een derde 
van het energieverbruik van de Unie voor 
zijn rekening, en dit percentage zal naar 
alle verwachting stijgen aangezien de 
Unie steeds meer grote 
handelsovereenkomsten sluit en dit 
onvermijdelijk tot meer wegvervoer leidt. 
Het wegvervoer was in 2015 
verantwoordelijk voor ongeveer 22 % van 
de totale uitstoot van broeikasgassen in de 
Europese Unie. Banden veroorzaken 5 tot 
10 % van het brandstofverbruik van een 
voertuig, vooral door hun rolweerstand. 
Een beperking van de rolweerstand van 
banden zou dus een aanzienlijke bijdrage 
leveren tot de brandstofefficiëntie van het 
wegvervoer en bijgevolg tot de beperking 
van de emissies.

Or. en

Amendement 4
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De vervoersector neemt een derde 
van het energieverbruik van de Unie voor 
zijn rekening. Het wegvervoer was in 2015 
verantwoordelijk voor ongeveer 22 % van 
de totale uitstoot van broeikasgassen in de 
Europese Unie. Banden veroorzaken 5 tot 
10 % van het brandstofverbruik van een 
voertuig, vooral door hun rolweerstand. 
Een beperking van de rolweerstand van 
banden zou dus een aanzienlijke bijdrage 
leveren tot de brandstofefficiëntie van het 
wegvervoer en bijgevolg tot de beperking 

(4) De vervoersector neemt een derde 
van het energieverbruik van de Unie voor 
zijn rekening. Het wegvervoer was in 2015 
verantwoordelijk voor ongeveer 22 % van 
de totale uitstoot van broeikasgassen in de 
Europese Unie. Banden veroorzaken nog 
altijd 5 tot 10 % van het brandstofverbruik 
van een voertuig, vooral door hun 
rolweerstand, en dit ondanks de 
technologische verbeteringen. Een 
beperking van de rolweerstand van banden 
zou dus een aanzienlijke bijdrage leveren 
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van de emissies. tot de brandstofefficiëntie van het 
wegvervoer en bijgevolg tot de beperking 
van de emissies.

Or. fr

Amendement 5
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Banden hebben een aantal 
kenmerken die elkaar onderling 
beïnvloeden. Het verbeteren van één 
parameter, zoals de rolweerstand, kan 
nadelige gevolgen hebben voor andere 
parameters, zoals de grip op nat wegdek, 
en het verbeteren van de grip op nat 
wegdek kan dan weer nadelige gevolgen 
hebben voor de rolgeluidemissies. De 
bandenfabrikanten moeten worden 
aangemoedigd om alle parameters te 
optimaliseren boven de reeds gehaalde 
normen.

(5) Banden hebben een aantal 
kenmerken die elkaar onderling 
beïnvloeden. Het verbeteren van één 
parameter, zoals de rolweerstand, kan 
nadelige gevolgen hebben voor andere 
parameters, zoals de grip op nat wegdek, 
en het verbeteren van de grip op nat 
wegdek kan dan weer nadelige gevolgen 
hebben voor de rolgeluidemissies. De 
bandenfabrikanten moeten worden 
aangemoedigd om alle parameters te 
optimaliseren boven de reeds gehaalde 
normen, waarbij zij tegelijkertijd rekening 
moeten blijven houden met eventuele 
negatieve milieueffecten van die 
wijzigingen tijdens het productieproces;

Or. en

Amendement 6
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Banden hebben een aantal 
kenmerken die elkaar onderling 
beïnvloeden. Het verbeteren van één 
parameter, zoals de rolweerstand, kan 

(5) Banden hebben een aantal 
kenmerken die elkaar onderling 
beïnvloeden. Het verbeteren van één 
parameter, zoals de rolweerstand, kan 
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nadelige gevolgen hebben voor andere 
parameters, zoals de grip op nat wegdek, 
en het verbeteren van de grip op nat 
wegdek kan dan weer nadelige gevolgen 
hebben voor de rolgeluidemissies. De 
bandenfabrikanten moeten worden 
aangemoedigd om alle parameters te 
optimaliseren boven de reeds gehaalde 
normen.

nadelige gevolgen hebben voor andere 
parameters, zoals de grip op nat wegdek, 
en het verbeteren van de grip op nat 
wegdek kan dan weer nadelige gevolgen 
hebben voor de rolgeluidemissies. De 
bandenfabrikanten moeten ertoe worden 
aangemoedigd om alle parameters te 
optimaliseren boven de reeds gehaalde 
normen en om afwegingen te maken 
waarbij ze een lagere rolweerstand in 
dezelfde mate in aanmerking nemen als 
andere criteria.

Or. fr

Amendement 7
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Banden hebben een aantal 
kenmerken die elkaar onderling 
beïnvloeden. Het verbeteren van één 
parameter, zoals de rolweerstand, kan 
nadelige gevolgen hebben voor andere 
parameters, zoals de grip op nat wegdek, 
en het verbeteren van de grip op nat 
wegdek kan dan weer nadelige gevolgen 
hebben voor de rolgeluidemissies. De 
bandenfabrikanten moeten worden 
aangemoedigd om alle parameters te 
optimaliseren boven de reeds gehaalde 
normen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)      

Or. en

Amendement 8
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Brandstofefficiënte banden kunnen 
rendabel zijn omdat de hogere 
aankoopprijs van de banden, die het gevolg 
is van hogere productiekosten, meer dan 
gecompenseerd wordt door de 
brandstofbesparing.

(6) Brandstofefficiënte banden kunnen 
rendabel zijn omdat de hogere 
aankoopprijs van de banden, die het gevolg 
is van hogere productiekosten, meer dan 
gecompenseerd kan worden door de 
brandstofbesparing.

Or. fr

Amendement 9
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In Verordening (EG) nr. 661/2009 
van het Europees Parlement en de Raad13

worden minimumeisen voor de 
rolweerstand van banden vastgesteld. Door 
de ontwikkeling van de technologie is het 
mogelijk het energieverlies door de 
rolweerstand van banden nog sterker te 
beperken dan in deze minimumeisen is 
vastgesteld. Om de invloed van het 
wegvervoer op het milieu te beperken, 
moeten derhalve de bepalingen voor de 
etikettering van banden worden bijgewerkt 
om eindgebruikers aan te moedigen 
brandstofefficiëntere banden te kopen door 
bijgewerkte geharmoniseerde informatie 
over deze parameter te verstrekken.

