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Ändringsförslag 1
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Unionen är fast besluten att bygga 
en energiunion med en framåtblickande 
klimatpolitik. Drivmedelseffektivitet är ett 
centralt inslag i unionens ram för klimat-
och energipolitiken fram till 2030 och 
mycket viktig för att minska 
energibehovet.

(1) Unionen har uttryckt sin avsikt att 
bygga en energiunion med en 
framåtblickande klimatpolitik. 
Drivmedelseffektivitet är ett centralt inslag 
i unionens ram för klimat- och 
energipolitiken fram till 2030 och mycket 
viktig för att minska energibehovet.

Or. fr

Ändringsförslag 2
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det är lämpligt att ersätta 
förordning (EG) nr 1222/2009 med en ny 
förordning som innehåller ändringar som 
gjordes 2011 och som ändrar och förbättrar 
vissa av förordningens bestämmelser för att 
förtydliga och uppdatera innehållet med 
beaktande av de tekniska framsteg som 
gjorts på däckområdet under de senaste 
åren.

(3) Det är lämpligt att ersätta 
förordning (EG) nr 1222/2009 med en ny 
förordning som innehåller ändringar som 
gjordes 2011 och som ändrar och förbättrar 
vissa av förordningens bestämmelser för att 
förtydliga och uppdatera innehållet, i 
synnerhet med beaktande av de tekniska 
framsteg som gjorts på däckområdet under 
de senaste åren.

Or. fr

Ändringsförslag 3
Luke Ming Flanagan
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Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Transportsektorn står för en 
tredjedel av unionens energiförbrukning. 
Vägtransporter stod 2015 för ungefär 22 % 
av unionens totala utsläpp av växthusgaser. 
Däcken står, framför allt på grund av sitt 
rullmotstånd, för 5–10 % av fordonens 
drivmedelsförbrukning. Detta betyder att 
minskat rullmotstånd kan bidra avsevärt till 
drivmedelseffektivare vägtransporter och 
därmed till minskade utsläpp.

(4) Transportsektorn står för en 
tredjedel av unionens energiförbrukning, 
en andel som med stor sannolikhet 
kommer att öka i takt med att unionen 
undertecknar fler och fler omfattande 
handelsavtal, vilket oundvikligen kommer 
att medföra ytterligare vägtransporter. 
Vägtransporter stod 2015 för ungefär 22 % 
av unionens totala utsläpp av växthusgaser. 
Däcken står, framför allt på grund av sitt 
rullmotstånd, för 5–10 % av fordonens 
drivmedelsförbrukning. Detta betyder att 
minskat rullmotstånd kan bidra avsevärt till 
drivmedelseffektivare vägtransporter och 
därmed till minskade utsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 4
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Transportsektorn står för en 
tredjedel av unionens energiförbrukning. 
Vägtransporter stod 2015 för ungefär 22 % 
av unionens totala utsläpp av växthusgaser. 
Däcken står, framför allt på grund av sitt 
rullmotstånd, för 5–10 % av fordonens 
drivmedelsförbrukning. Detta betyder att 
minskat rullmotstånd kan bidra avsevärt till 
drivmedelseffektivare vägtransporter och 
därmed till minskade utsläpp.

(4) Transportsektorn står för en 
tredjedel av unionens energiförbrukning. 
Vägtransporter stod 2015 för ungefär 22 % 
av unionens totala utsläpp av växthusgaser. 
Däcken står, framför allt på grund av sitt 
rullmotstånd, trots de tekniska framstegen, 
fortfarande för 5–10 % av fordonens 
drivmedelsförbrukning. Detta betyder att 
minskat rullmotstånd kan bidra avsevärt till 
drivmedelseffektivare vägtransporter och 
därmed till minskade utsläpp.

Or. fr
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Ändringsförslag 5
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Däck kännetecknas av ett antal 
parametrar som hör ihop med varandra. 
Om en enskild parameter som exempelvis 
rullmotståndet förbättras, kan detta negativt 
påverka andra parametrar såsom 
väggreppet på vått underlag samtidigt som 
ett förbättrat väggrepp på vått underlag 
negativt kan påverka det externa däck- och 
vägbanebullret. Däcktillverkarna bör 
uppmuntras att optimera alla parametrar till 
nivåer som ligger över uppnådda 
standarder.

(5) Däck kännetecknas av ett antal 
parametrar som hör ihop med varandra. 
Om en enskild parameter som exempelvis 
rullmotståndet förbättras, kan detta negativt 
påverka andra parametrar såsom 
väggreppet på vått underlag samtidigt som 
ett förbättrat väggrepp på vått underlag 
negativt kan påverka det externa däck- och 
vägbanebullret. Däcktillverkarna bör 
uppmuntras att optimera alla parametrar till 
nivåer som ligger över uppnådda 
standarder, samtidigt som de bör vara 
medvetna om eventuella negativa 
miljöeffekter som sådana förändringar 
skulle kunna få under 
tillverkningsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 6
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Däck kännetecknas av ett antal 
parametrar som hör ihop med varandra. 
Om en enskild parameter som exempelvis 
rullmotståndet förbättras, kan detta negativt 
påverka andra parametrar såsom 
väggreppet på vått underlag samtidigt som 
ett förbättrat väggrepp på vått underlag 
negativt kan påverka det externa däck- och 
vägbanebullret. Däcktillverkarna bör 
uppmuntras att optimera alla parametrar till 
nivåer som ligger över uppnådda 
standarder.

