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KORT BEGRUNDELSE

EU's dækmærkningsordning vil supplere grænseværdierne for brændstofeffektivitet, vejgreb i 
vådt føre og støjemissioner som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
XXXX/XXXX om krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed 
(KOM(2008)0316). Mens forordningen fastsætter standarder, som med tiden vil betyde, at de 
modeller, der klarer sig dårligst, vil blive fjernet fra markedet, vil direktivet stimulere 
innovation og hurtigere udvikling af markedet hen imod mere brændstofeffektive, sikre og 
støjsvage dæk.

Det europæiske dækmarked er yderst konkurrencedygtigt. Men fordi der mangler klar 
information til forbrugerne, styres konkurrencen af pris og mærkegenkendelse i stedet for 
dækkenes egenskaber. Forbrugernes købsbeslutninger tager i høj grad udgangspunkt i 
salgsprisen i stedet for produkternes kvalitet, hvilket betyder, at de mere effektive og sikre 
dæk ikke vinder indpas. Ved at indføre en mærkningsordning vil forbrugerne for første gang 
få adgang til en systematisk og ensartet kilde til mere uafhængigt kontrollerede oplysninger 
om dækkenes egenskaber. Indførelsen af de tre egenskaber, nemlig brændstofeffektivitet, 
vejgreb i vådt føre og støj, vil sikre, at der gøres bestræbelser på at optimere hver enkelt 
egenskab (så en af dem ikke styrkes på de andres bekostning).

Dækkenes rullemodstand står for 20-30 % af køretøjers brændstofforbrug. Der er en stor 
forskel (100 %) mellem de dårligste og de bedste dæk på det europæiske marked.
Kommissionens konsekvensanalyse viser, at brændstofeffektive dæk er omkostningseffektive 
og en billig måde at reducere CO2-emissionerne på (KOM(2008)0746). En reduktion i 
rullemodstanden på 30 % fra det aktuelle markedsgennemsnit for bildæk (ca. 10 kg/t) til det 
aktuelle bedste praksis-niveau (ca. 7 kg/t) ville give en brændstofbesparelse på omkring 5 % 
for hele vognparken. En stigning i produktionsomkostningerne og forbrugerpriserne for dæk 
forventes opvejet af brændstofbesparelser inden for en tilbagebetalingstid på mindre end otte 
måneder for de mest brændstofeffektive dæk. Dette er en fordel for forbrugerne med hensyn 
til både økonomi og miljø, navnlig med de stigende benzinpriser.

Øget anvendelse af mere støjsvage dæk vil reducere støjniveauet på vejene og forbedre 
livskvaliteten og sundheden for de mennesker, der bor i byer og tæt på motorveje. Det vil 
reducere indvirkningen på sundheden og de dermed forbundne omkostninger, give de 
offentlige forvaltninger mulighed for at omfordele de midler, der i øjeblikket bruges på 
støjbarrierer, og opretholde ejendomsværdien på huse langs veje. Forbrugerne kan imidlertid 
ikke forventes at være bekendt med decibelskalaen, så der bør udleveres en ukompliceret
farveordning, som viser, om bilen støjer meget, gennemsnitligt eller lidt.

Kommissionen skal spille en vigtig rolle med hensyn til at oplyse forbrugerne ved hjælp af et 
websted og en oplysningskampagne om fordelene i form af lavere brændstofpriser samt 
miljøfordelene. På dette websted skal forbrugerne kunne beregne de potentielle 
brændstofbesparelser ved at skifte til mere effektive dæk. Kravene til producenterne og alle 
aktører i distributions- og detailkæden skal være klare og skal overvåges. For at sikre 
overholdelse af mærkningsordningen skal de kompetente myndigheder i medlemsstaterne 
foretage inspektioner og indføre effektive bøder.
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Det er vigtigt at anerkende, at mærkningsordningen ikke kun vil være en fordel for de 
individuelle forbrugere og førere, men også for indkøbere af vognparker og i forbindelse med 
offentlige indkøb. Selv om indkøbere af vognparker har en større viden, viser 
markedsundersøgelser, at de ville være meget taknemmelige for flere oplysninger om 
brændstofeffektivitet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Dæk karakteriseres ved flere parametre, 
som hænger sammen indbyrdes. 
Forbedring af én parameter såsom 
energieffektivitet kan indvirke negativt på 
andre parametre, f.eks. vejgreb i vådt føre, 
mens en forøgelse af vejgrebet kan 
indvirke negativt på rullestøjen i 
omgivelserne. Dækfabrikanterne bør 
anspores til at optimere alle parametre.