(7) In Verordening (EG) nr. 661/2009 
van het Europees Parlement en de Raad13

worden minimumeisen voor de 
rolweerstand van banden vastgesteld. Door 
de ontwikkeling van de technologie is het 
mogelijk het energieverlies door de 
rolweerstand van banden nog sterker te 
beperken dan in deze minimumeisen is 
vastgesteld. Om de invloed van het 
wegvervoer op het milieu te beperken, 
moet er derhalve meer transparantie 
komen over de brandstofefficiëntie van 
banen en moeten de bepalingen voor de 
etikettering van banden worden bijgewerkt 
om eindgebruikers ertoe aan te moedigen 
brandstofefficiëntere banden te kopen door 
bijgewerkte geharmoniseerde informatie 
over deze parameter te verstrekken.

__________________ __________________

13 Verordening (EG) nr. 661/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 juli 
2009 betreffende 
typegoedkeuringsvoorschriften voor de 
algemene veiligheid van motorvoertuigen, 
aanhangwagens daarvan en daarvoor 
bestemde systemen, onderdelen en 

13 Verordening (EG) nr. 661/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 juli 
2009 betreffende 
typegoedkeuringsvoorschriften voor de 
algemene veiligheid van motorvoertuigen, 
aanhangwagens daarvan en daarvoor 
bestemde systemen, onderdelen en 
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technische eenheden (PB L 200 van 
31.7.2009, blz. 1).

technische eenheden (PB L 200 van 
31.7.2009, blz. 1).

Or. fr

Amendement 10
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In Verordening (EG) nr. 661/2009 
van het Europees Parlement en de Raad13

worden minimumeisen voor de 
rolweerstand van banden vastgesteld. Door 
de ontwikkeling van de technologie is het 
mogelijk het energieverlies door de 
rolweerstand van banden nog sterker te 
beperken dan in deze minimumeisen is 
vastgesteld. Om de invloed van het 
wegvervoer op het milieu te beperken, 
moeten derhalve de bepalingen voor de 
etikettering van banden worden bijgewerkt 
om eindgebruikers aan te moedigen 
brandstofefficiëntere banden te kopen door 
bijgewerkte geharmoniseerde informatie 
over deze parameter te verstrekken.

(7) In Verordening (EG) nr. 661/2009 
van het Europees Parlement en de Raad13

worden minimumeisen voor de 
rolweerstand van banden vastgesteld. Door 
de ontwikkeling van de technologie is het 
mogelijk het energieverlies door de 
rolweerstand van banden nog sterker te 
beperken dan in deze minimumeisen is 
vastgesteld. Om de invloed van het 
wegvervoer op het milieu te beperken, 
moet de etikettering van banden derhalve
worden bijgewerkt om eindgebruikers aan 
te moedigen brandstofefficiëntere banden 
te kopen door bijgewerkte 
geharmoniseerde informatie over deze 
parameter te verstrekken.

__________________ __________________

13 Verordening (EG) nr. 661/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 juli 
2009 betreffende 
typegoedkeuringsvoorschriften voor de 
algemene veiligheid van motorvoertuigen, 
aanhangwagens daarvan en daarvoor 
bestemde systemen, onderdelen en 
technische eenheden (PB L 200 van 
31.7.2009, blz. 1).

13 Verordening (EG) nr. 661/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 juli 
2009 betreffende 
typegoedkeuringsvoorschriften voor de 
algemene veiligheid van motorvoertuigen, 
aanhangwagens daarvan en daarvoor 
bestemde systemen, onderdelen en 
technische eenheden (PB L 200 van 
31.7.2009, blz. 1).

Or. en

Amendement 11
Mireille D'Ornano
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Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Verkeerslawaai is hinderlijk en 
heeft schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid. In Verordening (EG) 
nr. 661/2009 worden minimumeisen voor 
de rolgeluidemissies van banden 
vastgesteld. Door de ontwikkeling van de 
technologie is het mogelijk de rolgeluiden 
van banden nog sterker terug te dringen 
dan in deze minimumeisen is vastgesteld. 
Om het verkeerslawaai terug te dringen, 
moeten derhalve de bepalingen voor de 
etikettering van banden worden bijgewerkt 
om eindgebruikers aan te moedigen banden 
met lagere rolgeluidemissies te kopen door 
geharmoniseerde informatie over deze 
parameter te verstrekken.

(8) Verkeerslawaai is hinderlijk en 
heeft schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid. In Verordening (EG) 
nr. 661/2009 worden minimumeisen voor 
de rolgeluidemissies van banden 
vastgesteld. Door de ontwikkeling van de 
technologie is het mogelijk de rolgeluiden 
van banden nog sterker terug te dringen 
dan in deze minimumeisen is vastgesteld. 
Om het verkeerslawaai terug te dringen, 
moet er derhalve meer transparantie 
komen over de efficiëntie van banden op 
het vlak van rolgeluidemissies en moeten 
de bepalingen voor de etikettering van 
banden worden bijgewerkt om 
eindgebruikers ertoe aan te moedigen 
banden met lagere rolgeluidemissies te 
kopen door geharmoniseerde informatie 
over deze parameter te verstrekken.

Or. fr

Amendement 12
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Verkeerslawaai is hinderlijk en 
heeft schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid. In Verordening (EG) 
nr. 661/2009 worden minimumeisen voor 
de rolgeluidemissies van banden 
vastgesteld. Door de ontwikkeling van de 
technologie is het mogelijk de rolgeluiden 
van banden nog sterker terug te dringen 
dan in deze minimumeisen is vastgesteld. 
Om het verkeerslawaai terug te dringen, 
moeten derhalve de bepalingen voor de 

(8) Verkeerslawaai is hinderlijk en 
heeft schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid. In Verordening (EG) 
nr. 661/2009 worden minimumeisen voor 
de rolgeluidemissies van banden 
vastgesteld. Door de ontwikkeling van de 
technologie is het mogelijk de rolgeluiden 
van banden nog sterker terug te dringen 
dan in deze minimumeisen is vastgesteld. 
Om het verkeerslawaai terug te dringen, 
moet de etikettering van banden derhalve
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etikettering van banden worden bijgewerkt 
om eindgebruikers aan te moedigen banden 
met lagere rolgeluidemissies te kopen door 
geharmoniseerde informatie over deze 
parameter te verstrekken.

worden bijgewerkt om eindgebruikers aan 
te moedigen banden met lagere 
rolgeluidemissies te kopen door 
geharmoniseerde informatie over deze 
parameter te verstrekken.