(5) Däck kännetecknas av ett antal 
parametrar som hör ihop med varandra. 
Om en enskild parameter som exempelvis 
rullmotståndet förbättras, kan detta negativt 
påverka andra parametrar såsom 
väggreppet på vått underlag samtidigt som 
ett förbättrat väggrepp på vått underlag 
negativt kan påverka det externa däck- och 
vägbanebullret. Däcktillverkarna bör 
uppmuntras att optimera alla parametrar till 
nivåer som ligger över uppnådda 
standarder och göra avvägningar med 
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hänsyn tagen till såväl minskningen av 
rullmotståndet som övriga kriterier.

Or. fr

Ändringsförslag 7
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Däck kännetecknas av ett antal 
parametrar som hör ihop med varandra. 
Om en enskild parameter som exempelvis 
rullmotståndet förbättras, kan detta negativt 
påverka andra parametrar såsom 
väggreppet på vått underlag samtidigt som 
ett förbättrat väggrepp på vått underlag 
negativt kan påverka det externa däck- och 
vägbanebullret. Däcktillverkarna bör 
uppmuntras att optimera alla parametrar till 
nivåer som ligger över uppnådda 
standarder.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 8
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Drivmedelseffektiva däck kan vara 
kostnadseffektiva, eftersom den minskade 
drivmedelsförbrukningen mer än väl 
kompenserar dessa däcks högre inköpspris 
på grund av högre produktionskostnader.

(6) Drivmedelseffektiva däck kan vara 
kostnadseffektiva, eftersom den minskade 
drivmedelsförbrukningen mer än väl kan 
kompensera dessa däcks högre inköpspris 
på grund av högre produktionskostnader.

Or. fr
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Ändringsförslag 9
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 661/200913 fastställs 
minimikrav för rullmotstånd för däck. Den 
tekniska utvecklingen gör det möjligt att 
minska energiförlusterna på grund av 
däckens rullmotstånd betydligt mer än 
dessa minimikrav. För att minska 
vägtrafikens miljöeffekter är det därför 
lämpligt att uppdatera bestämmelserna om 
däckmärkning för att uppmuntra 
slutanvändarna att köpa mer 
drivmedelseffektiva däck genom att ge 
uppdaterad harmoniserad information om 
den parametern.

(7) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 661/200913 fastställs 
minimikrav för rullmotstånd för däck. Den 
tekniska utvecklingen gör det möjligt att 
minska energiförlusterna på grund av 
däckens rullmotstånd betydligt mer än 
dessa minimikrav. För att minska 
vägtrafikens miljöeffekter är det därför 
lämpligt att öka transparensen avseende 
däckens drivmedelseffektivitet och 
uppdatera bestämmelserna om 
däckmärkning för att uppmuntra 
slutanvändarna att köpa mer 
drivmedelseffektiva däck genom att ge 
uppdaterad harmoniserad information om 
den parametern.

__________________ __________________

13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 
2009 om krav för typgodkännande av 
allmän säkerhet hos motorfordon och deras 
släpvagnar samt av de system, 
komponenter och separata tekniska enheter 
som är avsedda för dem (EUT L 200, 
31.7.2009, s. 1).

13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 
2009 om krav för typgodkännande av 
allmän säkerhet hos motorfordon och deras 
släpvagnar samt av de system, 
komponenter och separata tekniska enheter 
som är avsedda för dem (EUT L 200, 
31.7.2009, s. 1).

Or. fr

Ändringsförslag 10
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 661/200913 fastställs 

(7) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 661/200913 fastställs 
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minimikrav för rullmotstånd för däck. Den 
tekniska utvecklingen gör det möjligt att 
minska energiförlusterna på grund av 
däckens rullmotstånd betydligt mer än 
dessa minimikrav. För att minska 
vägtrafikens miljöeffekter är det därför 
lämpligt att uppdatera bestämmelserna 
om däckmärkning för att uppmuntra 
slutanvändarna att köpa mer 
drivmedelseffektiva däck genom att ge 
uppdaterad harmoniserad information om 
den parametern.

minimikrav för rullmotstånd för däck. Den 
tekniska utvecklingen gör det möjligt att 
minska energiförlusterna på grund av 
däckens rullmotstånd betydligt mer än 
dessa minimikrav. För att minska 
vägtrafikens miljöeffekter bör 
däckmärkningen uppdateras för att 
uppmuntra slutanvändarna att köpa mer 
drivmedelseffektiva däck genom att ge 
uppdaterad harmoniserad information om 
den parametern.

__________________ __________________

13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 
2009 om krav för typgodkännande av 
allmän säkerhet hos motorfordon och deras 
släpvagnar samt av de system, 
komponenter och separata tekniska enheter 
som är avsedda för dem (EUT L 200, 
31.7.2009, s. 1).

