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KORTFATTAD MOTIVERING

EU:s däckmärkningssystem kommer att fungera som komplement till de gränsvärden för 
drivmedelseffektivitet, väggrepp i vått väglag och externt däck- och vägbanebuller som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../... om krav för 
typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon (KOM(2008)0316). Förordningen 
kommer att innehålla standarder som innebär att de sämst presterande modellerna på 
marknaden så småningom kommer att fasas ut, medan märkningsdirektivet kommer att 
stimulera innovation och snabbare marknadsutveckling i riktning mot mer 
drivmedelseffektiva, säkrare och tystare däck.

Den europeiska däckmarknaden är mycket konkurrensutsatt. Frånvaron av tydlig information 
gör dock att konkurrensen om konsumenterna snarare handlar om pris och igenkännande av 
ett visst märke än om däckens prestanda. Köpbeslut som i allt väsentligt grundas på 
försäljningspriset och inte på produktens kvalitet är ingen drivfjäder för marknaden att röra 
sig mot effektivare och säkrare däck. Genom införandet av ett märkningssystem kommer 
konsumenterna för första gången att få tillgång till en systematisk, enhetlig och på ett 
oberoende sätt verifierad informationskälla för däckens prestanda. Att inkludera 
tre prestandaegenskaper – drivmedelseffektivitet, väggrepp vid vått väglag och externt 
däck- och vägbanebuller – är ett lämpligt sätt att se till att insatser görs för att optimera var 
och en (i stället för att förbättra en på bekostnad av de andra).

Däckens rullmotstånd står för 20–30 % av ett fordons drivmedelskonsumtion. Skillnaden är
stor (100 %) mellan de sämst och bäst presterande däcken på dagens europeiska marknad. 
Kommissionens konsekvensanalys visar att drivmedelseffektiva däck även är 
kostnadseffektiva och ett billigt sätt att minska koldioxidutsläppen (KOM(2008)0746). 
Genom att minska det aktuella marknadsgenomsnittet för rullmotståndet hos bildäck (runt 
10 kg/ton) med 30 % ner till bästa praxis (runt 7 kg/ton) skulle man uppnå 
drivmedelsbesparingar på i runda tal 5 % för hela vagnparken. Eventuellt ökade 
produktionskostnader och konsumentpriser lär uppvägas av drivmedelsbesparingarna och kan 
vara återbetalda på mindre än 8 månader för de mest drivmedelseffektiva bilarna. Särskilt 
med tanke på de stigande bensinpriserna är detta såväl ekonomiskt som miljömässigt 
intressant för konsumenterna.

En ökad användning av tysta däck kommer att minska vägbullret och förbättra livskvaliteten 
och hälsan för människor som bor i storstadsområden och i närheten av större vägar. 
Hälsoeffekterna och tillhörande kostnader kommer att minska, myndigheterna kommer att 
kunna omfördela en del av de utgifter som de i dag lägger på bullerskydd, och 
fastighetsvärdena utmed vägarna kommer att kunna bevaras. Konsumenterna kan emellertid 
inte förväntas vara förtrogna med decibelskalan och bör därför förses med ett enkelt 
färgsystem som indikerar högt, medelhögt och lågt buller.

Kommissionen måste inta en nyckelroll i arbetet med att informera konsumenterna genom att 
upprätta en webbplats och genomföra en informationskampanj om fördelarna i fråga om 
minskade drivmedelskostnader och förbättrad miljö. På webbplatsen bör konsumenterna ha 
möjlighet att beräkna de drivmedelsbesparingar de kan göra genom att gå över till effektivare 
däck. Skyldigheterna för tillverkarna och alla aktörer i distributions- och detaljhandelsledet 
måste vara tydliga och bli föremål för granskning. För att säkerställa efterlevnaden av 
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märkningssystemet måste inspektioner utföras av behöriga myndigheter i medlemsstaterna 
och kännbara böter måste införas.