Or. en

Amendement 13
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In Verordening (EG) nr. 661/2009 
worden minimumeisen voor de grip van 
banden op nat wegdek vastgesteld. Door de 
ontwikkeling van de technologie is het 
mogelijk de grip op nat wegdek sterker te 
verbeteren dan in deze eisen is vastgesteld 
en de remafstand op nat wegdek derhalve 
te verkorten. Om de verkeersveiligheid te 
verbeteren, moeten derhalve de bepalingen 
voor de etikettering van banden worden 
bijgewerkt om eindgebruikers aan te 
moedigen banden met goede grip op nat 
wegdek te kopen door geharmoniseerde 
informatie over deze parameter te 
verstrekken.

(10) In Verordening (EG) nr. 661/2009 
worden minimumeisen voor de grip van 
banden op nat wegdek vastgesteld. Door de 
ontwikkeling van de technologie is het 
mogelijk de grip op nat wegdek sterker te 
verbeteren dan in deze eisen is vastgesteld 
en de remafstand op nat wegdek derhalve 
te verkorten. Om de verkeersveiligheid te 
verbeteren, moet er derhalve meer 
transparantie komen over de grip van 
banden en moeten de bepalingen voor de 
etikettering van banden worden bijgewerkt 
om eindgebruikers ertoe aan te moedigen 
banden met goede grip op nat wegdek te 
kopen door geharmoniseerde informatie 
over deze parameter te verstrekken.

Or. fr

Amendement 14
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In Verordening (EG) nr. 661/2009 
worden minimumeisen voor de grip van 

(10) In Verordening (EG) nr. 661/2009 
worden minimumeisen voor de grip van 
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banden op nat wegdek vastgesteld. Door de 
ontwikkeling van de technologie is het 
mogelijk de grip op nat wegdek sterker te 
verbeteren dan in deze eisen is vastgesteld 
en de remafstand op nat wegdek derhalve 
te verkorten. Om de verkeersveiligheid te 
verbeteren, moeten derhalve de 
bepalingen voor de etikettering van banden 
worden bijgewerkt om eindgebruikers aan 
te moedigen banden met goede grip op nat 
wegdek te kopen door geharmoniseerde 
informatie over deze parameter te 
verstrekken.

banden op nat wegdek vastgesteld. Door de 
ontwikkeling van de technologie is het 
mogelijk de grip op nat wegdek sterker te 
verbeteren dan in deze eisen is vastgesteld 
en de remafstand op nat wegdek derhalve 
te verkorten. Om de verkeersveiligheid te 
verbeteren, moet de etikettering van 
banden derhalve worden bijgewerkt om 
eindgebruikers aan te moedigen banden 
met goede grip op nat wegdek te kopen 
door geharmoniseerde informatie over deze 
parameter te verstrekken.

Or. en

Amendement 15
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de eindgebruiker informatie te 
verstrekken over de prestaties van banden 
die specifiek ontworpen zijn voor het 
rijden op sneeuw en ijs, dient te worden 
vereist dat op het etiket voorgeschreven 
informatie over winterbanden wordt 
vermeld.

(12) Om de eindgebruiker informatie te 
verstrekken over de prestaties van banden 
die specifiek ontworpen zijn voor het 
rijden op sneeuw en ijs, moet de 
etikettering van banden worden 
bijgewerkt en dient te worden vereist dat 
op het etiket voorgeschreven informatie 
over winterbanden wordt vermeld.

Or. en

Amendement 16
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De slijtage van banden tijdens het 
gebruik is een belangrijke bron van 

(13) De slijtage van banden tijdens het 
gebruik is een belangrijke bron van 
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microplastics, die schadelijk zijn voor het 
milieu; derhalve wordt in de mededeling 
van de Commissie „Een Europese strategie 
voor kunststoffen in een circulaire 
economie”16 aangegeven dat het 
onopzettelijk vrijkomen van microplastics 
uit banden moet worden tegengegaan, 
onder andere door 
voorlichtingsmaatregelen zoals etikettering 
en minimumeisen voor banden. Er is 
momenteel echter geen geschikte 
testmethode voorhanden om de slijtage van 
banden te meten. Daarom moet de 
Commissie opdracht geven tot de 
ontwikkeling van een dergelijke methode, 
waarbij ten volle rekening wordt gehouden 
met alle geavanceerde, internationaal 
ontwikkelde of voorgestelde normen of 
verordeningen, teneinde zo spoedig 
mogelijk een geschikte testmethode vast te 
stellen.

microplastics, die schadelijk zijn voor het 
milieu en tegenwoordig een grote bron 
van ongerustheid vormen, aangezien de 
vervuiling van de zeeën en oceanen met 
microplastics de biodiversiteit aanzienlijke 
schade toebrengt. Derhalve wordt in de 
mededeling van de Commissie „Een 
Europese strategie voor kunststoffen in een 
circulaire economie”16 aangegeven dat het 
onopzettelijk vrijkomen van microplastics 
uit banden moet worden tegengegaan, 
onder andere door 
voorlichtingsmaatregelen zoals etikettering 
en minimumeisen voor banden. Er is 
momenteel echter geen geschikte 
testmethode voorhanden om de slijtage van 
banden te meten. Daarom moet de 
Commissie opdracht geven tot de 
ontwikkeling van een dergelijke methode, 
waarbij ten volle rekening wordt gehouden 
met alle geavanceerde, internationaal 
ontwikkelde of voorgestelde normen of 
verordeningen, teneinde zo spoedig 
mogelijk een geschikte testmethode vast te 
stellen.