13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 
2009 om krav för typgodkännande av 
allmän säkerhet hos motorfordon och deras 
släpvagnar samt av de system, 
komponenter och separata tekniska enheter 
som är avsedda för dem (EUT L 200, 
31.7.2009, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 11
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Trafikbuller är en betydande 
olägenhet som även har skadlig inverkan 
på hälsan. I förordning (EG) nr 661/2009 
fastställs minimikrav för externt däck- och 
vägbanebuller. Den tekniska utvecklingen 
gör det möjligt att minska det externa däck-
och vägbanebullret betydligt mer än enligt 
dessa minimikrav. För att minska 
trafikbullret från vägtransporter är det 
därför lämpligt att uppdatera 
bestämmelserna om däckmärkning för att 
uppmuntra slutanvändarna att köpa däck 
som ger upphov till mindre externt däck-
och vägbanebuller genom att ge 

(8) Trafikbuller är en betydande 
olägenhet som även har skadlig inverkan 
på hälsan. I förordning (EG) nr 661/2009 
fastställs minimikrav för externt däck- och 
vägbanebuller. Den tekniska utvecklingen 
gör det möjligt att minska det externa däck-
och vägbanebullret betydligt mer än enligt 
dessa minimikrav. För att minska 
trafikbullret från vägtransporter är det 
därför lämpligt öka transparensen 
avseende däckens effektivitet i fråga om 
externt däck- och vägbanebuller och att 
uppdatera bestämmelserna om 
däckmärkning för att uppmuntra 
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harmoniserad information om den 
parametern.

slutanvändarna att köpa däck som ger 
upphov till mindre externt däck- och 
vägbanebuller genom att ge harmoniserad 
information om den parametern.

Or. fr

Ändringsförslag 12
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Trafikbuller är en betydande 
olägenhet som även har skadlig inverkan 
på hälsan. I förordning (EG) nr 661/2009 
fastställs minimikrav för externt däck- och 
vägbanebuller. Den tekniska utvecklingen 
gör det möjligt att minska det externa däck-
och vägbanebullret betydligt mer än enligt 
dessa minimikrav. För att minska 
trafikbullret från vägtransporter är det 
därför lämpligt att uppdatera 
bestämmelserna om däckmärkning för att 
uppmuntra slutanvändarna att köpa däck 
som ger upphov till mindre externt däck-
och vägbanebuller genom att ge 
harmoniserad information om den 
parametern.

(8) Trafikbuller är en betydande 
olägenhet som även har skadlig inverkan 
på hälsan. I förordning (EG) nr 661/2009 
fastställs minimikrav för externt däck- och 
vägbanebuller. Den tekniska utvecklingen 
gör det möjligt att minska det externa däck-
och vägbanebullret betydligt mer än enligt 
dessa minimikrav. För att minska 
trafikbullret från vägtransporter bör 
däckmärkningen uppdateras för att 
uppmuntra slutanvändarna att köpa däck 
som ger upphov till mindre externt däck-
och vägbanebuller genom att ge 
harmoniserad information om den 
parametern.

Or. en

Ändringsförslag 13
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I förordning (EG) nr 661/2009 
fastställs minimikrav för däck vad gäller 
väggrepp på vått underlag. Den tekniska 

(10) I förordning (EG) nr 661/2009 
fastställs minimikrav för däck vad gäller 
väggrepp på vått underlag. Den tekniska 
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utvecklingen gör det möjligt att förbättra 
väggreppet på vått underlag betydligt mer 
än minimikraven, och därmed att förkorta 
bromssträckorna på vått underlag. För att 
förbättra trafiksäkerheten är det därför 
lämpligt att uppdatera bestämmelserna om 
däckmärkning för att uppmuntra 
slutanvändarna att köpa däck med bättre 
väggrepp på vått underlag genom att ge 
harmoniserad information om den 
parametern.

utvecklingen gör det möjligt att förbättra 
väggreppet på vått underlag betydligt mer 
än minimikraven, och därmed att förkorta 
bromssträckorna på vått underlag. För att 
förbättra trafiksäkerheten är det därför 
lämpligt att öka transparensen avseende 
däckens väggrepp och uppdatera 
bestämmelserna om däckmärkning för att 
uppmuntra slutanvändarna att köpa däck 
med bättre väggrepp på vått underlag 
genom att ge harmoniserad information om 
den parametern.

Or. fr

Ändringsförslag 14
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I förordning (EG) nr 661/2009 
fastställs minimikrav för däck vad gäller 
väggrepp på vått underlag. Den tekniska 
utvecklingen gör det möjligt att förbättra 
väggreppet på vått underlag betydligt mer 
än minimikraven, och därmed att förkorta 
bromssträckorna på vått underlag. För att 
förbättra trafiksäkerheten är det därför 
lämpligt att uppdatera bestämmelserna 
om däckmärkning för att uppmuntra 
slutanvändarna att köpa däck med bättre 
väggrepp på vått underlag genom att ge 
harmoniserad information om den 
parametern.

(10) I förordning (EG) nr 661/2009 
fastställs minimikrav för däck vad gäller 
väggrepp på vått underlag. Den tekniska 
utvecklingen gör det möjligt att förbättra 
väggreppet på vått underlag betydligt mer 
än minimikraven, och därmed att förkorta 
bromssträckorna på vått underlag. För att 
förbättra trafiksäkerheten bör 
däckmärkningen uppdateras för att 
uppmuntra slutanvändarna att köpa däck 
med bättre väggrepp på vått underlag 
genom att ge harmoniserad information om 
den parametern.

Or. en

Ändringsförslag 15
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att ge slutanvändare 
information om prestanda hos däck som är 
utformade speciellt för is- och snöunderlag, 
är det lämpligt att kräva att märkningen
ska innehålla upplysningar om kraven för 
vinter- och isdäck.

(12) För att ge slutanvändare 
information om prestanda hos däck som är 
utformade speciellt för is- och snöunderlag, 
bör däckmärkningen uppdateras så att 
den ska innehålla upplysningar om kraven 
för vinter- och isdäck.