Det är viktigt att inse att märkningssystemet kommer att vara till gagn inte bara för enskilda 
konsumenter och förare utan även för vagnparkskunder och ansvariga för offentlig 
upphandling. Sådana köpare besitter i och för sig mer ingående fackkunskaper, men 
marknadsstudier visar att vagnparkskunderna verkligen skulle uppskatta mer information om 
drivmedelseffektivitet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Däck kännetecknas av ett antal 
parametrar som är kopplade till varandra. 
Om en enskild parameter som 
rullmotståndet förbättras kan det ha en 
negativ inverkan på andra parametrar som 
väggreppet på vått underlag och det 
externa däck- och vägbanebullret. 
Däcktillverkarna bör uppmuntras att 
optimera alla parametrar.

(4) Däck kännetecknas av ett antal 
parametrar som är kopplade till varandra. 
Om en enskild parameter som 
rullmotståndet förbättras kan det ha en 
negativ inverkan på andra parametrar som 
väggreppet på vått underlag och det 
externa däck- och vägbanebullret. 
Dessutom kan det uppstå förhöjda 
partikelutsläpp genom ökat slitage när 
parametrarna ändras. Däcktillverkarna 
bör uppmuntras att optimera alla 
parametrar.

Motivering

Fordonstrafiken är en av de största källorna till koldioxidutsläpp. De årliga utsläppen av 
småpartiklar genom däckslitage uppgår till runt 6,5 kiloton. Till 2010 kommer ytterligare ett 
steg i partikelföreskrifterna att träda i kraft. Om parametrar som rullmotstånd ändras måste 
man också alltid beakta vilka konsekvenser detta får för däckslitaget och därmed även för 
partikelutsläppen.
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Tillverkare, leverantörer och 
distributörer av däck bör uppmuntras att 
följa bestämmelserna i detta direktiv före 
2012 för att öka medvetenheten om 
systemet och se till att dess fördelar kan 
realiseras så tidigt som möjligt.

Motivering

Genom att märkningssystemet införs snarast möjligt, inledningsvis på frivillig basis, kommer 
konsumenterna att få upp ögonen för det, och minskningar av drivmedelsförbrukning, 
koldioxidutsläpp och trafikbuller kan ske tidigare.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Potentiella köpare bör få ytterligare 
standardiserad information om var och en 
av märkningens olika delar –
drivmedelseffektivitet, väggrepp på vått 
underlag och bullerutsläpp – och om 
deras betydelse, bland annat genom en 
räknetabell för drivmedelsbesparingar 
som visar de genomsnittliga 
besparingarna i fråga om drivmedel, 
koldioxidutsläpp och kostnader. Denna 
information bör tillhandahållas via 
broschyrer och affischer vid alla 
försäljningsställen samt på 
EU:s webbplats för däckmärkning. 
Webbadressen bör anges tydligt på 
märkningen och i allt tekniskt 
reklammaterial.
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Motivering

Syftet är att skapa en central informationskälla som tydligt förklarar motiven bakom 
märkningssystemet, fördelarna för konsumenterna i form av drivmedels- och 
kostnadsbesparingar samt systemets bidrag till koldioxid- och trafikbullerminskningar.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att införa klassificeringskrav 
för däckklasserna C2 och C3 när det gäller 
väggrepp på vått underlag, att införa krav 
avseende andra väsentliga däckparametrar 
än drivmedelseffektivitet, väggrepp på vått 
underlag och externt däck- och 
vägbanebuller samt att anpassa bilagorna 
till den tekniska utvecklingen. Eftersom 
dessa åtgärder har en allmän räckvidd och 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv genom att komplettera det, 
måste de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(22) Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att införa klassificeringskrav 
för däckklasserna C2 och C3 när det gäller 
väggrepp på vått underlag, att införa krav 
avseende andra väsentliga däckparametrar 
än drivmedelseffektivitet och externt däck-
och vägbanebuller samt att anpassa 
bilagorna till den tekniska utvecklingen,
bland annat med beaktande av 
partikelutsläppen vid däckslitage. 
Eftersom dessa åtgärder har en allmän 
räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom att 
komplettera det, måste de antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Motivering

Parametern ”väggrepp på vått väglag” upprepas i kommissionens förslag.