__________________ __________________

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

Or. fr

Amendement 17
Keith Taylor

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De slijtage van banden tijdens het 
gebruik is een belangrijke bron van 
microplastics, die schadelijk zijn voor het 
milieu; derhalve wordt in de mededeling 
van de Commissie "Een Europese strategie 
voor kunststoffen in een circulaire 
economie"16 aangegeven dat het 
onopzettelijk vrijkomen van microplastics 

(13) De slijtage van banden tijdens het 
gebruik is een belangrijke bron van 
microplastics, die schadelijk zijn voor het 
milieu; derhalve wordt in de mededeling 
van de Commissie "Een Europese strategie 
voor kunststoffen in een circulaire 
economie"16 aangegeven dat het 
onopzettelijk vrijkomen van microplastics 
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uit banden moet worden tegengegaan, 
onder andere door 
voorlichtingsmaatregelen zoals etikettering 
en minimumeisen voor banden. Er is 
momenteel echter geen geschikte 
testmethode voorhanden om de slijtage 
van banden te meten. Daarom moet de 
Commissie opdracht geven tot de 
ontwikkeling van een dergelijke methode, 
waarbij ten volle rekening wordt gehouden 
met alle geavanceerde, internationaal 
ontwikkelde of voorgestelde normen of 
verordeningen, teneinde zo spoedig 
mogelijk een geschikte testmethode vast te 
stellen.

uit banden moet worden tegengegaan, 
onder andere door 
voorlichtingsmaatregelen zoals etikettering 
en minimumeisen voor banden. De 
toepassing van etiketteringsvoorschriften 
ten aanzien van de mate van slijtage van 
banden zou aanzienlijke voordelen voor 
de menselijke gezondheid en het milieu 
met zich meebrengen. Daarom moet de 
Commissie zo snel mogelijk een geschikte 
testmethode invoeren om de slijtage van 
banden te meten, waarbij ten volle 
rekening wordt gehouden met alle 
geavanceerde, internationaal ontwikkelde 
of voorgestelde normen of verordeningen, 
teneinde vóór de inwerkingtreding van 
deze verordening parameters en 
informatievereisten inzake de slijtage van 
banden vast te stellen.

__________________ __________________

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

Or. en

Amendement 18
Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De slijtage van banden tijdens het 
gebruik is een belangrijke bron van 
microplastics, die schadelijk zijn voor het 
milieu; derhalve wordt in de mededeling 
van de Commissie "Een Europese strategie 
voor kunststoffen in een circulaire 
economie"16 aangegeven dat het 
onopzettelijk vrijkomen van microplastics 
uit banden moet worden tegengegaan, 
onder andere door 
voorlichtingsmaatregelen zoals etikettering 
en minimumeisen voor banden. Er is 
momenteel echter geen geschikte 
testmethode voorhanden om de slijtage

(13) De slijtage van banden tijdens het 
gebruik is een belangrijke bron van 
microplastics, die schadelijk zijn voor het 
milieu; derhalve wordt in de mededeling 
van de Commissie "Een Europese strategie 
voor kunststoffen in een circulaire 
economie"16 aangegeven dat het 
onopzettelijk vrijkomen van microplastics 
uit banden moet worden tegengegaan, 
onder andere door 
voorlichtingsmaatregelen zoals etikettering 
en minimumeisen voor banden. Hoewel de 
industrie reeds onderzoek verricht naar 
slijtage van banden en is begonnen met de 
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van banden te meten. Daarom moet de 
Commissie opdracht geven tot de 
ontwikkeling van een dergelijke methode, 
waarbij ten volle rekening wordt gehouden 
met alle geavanceerde, internationaal 
ontwikkelde of voorgestelde normen of 
verordeningen, teneinde zo spoedig 
mogelijk een geschikte testmethode vast te 
stellen.

ontwikkeling van een testmethode, is 
momenteel geen geschikte testmethode 
voorhanden. Daarom moet de Commissie 
opdracht geven tot de ontwikkeling van 
een dergelijke methode, waarbij ten volle 
rekening wordt gehouden met het werk 
van de sector en alle geavanceerde, 
internationaal ontwikkelde of voorgestelde 
normen of verordeningen, teneinde zo 
spoedig mogelijk een geschikte 
testmethode vast te stellen.

__________________ __________________

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

Or. en

Amendement 19
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Coverbanden maken een wezenlijk 
deel uit van de markt voor banden voor 
zware bedrijfsvoertuigen. Door banden te 
voorzien van een nieuw loopvlak wordt de 
levensduur ervan verlengd en wordt 
bijgedragen tot de verwezenlijking van 
doelstellingen van de circulaire economie 
zoals afvalvermindering. Het toepassen van 
etiketteringsvoorschriften op coverbanden 
zou aanzienlijke energiebesparingen 
opleveren. Aangezien er op dit moment 
echter nog geen geschikte testmethode 
voorhanden is om de prestaties van 
coverbanden te meten, moet in deze 
verordening in de toekomstige opname 
ervan worden voorzien.

(14) Coverbanden maken een wezenlijk 
deel uit van de markt voor banden voor 
zware bedrijfsvoertuigen. Door banden te 
voorzien van een nieuw loopvlak wordt de 
levensduur ervan verlengd en wordt 
bijgedragen tot de verwezenlijking van 
doelstellingen van de circulaire economie 
zoals afvalvermindering. Het toepassen van 
transparantie- en 
etiketteringsvoorschriften op coverbanden 
zou aanzienlijke energiebesparingen 
opleveren. Aangezien er op dit moment 
echter nog geen geschikte testmethode 
voorhanden is om de prestaties van 
coverbanden te meten, moet in deze 
verordening in de toekomstige opname 
ervan worden voorzien.

Or. fr
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Amendement 20
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het energie-etiket op grond van 
Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad17, waarbij 
het energieverbruik van producten wordt 
ingedeeld in een schaal van „A” tot en met 
„G”, wordt door meer dan 85 % van de 
consumenten in de Unie erkend en is 
doeltreffend gebleken voor het bevorderen 
van efficiëntere producten. Voor het 
bandenetiket moet zoveel mogelijk 
hetzelfde ontwerp gebruikt blijven worden, 
terwijl rekening wordt gehouden met de 
specifieke kenmerken van de 
bandenparameters.

