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Ændringsforslag 19
Matthias Groote

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om mærkning af dæk med 
brændstofeffektivitet og andre vigtige 
parametre

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om mærkning af dæk med 
brændstofeffektivitet og andre vigtige 
parametre
(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. de

Begrundelse

Logisk set bør en forordning vælges som instrument. Forslaget om typegodkendelse af 
motorkøretøjers generelle sikkerhed, der behandler udbudssiden ved at fastsætte 
mindstekrav, bør i overensstemmelse med Kommissionens begrundelse suppleres med 
dette forslag, der er rettet mod efterspørgselssiden. Derved sikres der et 
standardniveau for dækkvalitet. Forordningen garanterer, at bestemmelserne om 
mærkningskrav finder direkte anvendelse, da en omskrivning til national ret ikke er 
nødvendig.

Ændringsforslag 20
Amalia Sartori, Stefano Zappalà, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om mærkning af dæk med 
brændstofeffektivitet og andre vigtige 
parametre

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om mærkning af dæk med 
brændstofeffektivitet og andre vigtige 
parametre
(Denne ændring vedrører hele 
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retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. it

Begrundelse

Forordningen om krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed 
(KOM(2008)0316) gik forud for Kommissionens forslag. I betragtning af forbindelsen 
mellem de to tekster bør Kommissionens forslag omdannes til en forordning, således 
at der sikres ensartet anvendelse i EU.

Ændringsforslag 21
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om mærkning af dæk med 
brændstofeffektivitet og andre vigtige 
parametre

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om mærkning af dæk med 
brændstofeffektivitet og andre vigtige 
parametre

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Logisk set bør det være en forordning, der vælges som instrument. Forslaget om 
typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed, KOM(2008)0316, der 
behandler udbudssiden ved at fastsætte mindstekrav, bør i overensstemmelse med 
Kommissionens begrundelse suppleres med dette forslag, der er rettet mod 
efterspørgselssiden. Derved sikres der et standardniveau for dækkvalitet.
Forordningen garanterer, at bestemmelserne om mærkningskrav finder direkte 
anvendelse, da en omskrivning til national ret ikke er nødvendig.
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Ændringsforslag 22
Neena Gill

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om mærkning af dæk med 
brændstofeffektivitet og andre vigtige 
parametre

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om mærkning af dæk med 
brændstofeffektivitet og andre vigtige 
parametre

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

En forordning vil bedre end et direktiv kunne sikre lige vilkår for dækfabrikanter og 
en mere gennemsigtig ordning for forbrugerne.

Ændringsforslag 23
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om mærkning af dæk med 
brændstofeffektivitet og andre vigtige 
parametre

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om mærkning af dæk med 
vådgreb, brændstofeffektivitet og 
rullestøjsniveau

Or. de

Begrundelse

Direktivet indeholder bestemmelser om mærkning af tre præcist definerede 
parametre. Den første overvejelse bør her vedrøre sikkerheden, hvorfor vådgreb bør 
nævnes før brændstofeffektivitet og rullestøjsniveau. Formuleringen "andre vigtige 
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parametre" er for vag og derfor ikke egnet til at indgå i titlen på et direktiv.

Ændringsforslag 24
Matthias Groote

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 
rullemodstand 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 slid ved ændring af 
parametrene. Dækfabrikanterne bør 
anspores til at optimere alle parametre.

Or. de

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 rullemodstand ændres, skal 
det også altid overvejes, hvilke konsekvenser det vil have for dækslid og dermed også 
for belastningen med finstøv.

Ændringsforslag 25
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Dæk karakteriseres ved flere parametre, 
som hænger sammen indbyrdes.

(4) Dæk karakteriseres ved flere parametre, 
som hænger sammen indbyrdes.
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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.

Forbedring af én parameter såsom 
rullemodstand 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, 
uden at opfyldelsen af de allerede 
opnåede sikkerhedsstandarder derved 
vanskeliggøres.

Or. de

Begrundelse

Det bør være helt klart, at sikkerheden prioriteres højest.

Ændringsforslag 26
Silvia-Adriana Ţicău

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 
rullemodstand 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.
Færdselssikkerhed skal prioriteres højt i 
forbindelse med de anvendte 
prøvningsmetoder.

Or. ro

Begrundelse

Det er vigtigt at prioritere færdselssikkerhed i forbindelse med de anvendte 
prøvningsmetoder.
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Ændringsforslag 27
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) For at øge forståelsen af 
rullemodstand og skabe større bevidsthed 
herom, ville en kalkulator til beregning af 
brændstofbesparelse som den, der allerede 
eksisterer for C3-dæk, kunne tjene som et 
hensigtsmæssigt værktøj til påvisning af 
mulige besparelser af brændstof, 
omkostninger og CO2.

Or. en

Begrundelse

En mærkningsordning for dæk på EU-niveau tager sigte på at reagere på det 
suboptimale skift på markedet i retning af brændstoføkonomiske dæk, som skyldes 
manglende oplysninger. En kalkulator til beregning af brændstofbesparelse ville 
bidrage til, at forbrugerne kan vælge mere bevidst.

Ændringsforslag 28
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Færdselssikkerheden påvirkes også af 
andre dækparametre, eksempelvis 
aquaplaning og kurveegenskaber. På 
nuværende tidspunkt findes der imidlertid 
ikke harmoniserede prøvningsmetoder for 
sådanne parametre. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at åbne mulighed for, at 
der på et senere tidspunkt om nødvendigt 
kan indføres bestemmelser om 

(10) Færdselssikkerheden påvirkes også af 
andre dækparametre, eksempelvis 
aquaplaning og kurveegenskaber. På 
nuværende tidspunkt findes der imidlertid 
ikke harmoniserede prøvningsmetoder for 
sådanne parametre. Derfor bør der ikke på 
nuværende tidspunkt vedtages 
bestemmelser for disse parametre.
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harmoniserede oplysninger til 
slutbrugerne om sådanne dækparametre.

Or. de

Begrundelse

Hvis der endnu ikke findes harmoniserede prøvningsmetoder, bør det ikke forlanges, 
at medlemsstaterne handler på nuværende tidspunkt. Det vil kun medføre unødvendigt 
bureaukrati.

Ændringsforslag 29
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Dækfabrikanter, leverandører og 
distributører bør tilskyndes til at 
overholde dette direktivs bestemmelser 
inden 2012 med henblik på at fremskynde 
ordningens anerkendelse og realisere de 
hermed forbundne fordele.

Or. en

Begrundelse

Mærkningsordningen bør indføres så hurtigt som muligt, indledningsvis på frivillig 
basis, hvilket vil øge forbrugernes anerkendelse af ordningen og hurtigere medføre 
reduktioner i brændstofforbruget, CO2-emissionerne og trafikstøjen på vejene.
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Ændringsforslag 30
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Den målte 
rullemodstandskoefficient (RRC udtrykt i 
kg/t) bør også anføres på mærket for at 
sikre, at ordningen er gennemsigtig, og at 
den forstås, navnlig af indkøbere.

Or. en

Begrundelse

Angivelse af rullemodstandskoefficienten (RRC udtrykt i kg/t) gør ordningen mere 
gennemsigtig og er især vigtigt for indkøbere og slutbrugere, herunder indkøbere af 
vognparker, vejtransportvirksomheder og indkøbere i den offentlige sektor, der 
fremhæver, at mærket ikke må gøres for enkelt ved, at nyttige oplysninger udelades.

Ændringsforslag 31
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) Med henblik på at oplyse 
forbrugerne bør der anvendes en enkel 
"trafiklysordning" til mærkets 
støjoplysninger, således at den målte 
decibelværdi sættes i forhold til en række 
støjemissionsværdier.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne bekymrer sig helt klart om støjemissioner, men er generelt ikke bekendt 
med decibelskalaen, hvad angår dækstøj, hvorfor de har brug for flere oplysninger.
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En enkel farveindikation (rød/gul/grøn) viser de enkelte modellers placering med 
hensyn til støjemissionsværdier i forhold til andre modeller i den pågældende 
kategori.

Ændringsforslag 32
Werner Langen, Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Med mærkning på dækkene på 
salgsstedet og i teknisk salgsmateriale
skulle det være sikret, at distributører og 
potentielle slutbrugere får harmoniserede 
oplysninger om dæks brændstofeffektivitet, 
vejgreb i vådt føre og afgivelse af rullestøj 
til omgivelserne.