Fordonstrafiken är en av de största källorna till koldioxidutsläpp. De årliga utsläppen av 
småpartiklar genom däckslitage uppgår till runt 6,5 kiloton. Till 2010 kommer ytterligare ett 
steg i partikelföreskrifterna att träda i kraft. Om parametrar som rullmotstånd ändras måste 
man också alltid beakta vilka konsekvenser detta får för däckslitaget och därmed även för 
partikelutsläppen.
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) tekniskt reklammaterial: allt tryckt och 
elektroniskt material som används i 
marknadsföringen av däck eller fordon, 
som riktas till slutanvändare eller 
distributörer och som beskriver de 
specifika parametrarna för ett däck; hit hör 
tekniska manualer, broschyrer, 
Internetreklam, flygblad och kataloger,

(4) tekniskt reklammaterial: allt tryckt och 
elektroniskt material som används i 
marknadsföringen av däck eller fordon, 
som riktas till slutanvändare eller 
distributörer och som beskriver de 
specifika parametrarna för ett däck eller 
anger försäljningspriset; hit hör tekniska 
manualer, broschyrer, lagerlistor, 
Internetreklam, flygblad och kataloger,

Motivering

För att hjälpa potentiella köpare som inte ser däcken innan de monteras på (exempelvis vid 
onlinebeställningar och kontrakt för vagnparksadministration) är det viktigt att ge dem 
märkningsinformation via andra reklamkällor. Märkningsinformationen måste lämnas 
varhelst försäljningspriset presenteras.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) EU:s webbplats för däckmärkning: 
en av kommissionen administrerad, 
central onlinetjänst som bistår med 
förklarande och kompletterande 
information om var och en av 
däckmärkningens olika delar och som 
bland annat innehåller en räknetabell för 
drivmedelsbesparingar,

Motivering

Syftet är att skapa en central informationskälla som tydligt förklarar motiven bakom 
märkningssystemet, fördelarna för konsumenterna i form av drivmedels- och 
kostnadsbesparingar samt systemets bidrag till koldioxid- och trafikbullerminskningar.
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) räknetabell för 
drivmedelsbesparingar: ett verktyg som 
tillhandahålls på EU:s webbplats för 
däckmärkning och via broschyrer och 
affischer och som visar möjliga 
drivmedelsbesparingar (i procent, liter 
och euro) och koldioxidminskningar för 
C1-, C2- och C3-däck,

Motivering

Syftet är att öka medvetenheten om och intresset för märkningen och att visa de direkta 
fördelarna för konsumenterna i form av drivmedels- och kostnadsbesparingar, liksom de 
miljömässiga fördelarna.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Leverantörerna ska se till att C1- och 
C2-däck som levereras till distributörer 
eller slutanvändare förses med en dekal på 
slitbanan som visar däckets 
drivmedelseffektivitetsklass enligt 
bilaga I, del A och det uppmätta värdet för 
däck- och vägbanebuller enligt bilaga I, 
del C; märkningen av C1-däck ska också 
ange däckets klass i fråga om väggrepp på 
vått underlag enligt bilaga I, del B. 

(1) Leverantörerna ska se till att C1- och 
C2-däck som levereras till 
försäljningsställen förses med märkning 
som visas på valfritt sätt eller genom en 
dekal på slitbanan och som visar däckets
drivmedelseffektivitet, väggrepp på vått 
underlag och det uppmätta värdet för 
däck- och vägbanebuller enligt delarna A, 
B och C i bilaga I.

Motivering

Med den föreslagna omformuleringen klargör man vilken information som ska lämnas till 
försäljningsställena och garanterar att det lämpligaste och effektivaste sättet att informera 
konsumenterna används. Hänvisningen till ”försäljningsställe” är i samklang med den 
omformulerade artikel 3.3.
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Leverantörerna ska ange däckets 
klassificering vad gäller 
drivmedelseffektivitet och externt 
däck- och vägbanebuller samt uppmätt 
värde vad gäller externt däck- och 
vägbanebuller i tekniskt reklammaterial 
enligt bilaga I i den ordning som fastställs i 
bilaga III.