(15) Het energie-etiket op grond van 
Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad17, waarbij 
het energieverbruik van producten wordt 
ingedeeld in een schaal van „A” tot en met 
„G”, wordt door meer dan 85 % van de 
consumenten in de Unie erkend en is 
doeltreffend gebleken voor het bevorderen 
van efficiëntere producten. Het lijkt dan 
ook logisch dat voor het bandenetiket 
zoveel mogelijk hetzelfde ontwerp blijft 
gebruikt worden, terwijl rekening wordt 
gehouden met de specifieke kenmerken 
van de bandenparameters.

__________________ __________________

17 Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad van 4 juli 
2017 tot vaststelling van een kader voor 
energie-etikettering en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/30/EU (PB L 198 van 
28.7.2017, blz. 1).

17 Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad van 4 juli 
2017 tot vaststelling van een kader voor 
energie-etikettering en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/30/EU (PB L 198 van 
28.7.2017, blz. 1).

Or. fr

Amendement 21
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Vergelijkbare informatie over 
bandenparameters in de vorm van een 
standaardetiket zal naar alle 
waarschijnlijkheid de aankoopbeslissingen 
van eindgebruikers beïnvloeden in de 
richting van veiligere, geluidsarmere en 

(16) Vergelijkbare informatie over 
bandenparameters in de vorm van een 
standaardetiket zal naar alle 
waarschijnlijkheid de aankoopbeslissingen 
van eindgebruikers beïnvloeden in de 
richting van veiligere, geluidsarmere en 



PE628.368v01-00 16/30 AM\1163773NL.docx

NL

brandstofefficiëntere banden. Dit zal op 
zijn beurt de bandenfabrikanten ertoe 
aanzetten om deze parameters te 
optimaliseren, wat de weg effent voor 
duurzamere consumptie en productie.

brandstofefficiëntere banden. Dit zal op 
zijn beurt de bandenfabrikanten ertoe 
aanzetten om deze parameters te 
optimaliseren, wat de weg zou kunnen 
effenen voor duurzamere consumptie en 
productie.

Or. fr

Amendement 22
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het is van belang dat meer 
informatie over de brandstofefficiëntie en 
andere parameters van banden wordt 
verstrekt aan alle eindgebruikers, inclusief 
kopers van vervangingsbanden en kopers 
van banden die op nieuwe voertuigen zijn 
gemonteerd, alsmede aan 
wagenparkbeheerders en 
vervoersbedrijven, omdat zij de parameters 
van verschillende bandenmerken zonder 
etikettering en geharmoniseerde 
testmethoden niet gemakkelijk kunnen 
vergelijken. Bij voertuigen geleverde 
banden dienen derhalve te allen tijde te 
worden geëtiketteerd.

(17) Het is van belang dat meer 
informatie over de brandstofefficiëntie en 
andere parameters van banden wordt 
verstrekt aan alle eindgebruikers, inclusief 
kopers van vervangingsbanden en kopers 
van banden die op nieuwe voertuigen zijn 
gemonteerd, alsmede aan 
wagenparkbeheerders en 
vervoersbedrijven, omdat zij de parameters 
van verschillende bandenmerken zonder 
etikettering en geharmoniseerde 
testmethoden niet gemakkelijk kunnen 
vergelijken. Op etiketten van bij 
voortuigen geleverde banden dienen 
bovenstaande aspecten derhalve te allen 
tijde verplicht te worden vermeld.

Or. en

Amendement 23
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Veel eindgebruikers nemen (20) Veel eindgebruikers nemen 
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aankoopbeslissingen met betrekking tot 
banden zonder de band in het echt te zien 
en dus ook zonder het etiket te zien dat 
erop is aangebracht. In al dit soort situaties 
moet het etiket aan de eindgebruiker 
worden getoond voordat de definitieve 
aankoopbeslissing wordt genomen. Door in 
de verkooppunten een etiket aan te brengen 
op de banden en dit etiket ook in het 
technische reclamemateriaal op te nemen, 
krijgen distributeurs en potentiële 
eindgebruikers op het moment en de plaats 
van de aankoopbeslissing geharmoniseerde 
informatie over de relevante 
bandenparameters.

aankoopbeslissingen met betrekking tot 
banden zonder de band in het echt te zien 
en dus ook zonder het etiket te zien dat 
erop is aangebracht. In al dit soort situaties 
moet het etiket aan de eindgebruiker 
worden getoond voordat de definitieve 
aankoopbeslissing wordt genomen en moet 
de eindgebruiker uitleg kunnen krijgen 
die hem in staat stelt de informatie op dit 
etiket te begrijpen. Door in de 
verkooppunten een etiket aan te brengen op 
de banden en dit etiket ook in het 
technische reclamemateriaal op te nemen, 
krijgen distributeurs en potentiële 
eindgebruikers op het moment en de plaats 
van de aankoopbeslissing geharmoniseerde 
informatie over de relevante 
bandenparameters.

Or. fr

Amendement 24
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Sommige eindgebruikers kiezen 
hun banden alvorens zich naar een 
verkooppunt te begeven of kopen banden 
per postorder of via internet. Om ook deze 
eindgebruikers in staat te stellen een 
geïnformeerde keuze te maken op basis 
van geharmoniseerde informatie over de 
brandstofefficiëntie, de grip op nat wegdek, 
de rolgeluidemissies en andere parameters, 
moeten de etiketten worden opgenomen in 
al het technische reclamemateriaal, met 
inbegrip van het materiaal dat op het 
internet beschikbaar is.

(21) Sommige eindgebruikers kiezen 
hun banden alvorens zich naar een 
verkooppunt te begeven of kopen banden 
per postorder of via internet. Om ook deze 
eindgebruikers in staat te stellen een 
geïnformeerde keuze te maken op basis 
van geharmoniseerde informatie over de 
brandstofefficiëntie, de grip op nat wegdek, 
de rolgeluidemissies en andere parameters, 
moeten de etiketten worden opgenomen in 
al het technische reclamemateriaal, met 
inbegrip van het materiaal dat op het 
internet beschikbaar is, en moet alle 
informatie worden verstrekt die nodig is 
om de etiketten correct te begrijpen.