(4) Dæk karakteriseres ved flere parametre, 
som hænger sammen indbyrdes. 
Forbedring af én parameter såsom 
energieffektivitet kan indvirke negativt på 
andre parametre, f.eks. vejgreb i vådt føre, 
mens en forøgelse af vejgrebet kan 
indvirke negativt på rullestøjen i 
omgivelserne. Ligeledes er der mulighed 
for en øget belastning med finstøv som 
følge af øget dækslid ved ændring af 
parametrene. Dækfabrikanterne bør 
anspores til at optimere alle parametre.

Begrundelse

Vejtransport er en af hovedårsagerne til udledning af CO2. Den årlige emission af finstøv som 
følge af dækslid udgør ca. 6,5 kt. Inden 2010 træder endnu et trin i bestemmelserne om finstøv
i kraft. Hvis parametre som rullemodstanden ændres, skal det også altid overvejes, hvilke 
konsekvenser det har for dæksliddet og dermed også for belastningen med finstøv.
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Punkt 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Dækfabrikanter, -leverandører og 
-distributører bør tilskyndes til at 
overholde dette direktivs bestemmelser 
inden 2012 med henblik på at fremskynde 
ordningens udbredelse og realisere 
fordelene.

Begrundelse

Mærkningsordningen bør indføres så hurtigt som muligt, indledningsvist på frivillig basis, 
hvilket vil øge forbrugernes kendskab til ordningen og føre til en hurtigere reduktion af
brændstofforbruget, CO2-emissionerne og trafikstøjen på vejene.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Punkt 17 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Potentielle indkøbere bør få 
supplerende standardoplysninger, som 
forklarer mærkets forskellige 
komponenter, nemlig 
brændstofeffektivitet, vejgreb i vådt føre 
og støjemissioner, samt deres relevans, 
herunder en beregning af 
brændstofbesparelsen, som viser de 
gennemsnitlige besparelser med hensyn til 
brændstof, CO2 og omkostninger. Disse 
oplysninger bør angives i pjecer og på 
opslag på alle salgssteder samt på EU's 
dækmærkningswebsted. Webadressen bør 
angives tydeligt i mærket og al teknisk 
salgsmateriale.

Begrundelse

For at skabe en central kilde til oplysninger, som tydeligt forklarer begrundelsen bag 
mærkningsordningen, fordelene for forbrugerne med hensyn til brændstof- og 
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omkostningsbesparelser samt bidraget til reduktion af CO2 og trafikstøj.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at indføre krav til 
vådgrebsklassificering af dæk i kategori C2 
og C3, indføre krav til andre væsentlige 
dækparametre end brændstofeffektivitet, 
vådgreb og rullestøj og tilpasse bilagene til 
den tekniske udvikling. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved 
supplering af det, skal foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

(22) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at indføre krav til 
vådgrebsklassificering af dæk i kategori C2 
og C3, indføre krav til andre væsentlige 
dækparametre end brændstofeffektivitet og 
rullestøj og tilpasse bilagene til den 
tekniske udvikling, også under 
hensyntagen til finstøvbelastningen som 
følge af dækslid. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved 
supplering af det, skal foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

Begrundelse
Det nævnte parameter vådgreb gentages i Kommissionens forslag.

Motortrafikken er en af hovedårsagerne til udledning af CO2. Den årlige emission af finstøv 
som følge af dækslid udgør ca. 6,5 kt. Inden 2010 træder endnu et trin i bestemmelserne om 
finstøv i kraft. Hvis parametre som rullemodstanden ændres, skal det også altid overvejes, 
hvilke konsekvenser det har for dæksliddet og dermed også for belastningen med finstøv.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 3, stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) teknisk salgsmateriale": alt trykt og 
elektronisk materiale, der anvendes til 
markedsføring af dæk eller køretøjer, er 

(4) "teknisk salgsmateriale": alt trykt og 
elektronisk materiale, der anvendes til 
markedsføring af dæk eller køretøjer, er 