Or. en

Ändringsförslag 16
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Däckens nötning vid användning 
ger upphov till betydande utsläpp av 
mikroplaster, som är skadliga för miljön, 
och i kommissionens meddelande ”En 
europeisk strategi för plast i en cirkulär 
ekonomi”16 framhålls därför behovet av att 
hantera oavsiktliga utsläpp av mikroplaster 
från däck, bland annat genom åtgärder som 
märkning och minimikrav för däck. En 
lämplig provningsmetod för att mäta 
däckens nötning saknas dock för 
närvarande. Kommissionen bör därför 
stödja utvecklingen av en sådan metod, 
med fullt beaktande av de senaste 
versionerna alla internationellt utvecklade 
eller föreslagna standarder eller 
föreskrifter, i syfte att så snart som möjligt 
fastställa en lämplig provningsmetod.

(13) Däckens nötning vid användning 
ger upphov till betydande utsläpp av 
mikroplaster, som är skadliga för miljön
och i dag är ett stort orosmoment, 
eftersom föroreningen av haven genom 
mikroplaster är till stor skada för den 
biologiska mångfalden. och i 
kommissionens meddelande ”En europeisk 
strategi för plast i en cirkulär ekonomi”16

framhålls därför behovet av att hantera 
oavsiktliga utsläpp av mikroplaster från 
däck, bland annat genom åtgärder som 
märkning och minimikrav för däck. En 
lämplig provningsmetod för att mäta 
däckens nötning saknas dock för 
närvarande. Kommissionen bör därför 
stödja utvecklingen av en sådan metod, 
med fullt beaktande av de senaste 
versionerna alla internationellt utvecklade 
eller föreslagna standarder eller 
föreskrifter, i syfte att så snart som möjligt 
fastställa en lämplig provningsmetod.

__________________ __________________

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

Or. fr
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Ändringsförslag 17
Keith Taylor

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Däckens nötning vid användning 
ger upphov till betydande utsläpp av 
mikroplaster, som är skadliga för miljön, 
och i kommissionens meddelande ”En 
europeisk strategi för plast i en cirkulär 
ekonomi”16 framhålls därför behovet av att 
hantera oavsiktliga utsläpp av mikroplaster 
från däck, bland annat genom åtgärder som 
märkning och minimikrav för däck. En 
lämplig provningsmetod för att mäta
däckens nötning saknas dock för 
närvarande. Kommissionen bör därför 
stödja utvecklingen av en sådan metod, 
med fullt beaktande av de senaste 
versionerna alla internationellt utvecklade 
eller föreslagna standarder eller 
föreskrifter, i syfte att så snart som möjligt 
fastställa en lämplig provningsmetod.

(13) Däckens nötning vid användning 
ger upphov till betydande utsläpp av 
mikroplaster, som är skadliga för miljön, 
och i kommissionens meddelande ”En 
europeisk strategi för plast i en cirkulär 
ekonomi”16 framhålls därför behovet av att 
hantera oavsiktliga utsläpp av mikroplaster 
från däck, bland annat genom åtgärder som 
märkning och minimikrav för däck. Att 
tillämpa märkningskrav med avseende på 
däckens nötningstakt skulle innebära 
stora fördelar för människors hälsa och 
för miljön. Kommissionen bör därför 
införa en lämplig provningsmetod för att 
mäta däckens nötning så snart som 
möjligt, med fullt beaktande av de senaste 
versionerna alla internationellt utvecklade 
eller föreslagna standarder eller 
föreskrifter, i syfte att införa parametrar 
och informationskrav för däckens nötning 
innan denna förordning träder i kraft.

__________________ __________________

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

Or. en

Ändringsförslag 18
Ivo Belet

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Däckens nötning vid användning 
ger upphov till betydande utsläpp av 

(13) Däckens nötning vid användning 
ger upphov till betydande utsläpp av 
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mikroplaster, som är skadliga för miljön, 
och i kommissionens meddelande ”En 
europeisk strategi för plast i en cirkulär 
ekonomi”16 framhålls därför behovet av att 
hantera oavsiktliga utsläpp av mikroplaster 
från däck, bland annat genom åtgärder som 
märkning och minimikrav för däck. En 
lämplig provningsmetod för att mäta 
däckens nötning saknas dock för 
närvarande. Kommissionen bör därför 
stödja utvecklingen av en sådan metod, 
med fullt beaktande av de senaste 
versionerna alla internationellt utvecklade 
eller föreslagna standarder eller 
föreskrifter, i syfte att så snart som möjligt 
fastställa en lämplig provningsmetod.

mikroplaster, som är skadliga för miljön, 
och i kommissionens meddelande ”En 
europeisk strategi för plast i en cirkulär 
ekonomi”16 framhålls därför behovet av att 
hantera oavsiktliga utsläpp av mikroplaster 
från däck, bland annat genom åtgärder som 
märkning och minimikrav för däck. 
Industrin har visserligen inlett forskning 
om nötning av däck och om utveckling av 
en provningsmetod, men det finns för 
närvarande inte någon lämplig 
provningsmetod. Kommissionen bör därför 
stödja utvecklingen av en sådan metod, 
med fullt beaktande av sektorns arbete och
de senaste versionerna alla internationellt 
utvecklade eller föreslagna standarder eller 
föreskrifter, i syfte att så snart som möjligt 
fastställa en lämplig provningsmetod.