(3) Leverantörerna ska ange däckets 
klassificering vad gäller 
drivmedelseffektivitet och externt 
däck- och vägbanebuller samt uppmätt 
värde vad gäller externt däck- och 
vägbanebuller i allt tekniskt 
reklammaterial enligt bilaga I i den ordning 
som fastställs i bilaga III.

Motivering

Förtydligande för att se till att märkningsinformationen lämnas i allt tekniskt reklammaterial.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Allt tekniskt reklammaterial ska 
innehålla en tydlig länkadress till 
EU:s webbplats för däckmärkning.

Motivering

För att bli mer medvetna om systemet och förstå hur det fungerar bör konsumenterna 
hänvisas till EU:s webbplats, en central tjänst som ska tillhandahålla förklarande och 
kompletterande information.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Distributörerna ska se till att däcken, 
på försäljningsstället, är försedda med 
den dekal som tillhandahålls av 

(1) Distributörerna ska se till att 
märkningsinformation som tillhandahålls 
av leverantörerna i enlighet med artikel 4.1 
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leverantörerna i enlighet med artikel 4.1 
och att dekalen är fäst på väl synlig plats.

i omedelbar närhet och på väl synlig plats 
finns tillgänglig på försäljningsstället.

Motivering

Ändringsförslaget förbättrar ordalydelsen genom att inskärpa en konsekvent användning av 
märkningsinformationen.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Billeverantörernas och bildistributörernas 
ansvarsområden

Fordonsleverantörernas och 
fordonsdistributörernas ansvarsområden
(Genomgående ändringsförslag. Om det 
antas ska det gälla i hela artikeln.)

Motivering

Bestämmelserna bör gälla distributörer av alla fordon utrustade med sådana däck som 
omfattas av direktivet, även skåpbilar, lastbilar och bussar, så att märkningssystemet blir 
känt även bland företagskunder, som utgör en växande andel av däckmarknaden.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 8 - stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna inför ett system 
med rutinmässiga och icke rutinmässiga 
inspektioner vid försäljningsställen för att 
säkerställa efterlevnaden av detta direktiv.

Motivering

Studier från konsumentföreningar har visat på konsekvent felmärkta produkter och bristfällig 
information. Medlemsstaterna bör med hjälp av stickprovskontroller se till att produkterna är 
korrekt märkta och att relevant information finns tillgänglig i allt tekniskt reklammaterial 
såsom föreskrivet. Prägling av däcksidorna innebär att det blir lättare att kontrollera och se 
till att bestämmelserna tillämpas korrekt.
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna bedömer och 
säkerställer överensstämmelsen ska de i 
förekommande fall även stödja sig på 
dokumentation om däckets 
typgodkännande och på relevanta 
bestyrkande handlingar som leverantören 
ska tillhandahålla.

Motivering

Befintliga förordningar föreskriver redan hur medlemsstaterna ska fastställa värdena för 
drivmedelskonsumtion, väggrepp på vått underlag och externt däck- och vägbanebuller i 
samband med typgodkännandeprov för nya fordon. Etablerade EU-förfaranden bör 
användas, och inte ifrågasättas, för att undvika onödiga extratester och byråkrati. Vidare är 
det nödvändigt att minimera och harmonisera däcktesterna för att minska såväl den 
administrativa bördan för tillverkarna som testkostnaderna. Därför bör man använda samma 
testmetoder som i lagstiftningen om typgodkännande av däck.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 14 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 29 oktober 2010 ska
kommissionen för Europaparlamentet och 
rådet lägga fram en rapport med en 
konsekvensanalys och vid behov även med 
förslag om vidare översyn av detta direktiv 
och andra relevanta förordningar med 
hänsyn till en utvidgning av 
märkningssystemet så att det även 
omfattar regummerade däck.
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Bilaga I – del A – tabellen – kolumnerna 1 och 2

Kommissionens förslag

C1-däck
RRC i kg/t Energieffektivitets-

klass
RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.7 B
7.8≤RRC≤9.0 C
Tomt D
9.1≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤12.0 F
RRC≥12.1 G

Ändringsförslag

C1-däck
RRC i kg/t Energieffektivitets-

klass
RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.5 B
7.6≤RRC≤8.5 C
8.6≤RRC≤9.5 D
9.6≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤11.5 F
RRC≥11.6 G

Motivering

To enhance understanding of the scheme and make a clear link to fuel savings, linear band 
widths of 1kg/t are appropriate, as this can clearly be shown to represent a fuel saving of 
1.5% per band improvement, i.e. A fuel saving of 7.5% by replacing a band F model with a 
band A model. 