(16) Med mærkning på dækkene på 
salgsstedet skulle det være sikret, at 
distributører og potentielle slutbrugere får 
harmoniserede oplysninger om dæks 
brændstofeffektivitet, vejgreb i vådt føre 
og afgivelse af rullestøj til omgivelserne.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af ændringen af direktivforslagets artikel 6.

Ændringsforslag 33
Fiona Hall, Lena Ek

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Hvis mærkningsordningen skal være gennemsigtig og skal accepteres af 
offentligheden, er det særdeles vigtigt at have en central, uafhængig og troværdig 
informationskilde. På webstedet vil der være enkle, korte forklaringer på hvert 
piktogram. På webstedet bør der også være en forklaring på den logiske begrundelse 
for ordningen og dens fordele for chauffører og speditører samt dens samlede bidrag 
til reduktion af CO2-emissioner og rullestøj. Webstedet bør oprettes og vedligeholdes 
af Kommissionen som myndighed for mærkningsordningen for at sikre, at alle 
forbrugere i EU modtager de samme oplysninger.

Ændringsforslag 34
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 35
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er afgørende for, om målet med 
bestemmelserne om mærkning nås, at 
fabrikanter, leverandører og distributører 
overholder dem. Medlemsstaterne bør 
derfor holde øje med overholdelsen ved at 
overvåge markedet og føre regelmæssig 
efterfølgende kontrol.

(20) Det er afgørende for, om målet med 
bestemmelserne om mærkning nås, at 
fabrikanter, leverandører og distributører 
overholder dem, også for at sikre 
ensartede konkurrencevilkår på det indre 
marked. Medlemsstaterne bør derfor sikre 
overholdelsen ved at vedtage 
hensigtsmæssige foranstaltninger til 
overvågelse af markedet, føre regelmæssig 
efterfølgende kontrol og indføre et 
sanktionssystem.

Or. de

Begrundelse

Med henblik på at sikre lige konkurrencevilkår på EU's indre marked og skabe lige 
vilkår for fabrikanter i og uden for EU, skal medlemsstaterne sørge for, at direktivets 
bestemmelser håndhæves konsekvent.

Ændringsforslag 36
Lena Ek

Forslag til direktiv
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) I forbindelse med gennemførelsen 
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af de relevante bestemmelser i dette 
direktiv bør medlemsstaterne bestræbe sig 
på at afstå fra foranstaltninger, der 
pålægger SMV'er uberettigede, 
bureaukratiske og tunge forpligtelser, og, 
hvor det er muligt, at tage hensyn til 
SMV'ernes særlige behov og finansielle 
og administrative byrder.

Or. en

Begrundelse

SMV'erne har ikke de samme finansielle og administrative muligheder som deres 
større partnere. SMV'erne er endvidere specielt følsomme over for bureaukratiske og 
tunge systemer. Det er derfor vigtigt at understrege betydningen af, at 
medlemsstaterne tager hensyn til SMV'ernes sårbare situation i forbindelse med 
gennemførelsen af bestemmelserne i dette direktiv.

Ændringsforslag 37
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Inden dette direktiv træder i kraft, 
bør Kommissionen gennemføre en 
konsekvensanalyse, der giver oplysninger 
om, hvorvidt forbrugerne forstår den i 
dette direktiv foreslåede dækmærkning og
ville ændre deres forbrugeradfærd i 
henhold hertil, og i givet fald fremsætte 
relevante forslag til ændring af dette 
direktiv.

Or. de

Begrundelse

Den dækmærkning, der i øjeblikket foreslås af Kommissionen, kan eventuelt medføre 
misforståelser og forstås måske ikke af forbrugerne.  For at undgå dette bør der 
gennemføres en konsekvensanalyse.
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Ændringsforslag 38
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20b) Inden dette direktiv træder i kraft, 
bør Kommissionen endvidere gennemføre 
en konsekvensanalyse af mærkning af 
dækstøj og i givet fald fremsætte relevante 
forslag til ændring af dette direktiv.
Mærkning af dækstøj er vildledende for 
forbrugerne, da den anførte udvendige 
støj ikke har noget at gøre med den 
subjektive indvendige støj under kørslen, 
og da der ikke er taget tilstrækkeligt 
hensyn til vejbelægningen, som er den 
væsentligste årsag til støj.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens aktuelle forslag om mærkning af dækstøj er vildledende og kan 
misforstås af forbrugerne, eftersom den her anførte udvendige støj ikke har noget at 
gøre med den subjektive indvendige støj under kørslen. Desuden er den væsentligste 
årsag til støj ikke dækkene, men vejbelægningen. Endelig er et dæk, der er støjsvagt 
på vejbelægning A, ikke nødvendigvis støjsvagt på vejbelægning B. For at undgå 
vildledninger, bør der gennemføres en konsekvensanalyse.

Ændringsforslag 39
Matthias Groote

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 

(22) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at indføre krav til 
vådgrebsklassificering af dæk i kategori C2 



AM\771285DA.doc 16/92 PE421.196v01-00

DA

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 
–

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 ikkevæsentlige
bestemmelser i dette direktiv ved 
supplering af det, skal foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF 
–

Or. de

Begrundelse

Det nævnte parameter "vådgreb" gentages i Kommissionens forslag. Vejtransport er 
en af hovedårsagerne til CO2-emissioner. 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 rullemodstand ændres, skal det også altid overvejes, 
hvilke konsekvenser det har for dækslid og dermed også for belastningen med finstøv.

Ændringsforslag 40
Herbert Reul

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 

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

Or. de

Begrundelse

Direktivet indeholder bestemmelser om tre præcist definerede parametre, ikke om 
parametre, der skal defineres nærmere i fremtiden. Alt andet er for ubestemt juridisk 
set og skal derfor afvises.

Ændringsforslag 41
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet med dette direktiv er at øge 
brændstofeffektiviteten inden for 
vejtransport ved at fremme 
brændstofbesparende dæk.

Målet med dette direktiv er at opstille 
rammerne for formidling af oplysninger 
om dækparametre ved en mærkning, der 
giver forbrugerne mulighed for at træffe 
dækvalg på en gennemskuelig måde.

Direktivet opstiller rammerne for 
formidling af oplysninger om 
dækparametre ved mærkning.

Or. de

Begrundelse

Hovedformålet med dette direktiv er at give forbrugerne oplysninger om tre centrale 
parametre. Det overlades til forbrugeren selv at afgøre, om han eller hun vælger 
dækkene med den laveste rullemodstand – som Kommissionen foreslår det – eller dem 
med det bedste vådgreb.
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Ændringsforslag 42
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Forslag til direktiv
Artikel 1  — afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet med dette direktiv er at øge 
brændstofeffektiviteten inden for 
vejtransport ved at fremme 
brændstofbesparende dæk.

Målet med dette direktiv er at øge den 
økonomiske effektivitet og 
miljøeffektiviteten og sikkerheden inden 
for vejtransport ved at fremme 
brændstofbesparende dæk.

Or. pl

Begrundelse

Pierwotną ideą regulacji była poprawa efektywności paliwowej transportu 
drogowego przez promowanie opon o obniżonym oporze toczenia (aspekt 
ekonomiczny i ekologiczny). We wstępie regulacji wspomina się też o jej rozszerzeniu 
o inne wymagania wobec opon, związane z podnoszeniem bezpieczeństwa ruchu oraz 
obniżeniem poziomu hałasu (aspekt ekologiczny). Cel regulacji pozostał więc 
niezmieniony, mimo, że uległa ona znacznemu rozszerzeniu. Warto zmienić cel tak, 
aby uwzględniał już wprowadzone wymagania i umożliwiał dalsze rozszerzanie 
wymagań wobec ogumienia w przyszłości.

Ændringsforslag 43
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet med dette direktiv er at øge 
brændstofeffektiviteten inden for 
vejtransport ved at fremme 
brændstofbesparende dæk.

Målet med dette direktiv er at øge 
brændstofeffektiviteten og sikkerheden 
inden for vejtransport ved at fremme 
brændstofbesparende dæk med optimalt 
vådgreb.