AD\775562DA.doc 7/16 PE 419.861v02-00

DA

rettet mod slutbrugere og distributører og 
indeholder en beskrivelse af et dæks 
specifikke parametre, herunder tekniske 
vejledninger, brochurer, 
internetmarkedsføring, foldere og kataloger

rettet mod slutbrugere og distributører og 
indeholder en beskrivelse af et dæks 
specifikke parametre eller angiver 
salgsprisen, herunder tekniske 
vejledninger, brochurer, lagerfortegnelser, 
internetmarkedsføring, foldere og kataloger

Begrundelse

For at sikre, at de potentielle købere, som ikke ser dækkene, før de monteres (f.eks. 
internetordrer, aftaler om styring af bilparker), får oplysningerne, er det vigtigt at angive 
mærkningsinformationerne i andet salgsmateriale. Mærkningsinformationerne skal angives 
alle steder, hvor salgsprisen er angivet.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 3, stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) "EU's dækmærkningswebsted": en 
central internetbaseret kilde til 
forklarende og supplerende oplysninger 
om ethvert element i dækmærkets 
indhold, som også omfatter et værktøj til 
beregning af brændstofbesparelsen, og 
som administreres af Kommissionen.

Begrundelse

For at skabe en central kilde til oplysninger, som forklarer begrundelsen bag 
mærkningsordningen, fordelene for forbrugerne med hensyn til brændstof- og 
omkostningsbesparelser samt bidraget til reduktion af CO2 og trafikstøj.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 3, stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) "Værktøj til beregning af 
brændstofbesparelsen": et værktøj på 
EU's dækmærkningswebsted samt i pjecer 
og på opslag, som viser den potentielle 
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gennemsnitlige brændstofbesparelse (i 
procent, liter og euro) og CO2-reduktion 
for C1-, C2- og C3-dæk.

Begrundelse

For at øge kendskabet til og interessen for mærket og vise de direkte fordele for forbrugerne 
med hensyn til brændstofforbrug og økonomi samt miljøfordelene.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Leverandørerne sikrer, at der på 
slidbanen på C1- og C2-dæk, som leveres 
til distributører eller slutbrugere, er påsat 
en mærkat med angivelse af 
brændstofeffektivitetsklassen, jf. bilag I, 
del A, og den målte rullestøj, jf. bilag I, del 
C; for C1-dæks vedkommende skal også 
vådgrebsklassen, jf. bilag I, del B, være 
angivet.

1) Leverandørerne sikrer, at der på 
slidbanen på C1- og C2-dæk, som leveres 
til salgssteder, anbringes en mærkning, 
som vises på en hvilken som helst måde 
eller med en mærkat på slidbanen med 
angivelse af brændstofeffektiviteten, 
information om vådgrebet og den målte 
rullestøj i omgivelserne, jf. bilag I, del A, B 
og C.

Begrundelse

Den foreslåede ordlyd præciserer informationen til salgsstederne og sikrer, at man anvender 
de mest hensigtsmæssige og effektive midler til at informere forbrugerne; henvisningen til 
"salgssteder" er i overensstemmelse med den nye ordlyd af artikel 3, stk. 3.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 4, stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Leverandørerne skal angive 
brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj i teknisk 
salgsmateriale, jf. bilag I, i den i bilag III 
krævede rækkefølge.

(3) Leverandørerne skal angive 
brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj i alt 
teknisk salgsmateriale, jf. bilag I, i den i 
bilag III krævede rækkefølge.
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Begrundelse

Præcisering for at sikre, at mærkningsoplysningerne angives på alt teknisk salgsmateriale.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 4, stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Al teknisk salgsmateriale skal 
indeholde en tydelig webadresse på EU's 
dækmærkningswebsted.

Begrundelse

For at udbrede kendskabet til og forståelsen af ordningen bør forbrugerne henvises til EU's
websted, som er en central kilde til forklarende og supplerende oplysninger.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 5 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Distributørerne sikrer, at den mærkat, 
som leverandøren har påsat i 
overensstemmelse med artikel 4, nr. 1, 
forefindes på et klart synligt sted på 
dækkene på salgsstedet.

1) Distributørerne sikrer, at 
mærkningsinformationer, som 
leverandøren yder i overensstemmelse med 
artikel 4, nr. 1, forefindes i umiddelbar 
nærhed på et klart synligt sted på 
salgsstedet.