The empty D band is confusing for consumers. The scheme should be continuous, rather than 
divide brands into two “sub schemes” which undermines the effectiveness. 

Decreasing bandwidths would fail to provide consistent incentives to improve performance 
throughout the market (less incentive to make incremental improvements between bands E, F, 
G.)
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Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Bilaga I – del A – tabellen – kolumnerna 1 och 2

Kommissionens förslag

C2-däck
RRC i kg/t Energieffektivitets-

klass
RRC≤5.5 A
5.6≤RRC≤6.7 B
6.8≤RRC≤8.0 C
Tomt D
8.1≤RRC≤9.2 E
9.3≤RRC≤10.5 F
RRC≥10.6 G

Ändringsförslag

C2-däck
RRC i kg/t Energieffektivitets-

klass
RRC≤5.5 A
5.6≤RRC≤6.5 B
6.6≤RRC≤7.5 C
7.6≤RRC≤8.5 D
8.6≤RRC≤9.5 E
9.6≤RRC≤10.5 F
RRC≥10.6 G

Motivering

För att göra systemet mer begripligt och skapa en tydlig koppling till drivmedelsbesparingar 
är det lämpligt att kategorierna har en linjär spännvidd på 1 kg/t, eftersom detta tydligt kan 
kopplas till drivmedelsbesparing per kategoriförbättring.

Den tomma kategori D är förvirrande för konsumenterna. Systemet bör vara kontinuerligt i 
stället för att märkena delas in i två olika ”undersystem” som undergräver effektiviteten.
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Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Bilaga I – del B – tabellen – kolumnerna 1 och 2

Kommissionens förslag

G Klasser – väggrepp på 
vått underlag

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

Ändringsförslag 

G Klasser – väggrepp på 
vått underlag

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

Motivering

Den tomma kategori D enligt förslaget är förvirrande för konsumenterna. Det är viktigt att 
systemet är överskådligt och begripligt. Det måste vara kontinuerligt i stället för att märkena 
delas in i två olika ”undersystem” som undergräver effektiviteten.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Leverantörerna ska på sin webbplats 
också

3. Leverantörerna ska på sin webbplats 
också

i) lägga ut en länk till EU:s webbplats för 
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däckmärkning,
(i) förklara piktogrammen på märkningen, 
och

ii) förklara piktogrammen på märkningen 
och tillhandhålla den räknetabell för 
drivmedelsbesparingar som finns på 
EU:s webbplats för däckmärkning,

(ii) lägga ut ett meddelande som belyser 
det faktum att de faktiska 
drivmedelsbesparingarna och 
trafiksäkerheten i hög grad beror på 
förarnas beteende, i synnerhet följande:

iii) lägga ut ett meddelande som belyser det 
faktum att de faktiska 
drivmedelsbesparingarna och 
trafiksäkerheten i hög grad beror på 
förarnas beteende, i synnerhet följande:

– Miljövänlig körning kan minska 
drivmedelsförbrukningen avsevärt.

– Miljövänlig körning kan minska 
drivmedelsförbrukningen avsevärt.

– Däcktrycket bör kontrolleras regelbundet 
för bättre väggrepp på vått underlag och 
bättre drivmedelseffektivitet.

– Däcktrycket bör kontrolleras regelbundet 
för bättre väggrepp på vått underlag och 
bättre drivmedelseffektivitet.

– Säkerhetsavstånden bör alltid följas 
strikt.

– Säkerhetsavstånden bör alltid följas 
strikt.

(Led ii i kommissionstexten blir led iii i ändringsförslaget.)
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