Or. de
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Begrundelse

Der bør ikke (kun) lægges vægt på miljømæssige aspekter, men også på 
sikkerhedsparametre. Følgende faktorer er udslaggivende for forbrugerne: pris, slid, 
sikkerhed og miljøvenlighed.

Ændringsforslag 44
Neena Gill

Forslag til direktiv
Artikel 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktivet opstiller rammerne for 
formidling af oplysninger om 
dækparametre ved mærkning.

Direktivet opstiller rammerne for 
formidling af harmoniserede oplysninger 
om dækparametre ved mærkning.

Or. en

Ændringsforslag 45
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) "professionelt off road-dæk": et dæk 
beregnet til blandet kørsel på både vej og i  
terræn eller til anden særlig kørsel, og 
som har alle følgende egenskaber:
for C1- og C2-dæk:
i) mønsterdybde ≥ 11 mm
ii) hulrumsprocent ≥ 35%
iii) maksimal hastighed på 100 km/t (J-
symbol)
iv) mærkning, der betegner anvendelse i 
mudder og sne.
(b) for C3-dæk:
i) mønsterdybde ≥ 16 mm



AM\771285DA.doc 20/92 PE421.196v01-00

DA

ii) hulrumsprocent ≥ 35%
iii) maksimal hastighed på 110 km/t (K-
symbol)
iv) mærkning, der betegner anvendelse i 
mudder og sne.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede definition ville omfatte dæk beregnet til kørsel på veje uden belægning 
eller i ujævnt terræn, f.eks. dæk på off road-redningskøretøjer, køretøjer, der 
anvendes til skovfældning, vedligeholdelse af stærkstrømsledninger osv. Dæk 
beregnet til anvendelse på SUV-køretøjer (Sport Utility Vehicles) har i de seneste år 
udgjort en voksende del af markedet. Generelt er dæk til disse køretøjer mindre 
brændstofeffektive og mere støjende sammenlignet med andre modeller. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at lade disse modeller være omfattet af mærkningskravene for at 
sikre, at forbrugerne får effektive oplysninger.

Ændringsforslag 46
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nummer 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) "snedæk": et dæk, hvis 
slidbanemønster, slidbanesammensætning 
eller opbygning primært er udformet til på 
sne at opnå en bedre ydeevne end et 
normaldæk for så vidt angår dets evne til 
at sætte køretøjet i gang eller holde det i 
gang.

Or. en

Begrundelse

Definitionerne i dette forslag bør tilpasses teksten i forordningen om krav til 
typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed.
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Ændringsforslag 47
Werner Langen, Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "teknisk salgsmateriale": alt trykt og 
elektronisk materiale, der anvendes til 
markedsføring af dæk eller køretøjer, er 
rettet mod slutbrugere og distributører og 
indeholder en beskrivelse af et dæks 
specifikke parametre, herunder tekniske 
vejledninger, brochurer, 
internetmarkedsføring, foldere og 
kataloger

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af ændringen af direktivforslagets artikel 6.

Ændringsforslag 48
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "teknisk salgsmateriale": alt trykt og 
elektronisk materiale, der anvendes til 
markedsføring af dæk eller køretøjer, er 
rettet mod slutbrugere og distributører og 
indeholder en beskrivelse af et dæks 
specifikke parametre, herunder tekniske 
vejledninger, brochurer, 
internetmarkedsføring, foldere og 
kataloger

(4) "teknisk reklamemateriale": tekniske 
vejledninger, brochurer, foldere og 
kataloger i trykt eller elektronisk form, der 
anvendes til markedsføring af dæk eller 
køretøjer, er rettet mod slutbrugere og 
distributører og indeholder en beskrivelse 
af et dæks specifikke parametre

Or. de
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Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer karakteren af teknisk reklamemateriale i trykt eller 
elektronisk form på f.eks. internettet, til forskel fra mediereklame i f.eks. presse eller 
tv eller på internettet; reklamemateriale er en mere præcis oversættelse af 
"promotional literature" end salgsmateriale.

Ændringsforslag 49
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "teknisk salgsmateriale": alt trykt og 
elektronisk materiale, der anvendes til 
markedsføring af dæk eller køretøjer, er 
rettet mod slutbrugere og distributører og 
indeholder en beskrivelse af et dæks 
specifikke parametre, herunder tekniske 
vejledninger, brochurer, 
internetmarkedsføring, foldere og kataloger

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at de potentielle indkøbere, der ikke ser dækkene, før de monteres (f.eks. 
i forbindelse med onlineordrer eller aftaler med ledelsen af en vognpark), får 
oplysningerne, er det vigtigt, at mærkningsoplysningerne findes i andet 
salgsmateriale. Mærkningsoplysningerne skal gives der, hvor salgsprisen er anført.

Ændringsforslag 50
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) "teknisk dokumentation": information (5) "teknisk dokumentation": alle 
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om dæk, herunder dækfabrikant og -
modelbetegnelse; beskrivelse af den 
dæktype eller gruppe dæktyper, som er 
omfattet af angivelsen af 
brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj;
prøvningsrapporter og 
prøvningsnøjagtighed

dokumenter med information om dæk, 
herunder dækfabrikant og -
modelbetegnelse; beskrivelse af den 
dæktype eller gruppe dæktyper, som er 
omfattet af angivelsen af 
brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj;
prøvningsrapporter og 
prøvningsnøjagtighed

Or. pl

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at gøre direktivets bestemmelser klare og 
utvetydige. Med dokumentation menes der dokumenter, ikke oplysninger.

Ændringsforslag 51
Fiona Hall, Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) "EU's dækmærkningswebsted": en 
central onlinekilde til forklarende og 
supplerende oplysninger om dækmærkets 
indhold, som også omfatter en kalkulator 
til beregning af brændstofbesparelsen, og 
som forvaltes af Europa-Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Hvis mærkningsordningen skal være gennemsigtig og skal accepteres af 
offentligheden, er det yderst vigtigt at have en central, uafhængig og troværdig 
informationskilde. På webstedet vil der være enkle, korte forklaringer på hvert 
piktogram. På webstedet bør der også være en forklaring på den logiske begrundelse
for ordningen og dens fordele for chauffører og speditører samt dens samlede bidrag 
til reduktion af CO2-emissioner og rullestøj. Webstedet bør oprettes og vedligeholdes 
af Kommissionen som myndighed for mærkningsordningen for at sikre, at alle 
forbrugere i EU modtager de samme oplysninger.
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Ændringsforslag 52
Rebecca Harms

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) "EU's dækmærkningswebsted": en 
central onlinekilde til forklarende og 
supplerende oplysninger om dækmærkets 
indhold, som også omfatter en kalkulator 
til beregning af brændstofbesparelsen, og 
som forvaltes af Europa-Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Da forbrugerne ikke har adgang til oplysninger, der tydeligt forklarer den logiske 
begrundelse for og fordelene ved ordningen, er det lidet sandsynligt, at målene om 
større færdselssikkerhed, brændstofbesparelser, reduktion af CO2 -emissionerne og 
støjniveauet vil blive nået. Det er hensigtsmæssigt at oprette et EU-websted, hvor 
ordningen forklares og understøttes, for at sikre, at der leveres harmoniserede 
oplysninger og meddelelser, der ikke er modsigende eller forvirrende, og navnlig at 
der ikke anvendes forskellige metoder i medlemsstaterne til beregning af 
brændstofbesparelsen.

Ændringsforslag 53
Fiona Hall, Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Formålet er at øge kendskabet til og interessen for mærket og vise chauffører, 
speditører, ledere af vognparker og andre indkøbere de direkte fordele med hensyn til 
brændstofforbrug og økonomi og desuden de miljømæssige fordele.

Ændringsforslag 54
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Formålet er at øge kendskabet til og interessen for mærket og vise forbrugerne de 
direkte fordele med hensyn til brændstofforbrug og økonomi og desuden de 
miljømæssige fordele.



AM\771285DA.doc 26/92 PE421.196v01-00

DA

Ændringsforslag 55
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) "væsentlig parameter": en 
dækparameter såsom rullemodstand, 
vådgreb eller rullestøj, som indvirker 
mærkbart på miljø, færdselssikkerhed eller 
sundhed under brugen af dækket.