Begrundelse

Denne ændring forbedrer formuleringen ved at styrke brugen af mærkningsinformationen på 
konsistent vis.
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 6 - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Billeverandørernes og bildistributørernes
ansvar

Køretøjsleverandørernes og 
køretøjsdistributørernes ansvar
Horisontalt ændringsforslag, som bør 
gælde for hele artiklen.

Begrundelse

Bestemmelserne bør gælde for distributører af alle køretøjer, som skal udstyres med dæk, der 
er omfattet af dette direktiv, herunder varevogne, lastbiler og busser, med henblik på at sikre, 
at erhvervsindkøbere, som udgør en voksende andel af dækmarkedet, også er bekendt med 
mærkningsordningen.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 8, afsnit - 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder indfører et system til 
rutinemæssige og ikkerutinemæssige 
inspektioner af salgsstederne med henblik 
på at sikre overholdelse af direktivets 
krav.

Begrundelse

Forbrugerorganisationers undersøgelser har afsløret, at produkter til stadighed mærkes 
forkert, samt at der mangler oplysninger. Medlemsstaterne bør ved hjælp af kontroller på 
stedet sikre, at produkterne mærkes korrekt, og at de relevante oplysninger er angivet på alt 
teknisk salgsmateriale, som beskrevet. Påvulkanisering af målte værdier på dæksiderne vil 
lette overvågningen og håndhævelsen af gennemførelsen.

Ændringsforslag 14
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på vurderingen og
håndhævelse af overensstemmelsen
refererer medlemsstaterne, hvor det er 
relevant, også til dokumentationen for 
dækkenes typegodkendelse og til relevant 
supplerende dokumentation, som stilles til 
rådighed af leverandøren.

Begrundelse

Der findes allerede regler, som definerer, hvordan medlemsstaterne skal fastsætte 
brændstofforbrug, vådgrebsklasser og ekstern rullemodstand i forbindelse med 
typegodkendelsen af nye dæk. Etablerede EU-procedurer bør anvendes og ikke drages i tvivl 
for at undgå ekstra unødvendig testning og bureaukrati. Det er også vigtigt at minimere og 
harmonisere dæktests med henblik på at mindske den administrative byrde for producenterne 
og udgifterne til testning, og der bør derfor anvendes samme testmetoder som dem, der er 
defineret i lovgivningen om typegodkendelse af dæk. 

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 14, afsnit - 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 29. oktober 2010 fremlægger 
Kommissionen en rapport ledsaget af en 
konsekvensanalyse og, hvis relevant, 
forslag til Parlamentet og Rådet om 
yderligere revision af dette direktiv og 
andre relevante forordninger med hensyn 
til udvidelse af mærkningsordningen til at 
omfatte regummierede dæk.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Bilag 1, del A, tabel, kolonne 1 og 2

Kommissionens forslag
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C1-dæk
Rullemodstandskoefficient i 
kg/t

Energieffektivitetsklasse

rullemodstandskoefficient ≤ 6,5 A
6,6 ≤ rullemodstandskoefficient 
≤ 7,7

B

7,8 ≤ rullemodstandskoefficient
≤ 9,0

C

benyttes ikke D
9,1 ≤ rullemodstandskoefficient 
≤ 10,5

E

10,6 
≤ rullemodstandskoefficient ≤ 
12,0

F

rullemodstandskoefficient ≥ 
12,1

G

Ændringsforslag 

C1-dæk
Rullemodstandskoefficient i 
kg/t

Energieffektivitetsklasse

rullemodstandskoefficient ≤ 6,5 A
6,6 ≤ rullemodstandskoefficient 
≤ 7,5

B

7,6 ≤ rullemodstandskoefficient
≤ 8,5

C

8,6 ≤ rullemodstandskoefficient 
≤ 9,5

D

9,6 ≤ rullemodstandskoefficient 
≤ 10,5

E

10,6 
≤ rullemodstandskoefficient ≤ 
11,5

F

rullemodstandskoefficient ≥ 
11,6

G

Begrundelse
For at styrke forbrugernes forståelse af ordningen og skabe en klar forbindelse til 
brændstofbesparelser er lineære intervaller på 1 kg/t hensigtsmæssige, da det klart kan 
påvises, at det giver en brændstofbesparelse på 1,5 % pr. trin op. F.eks. giver udskiftning af 
en F-model med en A-model en brændstofbesparelse på 7,5 %.