__________________ __________________

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

Or. en

Ändringsförslag 19
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Regummerade däck utgör en stor 
del av däckmarknaden för tunga fordon. 
Regummerade däck förlänger däckens 
livslängd och bidrar till målen för den 
cirkulära ekonomin, exempelvis minskade 
avfallsmängder. Det skulle ge stora 
energibesparingar om man tillämpade 
märkningskrav för regummerade däck. 
Men eftersom en lämplig provningsmetod 
för att mäta regummerade däcks prestanda 
saknas, bör denna förordning föreskriva en 
möjlighet att ta med dem i framtiden.

(14) Regummerade däck utgör en stor 
del av däckmarknaden för tunga fordon. 
Regummerade däck förlänger däckens 
livslängd och bidrar till målen för den 
cirkulära ekonomin, exempelvis minskade 
avfallsmängder. Det skulle ge stora 
energibesparingar om man tillämpade 
transparens- och märkningskrav för 
regummerade däck. Men eftersom en 
lämplig provningsmetod för att mäta 
regummerade däcks prestanda saknas, bör 
denna förordning föreskriva en möjlighet 
att ta med dem i framtiden.

Or. fr
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Ändringsförslag 20
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Mer än 85 % av konsumenterna i 
unionen känner igen energietiketten enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/136917, som rankar produkters 
energiförbrukning på en skala från ”A” till 
”G”, och har visat sig vara effektiv för att 
främja effektivare produkter. Däcketiketten 
bör fortsatt i största möjliga utsträckning 
ha samma utformning, samtidigt som man 
erkänner särdragen hos däckparametrarna.

(15) Mer än 85 % av konsumenterna i 
unionen känner igen energietiketten enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/136917, som rankar produkters 
energiförbrukning på en skala från ”A” till 
”G”, och har visat sig vara effektiv för att 
främja effektivare produkter. Det förefaller 
därför logiskt att däcketiketten i största 
möjliga utsträckning fortsätter ha samma 
utformning, samtidigt som man erkänner 
särdragen hos däckparametrarna.

__________________ __________________

17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 
2017 om fastställande av en ram för 
energimärkning och om upphävande av 
direktiv 2010/30/EU (EUT L 198, 
28.7.2017, s. 1).

17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 
2017 om fastställande av en ram för 
energimärkning och om upphävande av 
direktiv 2010/30/EU (EUT L 198, 
28.7.2017, s. 1).

Or. fr

Ändringsförslag 21
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det faktum att jämförbar 
information om däckparametrar 
tillhandahålls i form av en standardiserad 
märkning kommer sannolikt att påverka 
slutanvändarnas inköpsbeslut på ett sätt 
som gagnar säkrare, tystare och mer 
drivmedelseffektiva däck. Detta kommer i 

(16) Det faktum att jämförbar 
information om däckparametrar 
tillhandahålls i form av en standardiserad 
märkning kommer sannolikt att påverka 
slutanvändarnas inköpsbeslut på ett sätt 
som gagnar säkrare, tystare och mer 
drivmedelseffektiva däck. Detta kommer i 
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sin tur förmodligen att stimulera 
däcktillverkarna att optimera dessa 
parametrar, vilket skulle bana vägen för 
mer hållbar konsumtion och produktion.

sin tur förmodligen att stimulera 
däcktillverkarna att optimera dessa 
parametrar, vilket skulle kunna bana vägen 
för mer hållbar konsumtion och 
produktion.

Or. fr

Ändringsförslag 22
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Behovet av mer information om 
däckens drivmedelseffektivitet och andra 
parametrar är relevant för slutanvändarna, 
inklusive köpare av begagnade däck, 
köpare av däck monterade på nya bilar 
samt ansvariga för fordonsparker och 
transportföretag, som inte kan jämföra 
parametrarna för olika däckmärken på ett 
enkelt sätt eftersom det saknas märkning 
och ett harmoniserat provningssystem. Det 
är därför lämpligt att kräva att däck som 
levereras med fordon alltid ska vara 
märkta.

(17) Behovet av mer information om 
däckens drivmedelseffektivitet och andra 
parametrar är relevant för slutanvändarna, 
inklusive köpare av begagnade däck, 
köpare av däck monterade på nya bilar 
samt ansvariga för fordonsparker och 
transportföretag, som inte kan jämföra 
parametrarna för olika däckmärken på ett 
enkelt sätt eftersom det saknas märkning 
och ett harmoniserat provningssystem. 
Däckmärkning som speglar allt 
ovanstående bör därför alltid krävas för
däck som levereras med fordon.

Or. en

Ändringsförslag 23
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Många slutanvändare köper däck 
utan att faktiskt först ha sett däcket och kan 
därför inte heller se etiketten som är fäst på 
det. I alla sådana situationer bör etiketten 
visas för slutanvändaren innan köpbeslutet 

(20) Många slutanvändare köper däck 
utan att faktiskt först ha sett däcket och kan 
därför inte heller se etiketten som är fäst på 
det. I alla sådana situationer bör etiketten 
visas för slutanvändaren innan köpbeslutet 
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fattas. En märkning av däcken som visas 
på försäljningsstället och i tekniskt 
reklammaterial bör säkerställa att både 
distributörer och potentiella slutanvändare 
vid den tidpunkten, och på den plats där 
beslut om inköpet fattas, får harmoniserad 
information om relevanta däckparametrar.

fattas och förklaras så att vederbörande 
förstår informationen på denna etikett. En 
märkning av däcken som visas på 
försäljningsstället och i tekniskt 
reklammaterial bör säkerställa att både 
distributörer och potentiella slutanvändare 
vid den tidpunkten, och på den plats där 
beslut om inköpet fattas, får harmoniserad 
information om relevanta däckparametrar.