Or. fr
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Amendement 25
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De brandstofefficiëntie, de grip op 
nat wegdek, de rolgeluidemissie en andere 
parameters met betrekking tot banden 
dienen te worden gemeten met behulp van 
betrouwbare, accurate en reproduceerbare 
methoden, waarbij rekening wordt 
gehouden met algemeen erkende, 
geavanceerde meet- en 
berekeningsmethoden. Voor zover 
mogelijk moeten deze methoden het 
gemiddelde consumentengedrag 
weerspiegelen en solide zijn, om de 
bewuste en onbewuste omzeiling ervan te 
ontmoedigen. Bandenetiketten dienen de 
comparatieve prestaties van banden bij 
werkelijk gebruik weer te geven, binnen de 
beperkingen die de noodzaak van 
betrouwbare, accurate en reproduceerbare 
laboratoriumtests met zich meebrengt, 
zodat eindgebruikers verschillende banden 
kunnen vergelijken en de testkosten voor 
de fabrikanten worden beperkt.

(23) De brandstofefficiëntie, de grip op 
nat wegdek, de rolgeluidemissie en andere 
parameters met betrekking tot banden 
dienen te worden gemeten met behulp van 
betrouwbare, accurate en reproduceerbare 
methoden, waarbij rekening wordt 
gehouden met algemeen erkende, 
geavanceerde meet- en 
berekeningsmethoden. Voor zover 
mogelijk moeten deze methoden het 
gemiddelde consumentengedrag 
weerspiegelen en solide zijn, om de 
bewuste en onbewuste omzeiling ervan te 
ontmoedigen. Bandenetiketten dienen voor 
zover mogelijk de comparatieve prestaties 
van banden bij werkelijk gebruik weer te 
geven, binnen de beperkingen die de 
noodzaak van betrouwbare, accurate en 
reproduceerbare laboratoriumtests met zich 
meebrengt, zodat eindgebruikers 
verschillende banden kunnen vergelijken 
en de testkosten voor de fabrikanten 
worden beperkt.

Or. fr

Amendement 26
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Teneinde de energie-efficiëntie, de 
beperking van de klimaatverandering en de 
milieubescherming te bevorderen, mogen 

(29) Teneinde de energie-efficiëntie, de 
beperking van de klimaatverandering en de 
milieubescherming te bevorderen, mogen 
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de lidstaten stimulansen voor het gebruik 
van energie-efficiënte producten creëren. 
De lidstaten kunnen vrij beslissen over de 
aard van dergelijke stimulansen. Dergelijke 
stimulansen dienen te voldoen aan de 
staatssteunregels van de Unie en mogen 
niet tot ongerechtvaardigde 
marktbelemmeringen leiden. Deze 
verordening doet geen afbreuk aan het 
resultaat van enigerlei toekomstige, op 
grond van de artikelen 107 en 108 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) ingeleide 
staatssteunprocedure ten aanzien van 
dergelijke stimulansen.

de lidstaten stimulansen voor het gebruik 
van energie-efficiënte producten creëren. 
De lidstaten kunnen vrij beslissen over de 
aard van dergelijke stimulansen. Deze 
verordening doet geen afbreuk aan het 
resultaat van enigerlei toekomstige, op 
grond van de artikelen 107 en 108 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) ingeleide 
staatssteunprocedure ten aanzien van 
dergelijke stimulansen.

Or. fr

Amendement 27
Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Teneinde de inhoud en het formaat 
van het etiket te wijzigen, eisen in te 
voeren met betrekking tot coverbanden, 
slijtage en kilometrage, en de bijlagen aan 
te passen aan de technische vooruitgang, 
moet de bevoegdheid om 
wetgevingshandelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, in overeenstemming 
met de beginselen die zijn vastgelegd in het 
Interinstitutioneel akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 201621. Met name 
om te zorgen voor gelijke deelname aan de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen, dienen het Europees 

(30) Teneinde eisen in te voeren met 
betrekking tot coverbanden, en de bijlagen 
aan te passen aan de technische 
vooruitgang, moet de bevoegdheid om 
wetgevingshandelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, in overeenstemming 
met de beginselen die zijn vastgelegd in het 
Interinstitutioneel akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 201621. Met name 
om te zorgen voor gelijke deelname aan de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen, dienen het Europees 
Parlement en de Raad alle documenten op 
hetzelfde tijdstip te ontvangen als de 
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Parlement en de Raad alle documenten op 
hetzelfde tijdstip te ontvangen als de 
deskundigen van de lidstaten, en dienen 
hun deskundigen systematisch toegang te 
hebben tot de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

deskundigen van de lidstaten, en dienen 
hun deskundigen systematisch toegang te 
hebben tot de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

__________________ __________________

21 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 21 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Or. en

Amendement 28
Keith Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening heeft tot doel de 
veiligheid, de bescherming van de 
gezondheid en de economische en 
milieuefficiëntie van het wegvervoer te 
verbeteren door het gebruik van 
brandstofefficiënte, veilige en geluidsarme 
banden aan te moedigen.

1. Deze verordening heeft tot doel de 
veiligheid, de bescherming van de 
gezondheid en de economische en 
milieuefficiëntie van het wegvervoer te 
verbeteren door het gebruik van 
brandstofefficiënte, veilige en geluidsarme 
banden en een minimaal milieueffect aan 
te moedigen.

Or. en

Amendement 29
Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) elke afzonderlijke band vergezeld 
gaat van een etiket in overeenstemming 
met bijlage II in de vorm van een sticker, 
waarop de informatie en klasse van elke 

(a) elke afzonderlijke band van het 
type C1 en C2 vergezeld gaat van een 
etiket in overeenstemming met bijlage II in 
de vorm van een sticker, waarop de 
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parameter wordt vermeld, zoals uiteengezet 
in bijlage I, en van een 
productinformatieblad zoals uiteengezet in 
bijlage IV;

informatie en klasse van elke parameter 
wordt vermeld, zoals uiteengezet in 
bijlage I, en van een productinformatieblad 
zoals uiteengezet in bijlage IV;

Or. en

Motivering

Vrachtwagenbanden zijn zelden zichtbaar. Bij vrachtwagenbanden biedt een sticker op alle 
afzonderlijke banden geen extra voordelen.