(12) "væsentlig parameter": en numerisk 
udtrykt egenskab ved et dæk såsom 
rullemodstand, vådgreb eller rullestøj, som 
indvirker mærkbart på miljø, 
driftsomkostninger, færdselssikkerhed 
eller sundhed under brugen af dækket.

Or. pl

Begrundelse

1. Rullemodstand, greb og støj er ikke parametre. Det polske ord "parametr" (en 
direkte oversættelse af det engelske "parameter") betyder noget andet på teknisk 
polsk.

2. "Driftsomkostninger" er blevet tilføjet, fordi en større afsætning af 
brændstofeffektive dæk også vil påvirke sådanne omkostninger betydeligt.

Ændringsforslag 56
Fiona Hall, Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Kommissionens ansvar

1. Kommissionen skal inden september 
2010 oprette og forvalte EU's 
dækmærkningswebsted som en central 
kilde til forklarende og supplerende 
oplysninger om dækmærkets enkelte 
komponenter.
Forklarende pjecer og plakater med 
samme kerneindhold som webstedet 
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distribueres til salgssteder for dæk og 
køretøjer.
Pjecer og plakater stilles til rådighed på 
de relevante sprog på salgsstedet.
Websted, pjecer og plakater skal 
indeholde:
(i) en forklaring på de piktogrammer, der 
benyttes i mærket
(ii)
en kalkulator til beregning af 
brændstofeffektiviteten, som viser de 
potentielle besparelser med hensyn til 
brændstof, omkostninger og CO2  ved 
montering af dæk med lav rullemodstand, 
for C1-, C2- og C3-dæk
en udtalelse med fremhævelse af, 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 dæktrykket bør kontrolleres 
regelmæssigt, da korrekt dæktryk giver 
bedre vejgreb i vådt føre og bedre 
brændstoføkonomi
– at der altid bør holdes den fornødne 
bremseafstand.
2. Med henblik på at gøre forbrugerne 
opmærksomme på dækvalgets indvirkning 
på fremtidige brændstofudgifter opstiller 
Kommissionen en formel for hver enkel 
dækkategori (C1, C2, C3) til beregning af 
den ekstra brændstofmængde, som et helt 
sæt af disse dæk forbruger i løbet af dets 
samlede levetid, sammenlignet med dæk 
af samme kategori i klasse C. Formlerne 
sammensættes af:
– et skøn over dækklassens 
gennemsnitlige levetid i km på EU-plan
– et skøn over den gennemsnitlige 
brændstofmængde, som et køretøj med 
den pågældende dækklasse forbruger 
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under realistiske forhold pr. km på EU-
plan
– et skøn over procentdelen af 
brændstofbesparelser pr. kg/t reduceret 
rullemodstand for et køretøj med den 
pågældende dækklasse
Formlerne og resultaterne med hensyn til 
brændstofforbrug, omkostninger og CO2 -
emissioner stilles til rådighed for 
offentligheden på 
dækmærkningswebstedet og kan gengives 
på dækfabrikanternes, distributørernes og 
detailhandlernes websteder.
3. Kommissionen giver fabrikanter, 
leverandører og distributører 
retningslinjer om, hvordan relevante 
oplysninger fra mærket skal fremgå af det 
tekniske salgsmateriale, og i givet fald 
også retningslinjer om grafisk design.

Or. en

Begrundelse

Denne nye artikel fastholder Kommissionens ansvar med hensyn til websted, 
beregning og påvisning af energibesparelser ved hjælp af en kalkulator og med 
hensyn til retningslinjer for de oplysninger, der anføres på mærket.
Det er nødvendigt at fastsætte fælles formler for beregning og præsentation af 
fremtidige brændstofbesparelser eller ekstra brændstofudgifter på EU-plan.
Oplysningerne i forskelligt teknisk salgsmateriale skal have en visuel identitet, der er 
let at genkende, fastsættes på EU-plan og endvidere placeres så tydeligt, at den 
potentielle køber kan danne sig et overblik.

Ændringsforslag 57
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Kommissionens ansvar
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Kommissionen skal inden september 2010 
oprette og forvalte EU's 
dækmærkningswebsted som en central 
kilde til oplysninger om dækmærkets 
indhold/dækmærkets enkelte 
komponenter.
Forklarende pjecer og plakater med 
samme kerneindhold som webstedet 
distribueres til distributører af dæk og 
køretøjer.
Webstedet og pjecerne findes på alle EU-
sprog.
Websted, pjecer og plakater skal 
indeholde:
(i) en forklaring på de piktogrammer, der 
benyttes i mærket
(ii) en kalkulator til beregning af 
brændstofeffektiviteten, som viser de 
potentielle besparelser med hensyn til 
brændstof, udgifter og CO2 ved at montere 
dæk med lav rullemodstand, for C1-, C2-
og C3-dæk
(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 dæktrykket bør kontrolleres 
regelmæssigt, da korrekt dæktryk giver 
bedre vejgreb i vådt føre og bedre 
brændstoføkonomi
– at der altid bør holdes den fornødne 
bremseafstand.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at øge offentlighedens kendskab til og forståelse af mærket og øge 
interessen ved at vise forbrugerne de direkte fordele med hensyn til brændstofforbrug 
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og økonomi og desuden de miljømæssige fordele.

Ændringsforslag 58
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3b
Dækfabrikanternes ansvar

Dækfabrikanter angiver de målte værdier 
fra typegodkendelsesprøvningen ved at 
indpræge disse i eller på dækkets 
sidevægge for hver enkelt dæktype, for så 
vidt angår rullemodstandskoefficient 
(RRC udtrykt i kg/t), vådgrebsindeks 
(udtrykt som ydeevneindeks, G, 
sammenlignet med 
standardreferencedæk) og støjemissioner 
(udtrykt i dB(A)), og stiller de målte 
værdier til rådighed i en offentlig 
tilgængelig database.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende mangel på oplysninger om dæks egenskaber er et markedssvigt.
Gennemsigtighed i typegodkendelsesdata er af særlig betydning i forbindelse med 
selvprøvning og fabrikanterklæring for at sikre, at de målte værdier og den korrekte 
anvendelse af mærkningsordningen kan kontrolleres. Det er hensigtsmæssigt at 
anvende indprægning på sidevæggene for at sikre korrekt placering af mærkerne, 
korrekt klassificering samt uafhængig kontrol af målte værdier til meget lave 
omkostninger pr. produceret enhed.
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Ændringsforslag 59
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
dækleverandørerne opfylder følgende:

Medlemsstaterne sikrer, at 
dækleverandørerne opfylder følgende for 
dæk produceret efter 
gennemførelsesdatoen for dette direktiv:

Or. en

Begrundelse

Denne lovgivning gælder kun for dæk med "dækproduktionsdato" på eller efter 
direktivets gennemførelsesdato. Det vil være logistisk umuligt at eftermontere 
mærkning på dæk, som allerede befinder sig i forsyningskæden.

Ændringsforslag 60
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
dækleverandørerne opfylder følgende:

Medlemsstaterne sikrer, at 
dækleverandørerne opfylder følgende for 
dæk produceret efter 
gennemførelsesdatoen for dette direktiv:

Or. en

Begrundelse

Denne lovgivning gælder kun for dæk med "dækproduktionsdato" på og efter 
direktivets gennemførelsesdato. Det vil være logistisk umuligt at eftermontere 
mærkning på dæk, som allerede befinder sig i forsyningskæden.
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Ændringsforslag 61
Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv
Artikel 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
dækleverandørerne opfylder følgende:

Medlemsstaterne sikrer, at 
dækleverandørerne opfylder følgende for 
dæk produceret på eller efter 
gennemførelsesdatoen for dette direktiv:

Or. en

Begrundelse

Denne lovgivning gælder kun for dæk med "dækproduktionsdato" på og efter 
lovgivningens gennemførelsesdato. Det vil være logisk umuligt at eftermontere 
mærkning på dæk, som allerede befinder sig i forsyningskæden.