Or. fr

Ändringsförslag 24
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) En del slutanvändare väljer däck 
innan de kommer till försäljningsstället 
eller köper däck via postorder eller 
internet. För att säkerställa att även dessa 
slutanvändare ska kunna fatta ett väl 
underbyggt beslut på grundval av 
harmoniserad information om däckens 
drivmedelseffektivitet, väggrepp på vått 
underlag, externa däck- och vägbanebuller 
samt andra parametrar, bör märkningen 
ingå i allt tekniskt reklammaterial, också i 
sådant material som tillhandahålls via 
internet.

(21) En del slutanvändare väljer däck 
innan de kommer till försäljningsstället 
eller köper däck via postorder eller 
internet. För att säkerställa att även dessa 
slutanvändare ska kunna fatta ett väl 
underbyggt beslut på grundval av 
harmoniserad information om däckens 
drivmedelseffektivitet, väggrepp på vått 
underlag, externa däck- och vägbanebuller 
samt andra parametrar, bör märkningen 
ingå i allt tekniskt reklammaterial, också i 
sådant material som tillhandahålls via 
internet, och all information ges som 
krävs för en god förståelse av 
märkningen.

Or. fr

Ändringsförslag 25
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Drivmedelseffektivitet, väggrepp på 
vått underlag och andra parametrar för 
däck bör mätas med tillförlitliga, exakta 
och reproducerbara metoder som tar 
hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis 
för mät- och beräkningsmetoder. Så långt 
det är möjligt bör dessa metoder återspegla 
genomsnittskonsumentens körmönster och 
vara gedigna för att avskräcka försök till 
avsiktligt eller oavsiktligt kringgående. 
Märkningen av däck bör återspegla 
jämförbara prestanda vid faktisk 
användning av däck, inom ramen för 
begränsningar som beror på behovet av 
tillförlitlig, exakt och reproducerbar 
laboratorieprovning, så att slutanvändare 
kan jämföra olika däck och för att begränsa 
tillverkarnas provningskostnader.

(23) Drivmedelseffektivitet, väggrepp på 
vått underlag och andra parametrar för 
däck bör mätas med tillförlitliga, exakta 
och reproducerbara metoder som tar 
hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis 
för mät- och beräkningsmetoder. Så långt 
det är möjligt bör dessa metoder återspegla 
genomsnittskonsumentens körmönster och 
vara gedigna för att avskräcka försök till 
avsiktligt eller oavsiktligt kringgående. 
Märkningen av däck bör, så långt det är 
möjligt, återspegla jämförbara prestanda 
vid faktisk användning av däck, inom 
ramen för begränsningar som beror på 
behovet av tillförlitlig, exakt och 
reproducerbar laboratorieprovning, så att 
slutanvändare kan jämföra olika däck och 
för att begränsa tillverkarnas 
provningskostnader.

Or. fr

Ändringsförslag 26
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) I syfte att främja energieffektivitet, 
begränsning av klimatförändringen och 
miljöskydd bör medlemsstaterna ha 
möjlighet att skapa incitament för 
användningen av energieffektiva 
produkter. Det står medlemsstaterna fritt 
att besluta om utformningen av sådana 
incitament. Incitamenten bör vara 
förenliga med unionens regler om statligt 
stöd och bör inte utgöra obefogade 
marknadshinder. Denna förordning 
föregriper inte utgången av eventuella 
förfaranden om statligt stöd som kan 
komma att inledas enligt artiklarna 107 och 

(29) I syfte att främja energieffektivitet, 
begränsning av klimatförändringen och 
miljöskydd bör medlemsstaterna ha 
möjlighet att skapa incitament för 
användningen av energieffektiva 
produkter. Det står medlemsstaterna fritt 
att besluta om utformningen av sådana 
incitament. Denna förordning föregriper 
inte utgången av eventuella förfaranden om 
statligt stöd som kan komma att inledas 
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget) avseende sådana 
incitament.
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108 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget) avseende 
sådana incitament.

Or. fr

Ändringsförslag 27
Ivo Belet

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) I syfte att ändra etikettens innehåll 
och utformning, införa krav avseende 
regummerade däck, nötning och 
körsträcka samt anpassa bilagorna till den 
tekniska utvecklingen, bör befogenheten att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen. 
Det är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, även på expertnivå, 
och att dessa samråd genomförs i enlighet 
med principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 13 
april 201621. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter bör Europaparlamentet och rådet 
erhålla alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter bör ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

(30) I syfte att införa krav avseende 
regummerade däck samt anpassa bilagorna 
till den tekniska utvecklingen, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, även på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201621. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter bör 
Europaparlamentet och rådet erhålla alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter bör ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

__________________ __________________

21 OJ L 123, 12.5.2016, p. 1. 21 OJ L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Ändringsförslag 28
Keith Taylor
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning syftar till att göra 
vägtransporterna säkrare och ekonomiskt 
och miljömässigt effektivare genom att 
främja drivmedelseffektiva, säkra däck 
med lågt externt däck- och vägbanebuller.

1. Denna förordning syftar till att göra 
vägtransporterna säkrare och ekonomiskt 
och miljömässigt effektivare genom att 
främja drivmedelseffektiva, säkra däck 
med lågt externt däck- och vägbanebuller
och minsta möjliga miljöpåverkan.