Amendement 30
Jean-François Jalkh
namens de ENF-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) elke partij van één band of 
meerdere identieke banden vergezeld gaat 
van een etiket in overeenstemming met 
bijlage II in gedrukte vorm, waarop de 
informatie en klasse van elke parameter 
wordt vermeld, zoals uiteengezet in 
bijlage I, en van een productinformatieblad 
zoals uiteengezet in bijlage IV.

(b) elke partij van één band of 
meerdere identieke banden vergezeld gaat 
van een batchnummer, een reeksnummer, 
een etiket in overeenstemming met 
bijlage II in gedrukte vorm, waarop de 
informatie en klasse van elke parameter 
wordt vermeld, zoals uiteengezet in 
bijlage I, en van een productinformatieblad 
zoals uiteengezet in bijlage IV.

Or. fr

Motivering

In het geval van een afzonderlijke band die een onregelmatigheid vertoont of door de 
aanbieder wordt teruggeroepen, is het belangrijk te kunnen achterhalen welke andere banden 
tot dezelfde productiereeks en dezelfde partij of batch behoren als de gebrekkige band, zodat 
deze banden indien nodig kunnen worden teruggeroepen.

Amendement 31
Ivo Belet
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Leveranciers zorgen ervoor dat de 
waarden, de daaraan gekoppelde klassen en 
alle extra informatie over de prestaties die 
zij op het etiket vermelden met betrekking 
tot de essentiële parameters zoals 
uiteengezet in bijlage I, het 
typegoedkeuringsproces ingevolge 
Verordening (EG) nr. 661/2009 hebben 
doorlopen.

5. Leveranciers zorgen ervoor dat de 
waarden, de daaraan gekoppelde klassen, 
de typeaanduiding en alle extra informatie 
over de prestaties die zij op het etiket 
vermelden met betrekking tot de essentiële 
parameters zoals uiteengezet in bijlage I, 
en dat de parameters van de technische 
documentatie zoals uiteengezet in 
bijlage III, aan de 
typegoedkeuringsinstantie zijn voorgelegd 
voordat zij een band in de handel 
brengen. De typegoedkeuringsinstantie 
bevestigt de ontvangst van de documenten 
van de leverancier.

Or. en

Motivering

In beginsel zijn het typegoedkeuringsproces en het etiketteringsproces onafhankelijke 
procedures. Rapportage aan de typegoedkeuringsinstanties kan evenwel een meerwaarde 
bieden op het gebied van controles en correcte tenuitvoerlegging. Wanneer zij alle 
noodzakelijke informatie ontvangen voor de banden op de markt worden gebracht, kunnen zij, 
indien zij dit wensen, testen uitvoeren in verband met de nauwkeurigheid van metingen.

Amendement 32
Jean-François Jalkh
namens de ENF-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met ingang van 1 januari 2020 
voeren leveranciers, alvorens een band in 
de handel te brengen, de in bijlage I bij 
Verordening (EU) 2017/1369 bepaalde 
informatie in de productendatabank in.

1. Met ingang van 1 januari 2020 
voeren leveranciers, alvorens een band in 
de handel te brengen, de in bijlage I bij 
Verordening (EU) 2017/1369 bepaalde 
informatie in de productendatabank in.
Aangezien deze databank toegankelijk is 
voor het publiek, kunnen eindgebruikers 
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aldus rekening houden met deze 
informatie wanneer zij op het punt staan 
banden te kopen en verschillende banden 
met elkaar willen vergelijken.

Or. fr

Motivering

De mogelijkheid voor eindgebruikers om de technische gegevens van banden te raadplegen in 
een onlinedatabank, heeft invloed op hun koopgedrag.

Amendement 33
Jean-François Jalkh
namens de ENF-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) vóór de verkoop van een band, die 
tot een partij van één band of meerdere 
identieke banden behoort, het in artikel 4, 
lid 1, onder b), bedoelde etiket aan de 
eindgebruiker wordt getoond en in het 
verkooppunt in de onmiddellijke nabijheid 
van de band op een duidelijk zichtbare 
plaats is aangebracht.

(b) vóór de verkoop van een band, die 
tot een partij van één band of meerdere 
identieke banden behoort, het in artikel 4, 
lid 1, onder b), bedoelde etiket aan de 
eindgebruiker wordt getoond en in het 
verkooppunt is aangebracht op een 
duidelijk zichtbare plaats in de 
onmiddellijke nabijheid van elke band die 
tot een partij van één band of meerdere 
identieke banden behoort.

Or. fr

Motivering

In een partij van meerdere identieke banden moet elke band zodanig geëtiketteerd zijn dat de 
informatie op het etiket duidelijk zichtbaar zijn voor de eindgebruiker, en dit ongeacht de 
samenstelling van de partij die hij wenst te kopen, namelijk één enkele band of meerdere 
banden.

Amendement 34
Keith Taylor
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Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis

Kilometrage en slijtage

1. De Commissie stelt uiterlijk 1 januari 
2020 overeenkomstig artikel 13 
gedelegeerde handelingen vast teneinde 
deze verordening aan te vullen door 
parameters en informatievereisten ten 
aanzien van de kilometrage en de slijtage 
van banden in te voeren.

2. Hiertoe is de Commissie bevoegd 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 13 vast te stellen teneinde een 
geschikte testmethode te introduceren om 
slijtage van banden te meten.

Or. en

Amendement 35
Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) veranderingen aan te brengen in 
de inhoud en opmaak van het etiket;

Schrappen

Or. en

Motivering

De inhoud en de opmaak van het etiket zijn essentiële elementen van de verordening en 
moeten aan de medebeslissingsprocedure worden onderworpen.

Amendement 36
Ivo Belet
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) parameters of informatievereisten 
op te nemen in de bijlagen, met name met 
betrekking tot kilometrage en slijtage, op 
voorwaarde dat er geschikte testmethoden 
beschikbaar zijn;

Schrappen

Or. en

Motivering

Parameters of informatievereisten met betrekking tot kilometrage en slijtage zijn essentiële 
elementen van de verordening en moeten aan de medebeslissingsprocedure worden 
onderworpen.