Ændringsforslag 62
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
dækleverandørerne opfylder følgende:

Medlemsstaterne sikrer, at 
dækleverandørerne opfylder følgende for 
dæk produceret efter 
gennemførelsesdatoen for dette direktiv:

Or. en

Begrundelse

Denne lovgivning gælder kun for dæk med "dækproduktionsdato" på og efter 
lovgivningens gennemførelsesdato. Det vil være logistisk umuligt at eftermontere 
mærkning på dæk, som allerede befinder sig i forsyningskæden.
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Ændringsforslag 63
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv
Artikel 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
dækleverandørerne opfylder følgende:

Medlemsstaterne sikrer, at 
dækleverandørerne opfylder følgende for 
dæk produceret efter datoen for 
gennemførelse af dette direktiv:

Or. en

Begrundelse

Denne lovgivning gælder kun for dæk med "dækproduktionsdato" på eller efter 
direktivets gennemførelsesdato. Det vil være logistisk umuligt at eftermontere 
mærkning på dæk, som allerede befinder sig i forsyningskæden.

Ændringsforslag 64
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
dækleverandørerne opfylder følgende:

Medlemsstaterne sikrer, at 
dækleverandørerne opfylder følgende for 
dæk produceret efter datoen for 
gennemførelse af dette direktiv:

Or. en

Begrundelse

Denne lovgivning gælder kun for dæk med "dækproduktionsdato" på eller efter 
direktivets gennemførelsesdato. Det vil være logistisk umuligt at eftermontere 
mærkning på dæk, som allerede befinder sig i forsyningskæden.
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Ændringsforslag 65
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 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;

(1) Leverandørerne sikrer, at der på 
slidbanen på C1- og C2-dæk, som leveres 
til salgssteder, er påsat et mærke på en 
eller anden måde eller ved hjælp af en 
mærkat med angivelse af 
brændstofeffektivitet og oplysning om 
vådgreb og den målte rullestøj, jf. bilag I,
del A, B og C.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede omformulering præciserer de oplysninger, salgsstederne modtager, og 
sikrer, at forbrugerne informeres på den mest hensigtsmæssige og effektive måde;
henvisningen til "salgssteder" er i overensstemmelse med den omformulerede version 
af artikel 3, stk. 3.

Ændringsforslag 66
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 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, er påsat et mærke på en 
eller anden måde eller ved hjælp af en 
mærkat med angivelse af 
brændstofeffektivitet og oplysning om 
vådgreb og den målte rullestøj, jf. bilag I,
del A, B og C.

Or. en
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Ændringsforslag 67
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 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, er påsat et mærke på en 
eller anden måde eller ved hjælp af en 
mærkat med angivelse af 
brændstofeffektivitet og oplysning om 
vådgreb og den målte rullestøj, jf. bilag I, 
del A, B og C.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede omformulering præciserer de oplysninger, salgsstederne modtager, og 
sikrer, at forbrugerne informeres på den mest hensigtsmæssige og effektive måde;
henvisningen til "salgssteder" er i overensstemmelse med den omformulerede version 
af artikel 3, stk. 3.

Ændringsforslag 68
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 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 

(1) Leverandørerne sikrer, at der på 
slidbanen på C1- og C2-dæk, som leveres 
til salgssteder, er påsat et mærke på en 
eller anden måde eller ved hjælp af en 
mærkat med angivelse af 
brændstofeffektivitet og oplysning om 
vådgreb og den målte rullestøj, jf. bilag I, 
del A, B og C.
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angivet.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede omformulering præciserer de oplysninger, salgsstederne modtager, og 
sikrer, at forbrugerne informeres på den mest hensigtsmæssige og effektive måde;
henvisningen til "salgssteder" er i overensstemmelse med den omformulerede version 
af artikel 3, stk. 3.

Ændringsforslag 69
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 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, er påsat et mærke på en 
eller anden måde eller ved hjælp af en 
mærkat med angivelse af 
brændstofeffektivitet og oplysning om 
vådgreb og den målte rullestøj, jf. bilag I, 
del A, B og C.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede omformulering præciserer de oplysninger, salgsstederne modtager, og 
sikrer, at forbrugerne informeres på den mest hensigtsmæssige og effektive måde;
henvisningen til "salgssteder" er i overensstemmelse med den omformulerede version 
af artikel 3, stk. 3.
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Ændringsforslag 70
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 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, er påsat et mærke på en 
eller anden måde eller ved hjælp af 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.

Or. fr

Begrundelse

Den foreslåede omformulering præciserer den måde, hvorpå oplysningerne kan 
leveres til distributørerne og slutbrugerne. Der findes mere hensigtsmæssige former 
for forbrugeroplysning. Forbrugerne ser sjældent selv dækkene, når de køber dem, og 
ser derfor heller ikke mærket. Den foreslåede mærkningsordning vil bevirke, at 
forbrugerne informeres bedre (mærkater kan i nogle tilfælde være en velegnet 
løsning).

Ændringsforslag 71
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 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 

(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 og den målte 
rullemodstandskoefficient, jf. bilag I, del 
A, og den målte rullestøj og 
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vådgrebsklassen, jf. bilag I, del B, være 
angivet.

farveindikation, jf. bilag I, del C; for C1-
dæks vedkommende skal også 
vådgrebsklassen, jf. bilag I, del B, være 
angivet.

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Angivelse af rullemodstandskoefficienten (RRC udtrykt i kg/t) er særlig vigtigt for 
indkøbere og slutbrugere, herunder indkøbere af vognparker, 
vejtransportvirksomheder og indkøbere i den offentlige sektor. Forbrugerne er ikke 
bekendt med decibelskalaen, hvad angår dækstøj, hvorfor det vil være mere 
informativt at tilføje en enkel farveindikation (rød/gul/grøn).

Ændringsforslag 72
Neena Gill

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 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-, C2- og C-3 dæk, som 
leveres til distributører eller slutbrugere, er 
påsat et selvklæbende informationsmærke
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.

Or. en

Begrundelse

Artikel 2 i Kommissionens forslag omfatter dæk i kategori C3 i modsætning til artikel 
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4.  Formålet med dette ændringsforslag er at afhjælpe denne mangel på konsekvens.
Ordet "mærkat" (sticker) er for tvetydigt med hensyn til den ønskede form for 
mærkning. "Selvklæbende informationsmærke" vil være mere beskrivende.

Ændringsforslag 73
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 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 
slidbanens overside 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.

Or. pl

Begrundelse

Med dette ændringsforslag forsøges det at præcisere mærkatens placering. Den 
nuværende formulering kunne indebære, at mærkaten i henhold til det tekniske 
salgsmateriale også placeres på dækkets sidevæg, der omfatter en del af 
slidbanegummiet. Hvis det var hensigten at anbringe mærkaten på dækkets overside, 
bør der tages hensyn til ændringsforslaget.

Ændringsforslag 74
Neena Gill

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Mærkningen i nr. 1 skal være udformet 
som foreskrevet i bilag II.

(2) Det selvklæbende informationsmærke 
i nr. 1 skal være udformet som foreskrevet 
i bilag II.
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Or. en

Begrundelse

Artikel 2 i Kommissionens forslag omfatter dæk i kategori C3 i modsætning til artikel 
4.  Formålet med dette ændringsforslag er at afhjælpe denne mangel på konsekvens.
Ordet "mærkat" (sticker) er for tvetydigt med hensyn til den ønskede form for 
mærkning. "Selvklæbende informationsmærke" vil være mere beskrivende.

Ændringsforslag 75
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Mærkningen i nr. 1 skal være udformet 
som foreskrevet i bilag II.

(2) Mærket og mærkaten i nr. 1 skal være 
udformet som foreskrevet i bilag II.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede ændring styrker brugen af "mærke" på en konsekvent måde.

Ændringsforslag 76
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Mærkningen i nr. 1 skal være udformet 
som foreskrevet i bilag II.

(2) Mærket og mærkaten i nr. 1 skal være 
udformet som foreskrevet i bilag II.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede ændring styrker brugen af "mærke" på en konsekvent måde.
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Ændringsforslag 77
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Mærkningen i nr. 1 skal være udformet 
som foreskrevet i bilag II.

(2) Mærket og mærkaten i nr. 1 skal være 
udformet som foreskrevet i bilag II.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede ændring styrker brugen af "mærke" på en konsekvent måde.

Ændringsforslag 78
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Mærkningen i nr. 1 skal være udformet 
som foreskrevet i bilag II.

(2) Mærket i nr. 1 skal være udformet som 
foreskrevet i bilag II.