Den tomme D-klasse er forvirrende for forbrugerne. Ordningen bør være samlet og ikke 
underinddele klasserne i to "underordninger", hvilket vil svække effektiviteten.
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At reducere intervallerne ville ikke skabe konsekvente incitamenter til at forbedre ydelsen på 
markedet (mindre incitament til at skabe trinvise forbedringer mellem klasse E, F og G).

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Bilag 2, del A, tabel, kolonne 1 og 2

Kommissionens forslag

C2-dæk
Rullemodstandskoefficient i kg/t Energieffektivitetsklasse
rullemodstandskoefficient ≤ 5,5 A
5,6 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 6,7 B
6,8 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 8,0 C
benyttes ikke D
8,1 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 9,2 E
9,3 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 10,5 F
rullemodstandskoefficient ≥ 10,6 G

Ændringsforslag

C2-dæk
Rullemodstandskoefficient i kg/t Energieffektivitetsklasse
rullemodstandskoefficient ≤ 5,5 A
5,6 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 6,5 B
6,6 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 7,5 C
7,6 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 8,5 D
8,6 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 9,5 E
9,6 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 10,5 F
rullemodstandskoefficient ≥ 10,6 G

Begrundelse

For at styrke forbrugernes forståelse af ordningen og skabe en klar forbindelse til 
brændstofbesparelser er lineære intervaller på 1 kg/t hensigtsmæssige, da det klart kan 
knyttes til en brændstofbesparelse pr. trin op.

Den tomme D-klasse er forvirrende for forbrugerne. Ordningen bør være samlet og ikke 
underinddele klasserne i to "underordninger", hvilket vil svække effektiviteten.
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Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Bilag 1, del B, tabel, kolonne 1 og 2

Kommissionens forslag

C1-dæk
Vådgrebsindeks Vådgrebsklasse
155 ≤ vådgrebsindeks A
140 ≤ vådgrebsindeks ≤ 154 B
125 ≤ vådgrebsindeks ≤ 139 C
benyttes ikke D
110 ≤ vådgrebsindeks ≤ 124 E
vådgrebsindeks ≤ 109 F
benyttes ikke G

Ændringsforslag 

C1-dæk
Vådgrebsindeks Vådgrebsklasse
155 ≤ vådgrebsindeks A
140 ≤ vådgrebsindeks ≤ 154 B
125 ≤ vådgrebsindeks ≤ 139 C
110 ≤ vådgrebsindeks ≤ 124 D
vådgrebsindeks ≤ 109 E
benyttes ikke F
benyttes ikke G

Begrundelse

Den foreslåede tomme D-klasse er forvirrende for forbrugerne. Det er afgørende, at 
ordningen er gennemsigtig og forståelig. Ordningen bør være samlet og ikke underinddele 
klasserne i to "underordninger", hvilket vil svække effektiviteten.
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Forslag til direktiv
Bilag 3, stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Leverandørerne skal tillige stille 
følgende til rådighed på deres websted:

3. Leverandørerne skal tillige stille 
følgende til rådighed på deres websted:
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i) en forklaring på de piktogrammer, der 
benyttes i mærket

i) et link til EU's dækmærkningswebsted

ii) en udtalelse, hvor det fremhæves, at 
den reelle brændstofbesparelse og 
færdselssikkerheden i høj grad afhænger 
af førerens køremåde, især følgende:

ii) en forklaring på de piktogrammer, der 
benyttes i mærket¸ samt værktøjet til 
beregning af brændstofeffektiviteten
ifølge EU's dækmærkningswebsted
iii) en udtalelse, hvor det fremhæves, at 
den reelle brændstofbesparelse og 
færdselssikkerheden i høj grad afhænger 
af førerens køremåde, især følgende:

- at der kan opnås en betydelig 
brændstofbesparelse ved økonomisk kørsel

- at der kan opnås en betydelig 
brændstofbesparelse ved økonomisk kørsel

- at dæktrykket bør kontrolleres 
regelmæssigt, da korrekt dæktryk giver 
bedre vejgreb i vådt føre og bedre 
brændstoføkonomi

- at dæktrykket bør kontrolleres 
regelmæssigt, da korrekt dæktryk giver 
bedre vejgreb i vådt føre og bedre 
brændstoføkonomi

- at der altid bør holdes den fornødne 
bremseafstand.

- at der altid bør holdes den fornødne 
bremseafstand.

(punkt (ii) i Kommissionens tekst flyttet til punkt (iii) i ændringsforslaget)
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