Amendement 37
Keith Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) parameters of informatievereisten 
op te nemen in de bijlagen, met name met 
betrekking tot kilometrage en slijtage, op 
voorwaarde dat er geschikte testmethoden 
beschikbaar zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 38
Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) nieuwe indelingsparameters op te 
nemen waarin de prestaties van banden 
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die van een nieuw loopvlak zijn voorzien 
tot uiting komen, op voorwaarde dat een 
geschikte testmethode beschikbaar is en er 
een gepaste haalbaarheidsbeoordeling is 
uitgevoerd;

Or. en

Amendement 39
Keith Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 1 juni 2026 voert de 
Commissie een evaluatie uit van deze 
verordening en legt zij een verslag voor 
aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité.

Uiterlijk op 1 juni 2022 voert de 
Commissie een evaluatie uit van deze 
verordening en legt zij een verslag voor 
aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité.

Or. en

Amendement 40
Keith Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis

Wijziging van Verordening (EG) nr. 
661/2009

In artikel 5 van Verordening (EG) nr. 
661/2009 wordt het volgende punt n bis) 
ingevoegd:

"n bis) mate van slijtage van banden".

Or. en
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Amendement 41
Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel A – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

C1-banden C2-banden C3-banden

RRC in kg/t Energi
e-
efficië
ntie

klasse

RRC in 
kg/t

Energie-
efficiënti
e

klasse

RRC in 
kg/t

Energie-
efficiënti
e

klasse

RRC ≤ 5,4 A RRC ≤ 
4,4

A RRC ≤ 
3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5 B 4,5 ≤ 
RRC ≤ 
5,5

B 3,2 ≤ 
RRC ≤ 
4,0

B

6,6 ≤ RRC 
≤ 7,7

C 5,6 ≤ 
RRC ≤ 
6,7

C 4,1 ≤ 
RRC ≤ 
5,0

C

7,8 ≤ RRC 
≤ 9,0

D 6,8 ≤ 
RRC ≤ 
8,0

D 5,1 ≤ 
RRC ≤ 
6,0

D

9,1 ≤ RRC 
≤ 10,5

E 8,1 ≤ 
RRC ≤ 
9,2

E 6,1 ≤ 
RRC ≤ 
7,0

E

RRC ≥ 10,6 F RRC ≥ 
9,3

F RRC ≥ 
7,1

F

Amendement

C1-banden C2-banden C3-banden

RRC in 
kg/t

Energie-
efficiënti
e

klasse

RRC in 
kg/t

Energie-
efficiënti
e

klasse

RRC in 
kg/t

Energie-
efficiënti
e

klasse

RRC ≤ 
6,5

A RRC ≤ 
5,5

A RRC ≤ 
4,0

A

6,6 ≤ 
RRC ≤
7,7

B 5,6 ≤ 
RRC ≤ 
6,7

B 4,1 ≤ 
RRC ≤ 
5,0

B
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7,8 ≤ 
RRC ≤ 
9,0

C 6,8 ≤ 
RRC ≤ 
8,0

C 5,1 ≤ 
RRC ≤ 
6,0

C

Leeg D Leeg D 6,1 ≤ 
RRC ≤ 
7,0

D

9,1 ≤ 
RRC ≤ 
10,5

E 8,1 ≤ 
RRC ≤ 
9,2

E 7,1 ≤ 
RRC ≤ 
8,0

E

10,6 ≤ 
RRC ≤ 
12,0

F 9,3 ≤ 
RRC ≤ 
10,5

F RRC ≥ 
8,1

F

RRC ≥ 
12,1

F bis RRC ≥ 
10,6

F bis Leeg F bis

Or. en

Motivering

In het kader van Verordening 2017/1369 is voorzien dat de indeling moet worden herzien 
wanneer de hoogste klasse 30 % van de op de markt gebrachte producten vertegenwoordigt. 
Dit is niet het geval voor banden. Volgens de effectbeoordeling is het marktaandeel van 
banden met de beste brandstofefficiëntie (klasse A) nog steeds laag (minder dan 1 % van de 
verkochte banden). De huidige indeling moet dus worden gehandhaafd.

Amendement 42
Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel B  – punt 2 – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

C1-banden C2-banden C3-banden

G Klasse 
grip op 
nat 
wegdek

G Klasse 
grip op 
nat 
wegdek

G Klasse 
grip op 
nat 
wegdek

1,68 ≤ 
G

A 1,53 ≤ G A 1,38 ≤ G A

1,55 ≤ B 1,40 ≤ G B 1,25 ≤ G B
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G ≤ 
1,67

≤ 1,52 ≤ 1,37

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

Leeg G Leeg G G ≤ 0,64 G

Amendement

C1-banden C2-banden C3-banden

G Klasse 
grip op 
nat 
wegdek

G Klasse 
grip op 
nat 
wegdek

G Klasse 
grip op 
nat 
wegdek

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

Leeg D Leeg 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

Leeg G Leeg G Leeg G

Or. en
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Motivering

In het kader van Verordening 2017/1369 is voorzien dat de indeling moet worden herzien 
wanneer de hoogste klasse 30 % van de op de markt gebrachte producten vertegenwoordigt. 
Dit is niet het geval voor banden. Volgens de effectbeoordeling ligt het marktaandeel van 
banden met de beste grip op nat wegdek momenteel op 26 %.  Aangezien er sprake is van een 
wisselwerking tussen de parameters en aangezien het marktaandeel van rolweerstand A nog 
steeds zeer laag is (minder dan 1 % van de verkochte banden) moet de huidige indeling 
worden gehandhaafd.

Amendement 43
Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel C

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

N in dB N in dB

Rolgeluidemissieklasse Rolgeluidemissieklasse

N ≤ LV - 6 N ≤ LV - 3

LV - 6 < N ≤ LV - 3 LV - 3 < N ≤ LV - 3

N > LV - 3 N > LV

Or. en

Motivering

In het kader van Verordening 2017/1369 is voorzien dat de indeling moet worden herzien 
wanneer de hoogste klasse 30 % van de op de markt gebrachte producten vertegenwoordigt. 
Dit is niet het geval voor banden. Volgens de effectbeoordeling ligt het marktaandeel van 
banden met de beste rolgeluidemissie momenteel op 18%.  Aangezien er sprake is van een 
wisselwerking tussen de parameters en aangezien het marktaandeel van rolweerstand A nog 
steeds zeer laag is (minder dan 1 % van de verkochte banden) moet de huidige indeling 
worden gehandhaafd.
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