Or. fr

Begrundelse

Den foreslåede omformulering præciserer den måde, hvorpå oplysningerne kan 
leveres til distributørerne og slutbrugerne. Der findes mere hensigtsmæssige former 
for forbrugeroplysning. Forbrugerne ser sjældent selv dækkene, når de køber dem, og 
ser derfor heller ikke mærket. Den foreslåede mærkningsordning vil bevirke, at 
forbrugerne informeres bedre (mærkater kan i nogle tilfælde være en velegnet 
løsning).
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Ændringsforslag 79
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 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.

Or. en

Begrundelse

Præciseringen tjener til at sikre, at mærkningsoplysningerne angives på alt teknisk 
salgsmateriale.

Ændringsforslag 80
Fiona Hall, Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Dækfabrikanter angiver de målte 
værdier fra typegodkendelsestesten for 
hver enkelt model, for så vidt angår 
rullemodstandskoefficient (udtrykt i kg/t), 
vådgrebsindeks (udtrykt som 
ydeevneindeks, G, sammenlignet med 
standardreferencedæk) og støjemissioner 
(udtrykt i dB(A)) i en offentlig tilgængelig 
database.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt for dækmærkningsordningens troværdighed og succes, at den 
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gennemføres korrekt af de relevante nationale myndigheder. Med henblik på en 
effektiv og harmoniseret verifikationsprocedure er det endvidere vigtigt, at målte 
værdier for rullemodstand, vådgreb og støj er offentligt tilgængelige. Disse 
oplysninger skal være tilgængelige for den brede offentlighed, men bør især kunne 
anvendes af nationale myndigheder med henblik på kontrol og håndhævelse.
Oplysningerne bør fremgå af fabrikanternes websteder.

Ændringsforslag 81
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 82
Fiona Hall, Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b) Dækfabrikanter angiver de målte 
værdier fra typegodkendelsestesten ved at 
indpræge disse i eller på dækkets 
sidevægge for hver enkelt model, for så 
vidt angår rullemodstandskoefficient 
(udtrykt i kg/t), vådgrebsindeks (udtrykt 
som ydeevneindeks, G, sammenlignet med 
standardreferencedæk) og støjemissioner 
(udtrykt i dB(A)).
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Or. en

Begrundelse

Angivelse af målte værdier fra typegodkendelsestesten på dækkets sidevæg vil gøre 
det lettere at foretage en korrekt håndhævelse af dækmærkningsordningen.
Indprægningen på dækkets sidevægge vil være til gavn for myndigheder, distributører 
og detailhandlere, når de skal kontrollere, at mærkning og dokumentation er placeret 
korrekt, verificere den opgivne klassificering og på ny teste dækket for at verificere de 
opgivne målte værdier.
Omkostningerne pr. dæk for indprægningen på sidevæggen er meget lave (yderligere 
13,00 € pr. formpresse ifølge konsekvensanalysen, hvilket fordeles over den 
produktionsserie, der anvender den pågældende formpresse).

Ændringsforslag 83
Neena Gill

Forslag til direktiv
Artikel 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
dækdistributørerne opfylder følgende:

Medlemsstaterne sikrer, at 
dækdistributørerne opfylder følgende for 
dæk produceret efter 
gennemførelsesdatoen for dette direktiv:

Or. en

Begrundelse

Det vil være umuligt at eftermontere mærkning på dæk, som allerede befinder sig i 
forsyningskæden. Ordet "mærkat" (sticker) er for tvetydigt med hensyn til den 
ønskede form for mærkning. "Selvklæbende informationsmærke" vil være mere 
beskrivende. Artikel 2 i Kommissionens forslag omfatter dæk i klasse C2 i 
modsætning til artikel 4.  Formålet med dette ændringsforslag er at afhjælpe denne 
mangel på konsekvens. Den målte rullemodstandskoefficient (RRC udtrykt i kg/t) bør 
fremgå af mærket for at vise sammenhængen mellem den målte RRC og 
klassificeringen.
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Ændringsforslag 84
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv
Artikel 5 – nr. 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 det 
informationsmærke, som leverandøren har 
medleveret i overensstemmelse med artikel 
4, nr. 1, forefindes og er klart synligt på 
salgsstedet.

Or. fr

Begrundelse

Formålet er at gøre oplysningerne på mærket mere synlige.

Ændringsforslag 85
Fiona Hall, Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 5 – nr. 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 den mærkat, 
som leverandøren har påsat i 
overensstemmelse med artikel 4, nr. 1, 
forefindes på et klart synligt sted på 
dækkene på salgsstedet, eller at der i 
umiddelbar nærhed af dækkene, ligeledes 
på et klart synligt sted på salgsstedet, 
forefindes en mere detaljeret og 
forklarende version af mærket, jf. bilag II, 
punkt 2a.

Or. en
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Begrundelse

Hvis detailhandlere vælger at formidle yderligere oplysninger på salgsstedet, f.eks. 
ved siden af en udstillingsreol, bør disse supplerende oplysninger gentage 
oplysningerne på mærket og derudover indeholde nøjagtige data om dækkenes 
forskellige egenskaber på de relevante sprog (se ændringsforslag til bilag II, punkt 2a 
(nyt)).

Ændringsforslag 86
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 5 – nr. 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 den mærkat, 
som leverandøren har påsat i 
overensstemmelse med artikel 4, nr. 1, 
forefindes på et klart synligt sted på 
dækkene på salgsstedet, eller at der i 
umiddelbar nærhed af dækkene, ligeledes 
på et klart synligt sted på salgsstedet, 
forefindes en mere detaljeret version af 
mærket omfattende oplysninger om 
brændstofbesparelser.

Or. en

Begrundelse

Mærkatet og posteren ved siden af dækkene indeholder indbyrdes supplerende 
oplysninger for forbrugeren, og det optimale vil være at bruge dem kombineret. Hvis 
detailhandlere vælger (enten udelukkende eller som supplement til mærkaten) at 
opsætte en poster på salgsstedet, bør denne indeholde mere detaljerede oplysninger 
end mærkaten.  Formidling af oplysninger på salgsstedet bør benyttes som anledning 
til at forelægge supplerende og forklarende oplysninger vedrørende mærket og angive 
et skøn over brændstofbesparelser ved brug af dæk med lav rullemodstand 
sammenlignet med dæk i klasse C.
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Ændringsforslag 87
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 5 – nr. 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 de 
mærkningsinformationer, som 
leverandøren formidler i overensstemmelse 
med artikel 4, nr. 1, forefindes på et klart 
synligt sted på salgsstedet.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring forbedrer formuleringen ved at styrke brugen af 
mærkningsinformationer på en konsekvent måde.

Ændringsforslag 88
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv
Artikel 5 – nr. 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 de 
mærkningsinformationer, som 
leverandøren formidler i overensstemmelse 
med artikel 4, nr. 1, forefindes på et klart 
synligt sted på salgsstedet.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring forbedrer formuleringen ved at styrke brugen af 
mærkningsinformationer på en konsekvent måde.
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Ændringsforslag 89
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 5 – nr. 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 de 
mærkningsinformationer, som 
leverandøren formidler i overensstemmelse 
med artikel 4, nr. 1, forefindes på et klart 
synligt sted på salgsstedet.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring forbedrer formuleringen ved at styrke brugen af 
mærkningsinformationer på en konsekvent måde.

Ændringsforslag 90
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 5 – nr. 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 de 
mærkningsinformationer, som 
leverandøren formidler i overensstemmelse 
med artikel 4, nr. 1, forefindes på et klart 
synligt sted på salgsstedet.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring forbedrer formuleringen ved at styrke brugen af 
mærkningsinformationer på en konsekvent måde.
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Ændringsforslag 91
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 5 – nr. 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 de 
mærkningsinformationer, som 
leverandøren formidler i overensstemmelse 
med artikel 4, nr. 1, forefindes på et klart 
synligt sted på salgsstedet.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring forbedrer formuleringen ved at styrke brugen af 
mærkningsinformationer på en konsekvent måde.

Ændringsforslag 92
Neena Gill

Forslag til direktiv
Artikel 5 – nr. 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 det 
selvklæbende informationsmærke, som 
leverandøren har påsat i overensstemmelse 
med artikel 4, nr. 1, forefindes på et klart 
synligt sted på dækkene på salgsstedet.