Or. en

Ändringsförslag 29
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) i fråga om varje enskilt däck, av en 
etikett som överensstämmer med bilaga II i 
form av en dekal som anger information 
om och klass för var och en av de 
parametrar som anges i bilaga I, och av ett 
produktinformationsblad som anges i 
bilaga IV,

(a) i fråga om varje enskilt C1- och 
C2-däck, av en etikett som 
överensstämmer med bilaga II i form av en 
dekal som anger information om och klass 
för var och en av de parametrar som anges 
i bilaga I, och av ett 
produktinformationsblad som anges i 
bilaga IV,

Or. en

Motivering

Lastbilsdäck visas sällan. För lastbilsdäck finns det inga ytterligare fördelar med en dekal på 
varje enskilt däck.

Ändringsförslag 30
Jean-François Jalkh
för ENF-gruppen



PE628.368v01-00 20/29 AM\1163773SV.docx

SV

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) i fråga om varje parti av ett eller 
flera identiska däck, av en etikett som 
överensstämmer med bilaga II i tryckt 
format som anger information om och 
klass för var och en av de parametrar som 
anges i bilaga I, och av ett 
produktinformationsblad som anges i 
bilaga IV.

(b) i fråga om varje parti av ett eller 
flera identiska däck, av ett partinummer, 
av ett serienummer, av en etikett som 
överensstämmer med bilaga II i tryckt 
format som anger information om och 
klass för var och en av de parametrar som 
anges i bilaga I, och av ett 
produktinformationsblad som anges i 
bilaga IV.

Or. fr

Motivering

Om ett enskilt däck är felaktigt eller återkallats av leverantören, är det viktigt att kunna 
identifiera de andra däcken från samma produktionsserie som utgör det parti som det 
felaktiga däcket kommer ifrån, så att även dessa däck kan återkallas vid behov.

Ändringsförslag 31
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Leverantörer ska säkerställa att de 
värden, klasser och eventuella ytterligare 
uppgifter om prestanda som de anger på 
etiketten för de grundläggande parametrar 
som anges i bilaga I har genomgått 
typgodkännandeförfarandet enligt 
förordning (EG) nr 661/2009.

5. Leverantörer ska säkerställa att de 
värden, klasser, den modellbeteckning och 
eventuella ytterligare uppgifter om 
prestanda som de anger på etiketten för de 
grundläggande parametrar som anges i 
bilaga I och att de parametrar avseende 
teknisk dokumentation som anges i bilaga 
III har tillhandahållits 
typgodkännandemyndigheten innan ett 
däck får släppas ut på marknaden.
Typgodkännandemyndigheten ska 
bekräfta mottagandet av dokumentationen 
från leverantören.

Or. en
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Motivering

I princip är förfarandet för typgodkännande och märkningsförfarandet oberoende 
förfaranden. Rapportering till typgodkännandemyndigheter kan dock ge ett mervärde i fråga 
om kontroller och korrekt genomförande. Att få tillgång till all nödvändig information innan 
däcken släpps ut på marknaden skulle göra det möjligt för dem att testa huruvida 
angivelserna på etiketten är korrekta, om de så önskar.

Ändringsförslag 32
Jean-François Jalkh
för ENF-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med verkan från och med den 1 
januari 2020 ska leverantörerna, innan de 
släpper ut ett däck på marknaden, i 
produktdatabasen föra in den information 
som anges i bilaga I till förordning (EU) 
2017/1369.

1. Med verkan från och med den 1 
januari 2020 ska leverantörerna, innan de 
släpper ut ett däck på marknaden, i 
produktdatabasen föra in den information 
som anges i bilaga I till förordning (EU) 
2017/1369. Eftersom databasen är 
tillgänglig för allmänheten kommer 
slutanvändarna att kunna ta hänsyn till 
denna information när de jämför och 
väljer däck.

Or. fr

Motivering

Möjligheten att använda en onlinedatabas för att få teknisk information om däck kommer att 
påverka slutanvändarnas köpbeteende.

Ändringsförslag 33
Jean-François Jalkh
för ENF-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) det märke som anges i artikel 4.1 b (b) det märke som anges i artikel 4.1 b 
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visas tydligt och kan ses av slutanvändaren
på försäljningsstället, i omedelbar närhet 
av däcket, före försäljningen av ett däck 
som tillhör ett parti av ett eller flera 
identiska däck.

visas tydligt och kan ses av slutanvändaren, 
i omedelbar närhet av varje däck som 
tillhör ett parti av ett eller flera identiska 
däck, före försäljningen av ett däck som 
tillhör ett parti av ett eller flera identiska 
däck.

Or. fr

Motivering

I ett parti av flera identiska däck ska varje däck märkas på sådant sätt att informationen på 
etiketten är synlig för slutanvändaren, oberoende av sammansättningen av det parti som 
vederbörande väljer att köpa, ett däck eller flera. 

Ändringsförslag 34
Keith Taylor

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a 

Körsträcka och nötning

1. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2020 anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 13 i syfte att 
komplettera denna förordning genom att 
införa parametrar och informationskrav 
avseende körsträcka och däckens nötning.

2. Kommissionen ska i detta syfte ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 13 med avseende på 
införande av en lämplig provningsmetod 
för att mäta däckens nötning.