Or. en

Begrundelse

Det vil være umuligt at eftermontere mærkning på dæk, som allerede befinder sig i 
forsyningskæden. Ordet "mærkat" (sticker) er for tvetydigt med hensyn til den 
ønskede form for mærkning. "Selvklæbende informationsmærke" vil være mere 
beskrivende. Artikel 2 i Kommissionens forslag omfatter dæk i klasse C2 i 
modsætning til artikel 4.  Formålet med dette ændringsforslag er at afhjælpe denne 
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mangel på konsekvens. Den målte rullemodstandskoefficient (RRC udtrykt i kg/t) bør 
fremgå af mærket for at vise sammenhængen mellem den målte RRC og 
klassificeringen.

Ændringsforslag 93
Neena Gill

Forslag til direktiv
Artikel 5 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) For dæk, der udbydes til salg, men ikke 
kan beses af slutbrugeren, skal 
distributøren give slutbrugeren oplysning 
om deres brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj.

2) For dæk, der udbydes til salg, men ikke 
kan beses af slutbrugeren, skal 
distributøren give slutbrugeren oplysning 
om deres brændstofeffektivitetsklasse, målt 
rullemodstandskoefficient, vådgrebsklasse 
og målt rullestøj.

Or. en

Begrundelse

Det vil være umuligt at eftermontere mærkning på dæk, som allerede befinder sig i 
forsyningskæden. Ordet "mærkat" (sticker) er for tvetydigt med hensyn til den 
ønskede form for mærkning. "Selvklæbende informationsmærke" vil være mere 
beskrivende. Artikel 2 i Kommissionens forslag omfatter dæk i klasse C2 i 
modsætning til artikel 4.  Formålet med dette ændringsforslag er at afhjælpe denne 
mangel på konsekvens. Den målte rullemodstandskoefficient (RRC udtrykt i kg/t) bør 
fremgå af mærket for at vise sammenhængen mellem den målte RRC og 
klassificeringen.

Ændringsforslag 94
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 5 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) For C1- og C2-dæk skal distributørerne 
oplyse brændstofeffektivitetsklasse og 
målt rullestøj sammen med slutbrugerens 

udgår
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regning ved køb af dæk. For C1-dæks 
vedkommende skal også vådgrebsklassen 
oplyses.

Or. de

Begrundelse

At disse parametre fremgår af forbrugerens regning indvirker ikke på dennes 
købsbeslutning og bør derfor udgå for at mindske opgaver og omkostninger.

Ændringsforslag 95
Fiona Hall, Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 5 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) For C1- og C2-dæk skal distributørerne 
oplyse brændstofeffektivitetsklasse og 
målt rullestøj sammen med slutbrugerens 
regning ved køb af dæk. For C1-dæks 
vedkommende skal også vådgrebsklassen 
oplyses.

3) For C1-, C2- og C3-dæk skal 
distributørerne angive den forklarende 
version af mærket, jf. bilag II, punkt 2a 
eller 2b, på eller sammen med 
slutbrugerens regning ved køb af dæk. For 
C1-dæks vedkommende skal også 
vådgrebsklassen oplyses.

Or. en

Begrundelse

Mærkaten kræver yderligere oplysninger i form at en forklarende tekst til hvert enkelt 
piktogram. Disse oplysninger bør formidles til køber i andet informationsmateriale –
senest på eller sammen med regningen, da de næsten med sikkerhed vil blive læst 
omhyggeligt og vil kunne opbevares til senere brug. At formidle mere detaljerede 
oplysninger på regningen øger sandsynligheden for, at forbrugeren fremover vil stille 
spørgsmål på grundlag af mærkningsordningen (se ændringsforslag til bilag II, punkt 
2a/2b (nye)).
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Ændringsforslag 96
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 5 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) For C1- og C2-dæk skal distributørerne 
oplyse brændstofeffektivitetsklasse og 
målt rullestøj sammen med slutbrugerens 
regning ved køb af dæk. For C1-dæks 
vedkommende skal også vådgrebsklassen 
oplyses.

3) For C1- og C2-dæk skal distributørerne 
oplyse brændstofeffektivitets- og 
vådgrebsklasse og målt rullestøj sammen 
med slutbrugerens regning ved køb af dæk.

Or. en

Begrundelse

Oplysningerne skal også omfatte dækkenes vådgrebsklasse.

Ændringsforslag 97
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv
Artikel 5 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) For C1- og C2-dæk skal distributørerne 
oplyse brændstofeffektivitetsklasse og 
målt rullestøj sammen med slutbrugerens 
regning ved køb af dæk. For C1-dæks 
vedkommende skal også vådgrebsklassen 
oplyses.

3) For C1- og C2-dæk skal distributørerne 
oplyse brændstofeffektivitets- og 
vådgrebsklasse og målt rullestøj sammen 
med slutbrugerens regning ved køb af dæk.

Or. en

Begrundelse

Oplysningerne skal også omfatte dækkenes vådgrebsklasse.
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Ændringsforslag 98
Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv
Artikel 5 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) For C1- og C2-dæk skal distributørerne 
oplyse brændstofeffektivitetsklasse og 
målt rullestøj sammen med slutbrugerens 
regning ved køb af dæk. For C1-dæks 
vedkommende skal også vådgrebsklassen 
oplyses.

3) For C1- og C2-dæk skal distributørerne 
oplyse brændstofeffektivitets- og 
vådgrebsklasse og målt rullestøj sammen 
med slutbrugerens regning ved køb af dæk.

Or. en

Begrundelse

Oplysningerne skal også omfatte dækkenes vådgrebsklasse.

Ændringsforslag 99
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 5 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) For C1- og C2-dæk skal distributørerne 
oplyse brændstofeffektivitetsklasse og
målt rullestøj sammen med slutbrugerens 
regning ved køb af dæk. For C1-dæks 
vedkommende skal også vådgrebsklassen 
oplyses.

3) For C1- og C2-dæk skal distributørerne 
oplyse brændstofeffektivitets- og 
vådgrebsklasse og målt rullestøj sammen 
med slutbrugerens regning ved køb af dæk.

Or. en

Begrundelse

Oplysningerne skal også omfatte dækkenes vådgrebsklasse.
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Ændringsforslag 100
Neena Gill

Forslag til direktiv
Artikel 5 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) For C1- og C2-dæk skal distributørerne 
oplyse brændstofeffektivitetsklasse og målt 
rullestøj sammen med slutbrugerens 
regning ved køb af dæk. For C1-dæks 
vedkommende skal også vådgrebsklassen 
oplyses.

3) For C1-, C2- og C3-dæk skal 
distributørerne oplyse 
brændstofeffektivitetsklasse og målt 
rullestøj sammen med slutbrugerens 
regning ved køb af dæk. For C1-dæks 
vedkommende skal også vådgrebsklassen 
oplyses.

Or. en

Begrundelse

Det vil være umuligt at eftermontere mærkning på dæk, som allerede befinder sig i 
forsyningskæden. Ordet "mærkat" (sticker) er for tvetydigt med hensyn til den 
ønskede form for mærkning. "Selvklæbende informationsmærke" vil være mere 
beskrivende. Artikel 2 i Kommissionens forslag omfatter dæk i klasse C2 i 
modsætning til artikel 4.  Formålet med dette ændringsforslag er at afhjælpe denne 
mangel på konsekvens. Den målte rullemodstandskoefficient (RRC udtrykt i kg/t) bør 
fremgå af mærket for at vise sammenhængen mellem den målte RRC og 
klassificeringen.