Or. en

Ändringsförslag 35
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) införa ändringar av etikettens 
innehåll och utformning,

utgår

Or. en

Motivering

Etikettens innehåll och utformning är grundläggande delar av förordningen och bör omfattas 
av medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 36
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) införa parametrar och 
informationskrav i bilagorna, särskilt för 
körsträcka och nötning, förutsatt att 
lämpliga provningsmetoder finns 
tillgängliga,

utgår

Or. en

Motivering

Parametrar och informationskrav för körsträcka och nötning är grundläggande delar av 
förordningen och bör omfattas av medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 37
Keith Taylor

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) införa parametrar och 
informationskrav i bilagorna, särskilt för 

utgår
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körsträcka och nötning, förutsatt att 
lämpliga provningsmetoder finns 
tillgängliga,

Or. en

Ändringsförslag 38
Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) införa klassificeringsparametrar 
för att återspegla regummerade däcks 
prestanda, förutsatt att det finns en 
lämplig harmoniserad provningsmetod 
och att en genomförbarhetsbedömning 
har gjorts,

Or. en

Ändringsförslag 39
Keith Taylor

Förslag till förordning
Artikel 14 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 1 juni 2026 ska kommissionen 
genomföra en utvärdering av denna 
förordning och lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet, rådet samt Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén.

Senast den 1 juni 2022 ska kommissionen 
genomföra en utvärdering av denna 
förordning och lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet, rådet samt Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén.

Or. en

Ändringsförslag 40
Keith Taylor
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Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a

Ändring av förordning (EG) nr 661/2009

I artikel 5 i förordning (EG) nr 661/2009 
ska följande punkt införas som punkt na:

”(na) däckens nötningstakt”.

Or. en

Ändringsförslag 41
Ivo Belet

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – tabell

Kommissionens förslag

C1-däck C2-däck C3-däck

RRC i kg/t Energi
effekti
vitets-

klass

RRC i 
kg/t

Energieff
ektivitets
-

klass

RRC i 
kg/t

Energieff
ektivitets
-

klass

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
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Ändringsförslag

C1-däck C2-däck C3-däck

RRC i 
kg/t

Energieff
ektivitets
-

klass

RRC i 
kg/t

Energieff
ektivitets
-

klass

RRC i 
kg/t

Energieff
ektivitets
-

klass

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

7,8 ≤ 
RRC ≤ 
9,0

C 6,8 ≤ 
RRC ≤ 
8,0

C 5,1 ≤ 
RRC ≤ 
6,0

C

Tom D Tom 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

Fa RRC ≥ 
10,6

Fa Tom Fa

Or. en

Motivering

Enligt ramförordning (EG) nr 2017/1369 ska en skalrevidering göras när den högsta klassen 
har nått 30 % av produkterna på marknaden. Detta gäller inte för däck. Enligt 
konsekvensbedömningen är marknadsandelen för däck med den bästa 
drivmedelseffektivitetsklassen A fortfarande låg (mindre än 1 % av sålda däck). Den rådande 
skalan bör därför kvarstå.

Ändringsförslag 42
Ivo Belet
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Förslag till förordning
Bilaga I – del B – punkt 2 – tabell

Kommissionens förslag

C1-däck C2-däck C3-däck

G Klass 
avseende 
väggrepp 

G Klass 
avseende 
väggrepp

G Klass 
avseende 
väggrepp

1,68 ≤ 
G

A 1,53 ≤ G A 1,38 ≤ G A

1,55 ≤ 
G ≤ 
1,67

B 1,40 ≤ G 
≤ 1,52

B 1,25 ≤ G 
≤ 1,37

B

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

Tom G Tom G G ≤ 0,64 G

Ändringsförslag

C1-däck C2-däck C3-däck

G Klass 
avseende 
väggrepp

G Klass 
avseende 
väggrepp

G Klass 
avseende 
väggrepp

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
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Tom D Tom 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

Tom G Tom G Tom G

Or. en

Motivering

Enligt ramförordning (EG) nr 2017/1369 ska en skalrevidering göras när den högsta klassen 
har nått 30 % av produkterna på marknaden. Detta gäller inte för däck. Enligt 
konsekvensbedömningen är marknadsandelen för däck med det bästa väggreppet på vått 
underlag för närvarande 26 %. Eftersom det är en avvägning mellan parametrarna och 
marknadsandelen för rullmotstånd A fortfarande är mycket låg (mindre än 1 % av sålda 
däck), bör den rådande skalan kvarstå.

Ändringsförslag 43
Ivo Belet

Förslag till förordning
Bilaga I – del C

Kommissionens förslag Ändringsförslag

N uttryckt i dB N uttryckt i dB

Klass i fråga om externt däck- och 
vägbanebuller

Klass i fråga om externt däck- och 
vägbanebuller

N ≤ LV - 6 N ≤ LV - 3

LV - 6 < N ≤ LV - 3 LV - 3 < N ≤ LV

N > LV - 3 N > LV

Or. en

Motivering

Enligt ramförordning (EG) nr 2017/1369 ska en skalrevidering göras när den högsta klassen 
har nått 30 % av produkterna på marknaden. Detta gäller inte för däck. Enligt 
konsekvensbedömningen är marknadsandelen för däck med den bästa bullerprestandan för 
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närvarande 18 %. Eftersom det är en avvägning mellan parametrarna och marknadsandelen 
för rullmotstånd A fortfarande är mycket låg (mindre än 1 % av sålda däck), bör den rådande 
skalan kvarstå.
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