Ændringsforslag 101
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Billeverandørernes og bildistributørernes 

ansvar
Medlemsstaterne sikrer, at 
billeverandørerne og bildistributørerne 
opfylder følgende:
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1) Billeverandørerne og bildistributørerne 
sikrer, at der i det tekniske salgsmateriale 
er oplysninger om de dæk, der er monteret 
på fabriksnye køretøjer; oplysningerne 
skal omfatte brændstofeffektivitetsklasse, 
jf. bilag I, del A, målt rullestøj, jf. bilag I, 
del C, og for C1-dæks vedkommende 
vådgrebsklasse, jf. bilag I, del B.
2) Hvis der kan være monteret forskellige 
dæk på et fabriksnyt køretøj, uden at 
slutbrugeren får mulighed for selv at 
vælge, anføres den laveste 
brændstofeffektivitetsklasse og 
vådgrebsklasse og den højeste målte 
rullestøj for de pågældende dæktyper i det 
tekniske salgsmateriale i den i bilag III 
krævede rækkefølge.
3) Hvis slutbrugeren får mulighed for at 
vælge mellem forskellige dæktyper på et 
fabriksnyt køretøj, skal billeverandørerne 
oplyse brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj for de 
pågældende dæktyper i det tekniske 
salgsmateriale i den i bilag III krævede 
rækkefølge.
4) Hvis slutbrugeren får mulighed for at 
vælge mellem forskellige dæktyper på et 
fabriksnyt køretøj, skal bildistributørerne
oplyse brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj for de 
pågældende dæktyper inden salget.

Or. de

Begrundelse

Leverandører og distributører af motorkøretøjer har allerede nu pligt til at informere 
om køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug. De har derfor i forvejen 
interesse i at tilbyde dæk, som opfylder disse kriterier såvel som kriterier vedrørende 
lav rullemodstand og høj kørekomfort og sikkerhed. Endvidere omfatter den 
eksisterende typegodkendelse hele køretøjet, og rullemodstand, vådgreb og støj vil 
derfor allerede være grundigt testet og de lovmæssige krav dermed opfyldt.
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Ændringsforslag 102
Neena Gill

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Billeverandørernes og bildistributørernes 

ansvar
Medlemsstaterne sikrer, at 
billeverandørerne og bildistributørerne 
opfylder følgende:
1) Billeverandørerne og bildistributørerne 
sikrer, at der i det tekniske salgsmateriale 
er oplysninger om de dæk, der er monteret 
på fabriksnye køretøjer; oplysningerne 
skal omfatte brændstofeffektivitetsklasse, 
jf. bilag I, del A, målt rullestøj, jf. bilag I, 
del C, og for C1-dæks vedkommende 
vådgrebsklasse, jf. bilag I, del B.
2) Hvis der kan være monteret forskellige 
dæk på et fabriksnyt køretøj, uden at 
slutbrugeren får mulighed for selv at 
vælge, anføres den laveste 
brændstofeffektivitetsklasse og 
vådgrebsklasse og den højeste målte 
rullestøj for de pågældende dæktyper i det 
tekniske salgsmateriale i den i bilag III 
krævede rækkefølge.
3) Hvis slutbrugeren får mulighed for at 
vælge mellem forskellige dæktyper på et 
fabriksnyt køretøj, skal billeverandørerne 
oplyse brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj for de 
pågældende dæktyper i det tekniske 
salgsmateriale i den i bilag III krævede 
rækkefølge.
4) Hvis slutbrugeren får mulighed for at 
vælge mellem forskellige dæktyper på et 
fabriksnyt køretøj, skal bildistributørerne 
oplyse brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj for de 
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pågældende dæktyper inden salget.

Or. en

Begrundelse

Dette forslag ville indebære en fordobling af de prøvninger, fabrikanterne som led i 
typegodkendelsesordningen i forvejen er forpligtet til at foretage for at påvise 
overensstemmelse i forbindelse med produktionen, og ville helt sikkert føre til 
dobbeltkontrol af prøvningen i de forskellige medlemsstater. Verifikation baseret på 
overensstemmelseskontrol, hvad angår dækfabrikanternes produktionstestdata, vil 
sandsynligvis være en langt bedre kontrolstrategi.

Ændringsforslag 103
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Billeverandørernes og bildistributørernes
ansvar

Køretøjsleverandørernes og 
køretøjsdistributørernes ansvar

(Denne ændring vedrører hele
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten)

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne bør gælde for distributører af alle køretøjer, som skal udstyres med 
dæk, der er underkastet bestemmelserne i 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.
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Ændringsforslag 104
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
billeverandørerne og bildistributørerne 
opfylder følgende:

Medlemsstaterne sikrer, at 
billeverandørerne og bildistributørerne 
opfylder følgende:

1) Billeverandørerne og bildistributørerne 
sikrer, at der i det tekniske salgsmateriale 
er oplysninger om de dæk, der er monteret 
på fabriksnye køretøjer; oplysningerne skal
omfatte brændstofeffektivitetsklasse, jf. 
bilag I, del A, målt rullestøj, jf. bilag I, del 
C, og for C1-dæks vedkommende 
vådgrebsklasse, jf. bilag I, del B.

1) Billeverandørerne og bildistributørerne 
stiller oplysninger til rådighed om de dæk, 
der er monteret på fabriksnye køretøjer;
oplysningerne skal omfatte 
brændstofeffektivitetsklasse, jf. bilag I, del 
A, målt rullestøj, jf. bilag I, del C, og for 
C1-dæks vedkommende vådgrebsklasse, jf. 
bilag I, del B. Disse oplysninger formidles 
til slutbrugeren inden salg af køretøjet.

2) Hvis der kan være monteret forskellige 
dæk på et fabriksnyt køretøj, uden at 
slutbrugeren får mulighed for selv at 
vælge, anføres den laveste 
brændstofeffektivitetsklasse og 
vådgrebsklasse og den højeste målte 
rullestøj for de pågældende dæktyper i det 
tekniske salgsmateriale i den i bilag III 
krævede rækkefølge.

2) Hvis der kan være monteret forskellige 
dæk på et fabriksnyt køretøj, uden at 
slutbrugeren får mulighed for selv at 
vælge, anføres den laveste 
brændstofeffektivitetsklasse og 
vådgrebsklasse og den højeste målte 
rullestøj for de pågældende dæktyper i den 
i bilag III krævede rækkefølge.

3) Hvis slutbrugeren får mulighed for at 
vælge mellem forskellige dæktyper på et 
fabriksnyt køretøj, skal billeverandørerne 
oplyse brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj for de 
pågældende dæktyper i det tekniske 
salgsmateriale i den i bilag III krævede 
rækkefølge.
4) Hvis slutbrugeren får mulighed for at 
vælge mellem forskellige dæktyper på et 
fabriksnyt køretøj, skal bildistributørerne 
oplyse brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj for de 
pågældende dæktyper inden salget.

Or. en
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Ændringsforslag 105
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
billeverandørerne og bildistributørerne 
opfylder følgende:

Medlemsstaterne sikrer, at 
billeverandørerne og bildistributørerne 
opfylder følgende:

1) Billeverandørerne og bildistributørerne 
sikrer, at der i det tekniske salgsmateriale 
er oplysninger om de dæk, der er monteret 
på fabriksnye køretøjer; oplysningerne skal 
omfatte brændstofeffektivitetsklasse, jf. 
bilag I, del A, målt rullestøj, jf. bilag I, del 
C, og for C1-dæks vedkommende 
vådgrebsklasse, jf. bilag I, del B.

1) Billeverandørerne og bildistributørerne 
stiller oplysninger til rådighed om de dæk, 
der er monteret på fabriksnye køretøjer;
oplysningerne skal omfatte 
brændstofeffektivitetsklasse, jf. bilag I, del 
A, målt rullestøj, jf. bilag I, del C, og for 
C1-dæks vedkommende vådgrebsklasse, jf. 
bilag I, del B, i den i bilag III krævede 
rækkefølge. Disse oplysninger medtages 
som mindstekrav i det elektroniske 
tekniske salgsmateriale og formidles til 
slutbrugeren inden salg af køretøjet.

2) Hvis der kan være monteret forskellige 
dæk på et fabriksnyt køretøj, uden at 
slutbrugeren får mulighed for selv at 
vælge, anføres den laveste 
brændstofeffektivitetsklasse og 
vådgrebsklasse og den højeste målte 
rullestøj for de pågældende dæktyper i det 
tekniske salgsmateriale i den i bilag III 
krævede rækkefølge.

2) Hvis der kan være monteret forskellige 
dæk på et fabriksnyt køretøj, uden at 
slutbrugeren får mulighed for selv at 
vælge, angiver oplysningerne i henhold til 
nr. 1 den laveste 
brændstofeffektivitetsklasse og 
vådgrebsklasse og den højeste målte 
rullestøj for de pågældende dæktyper.

3) Hvis slutbrugeren får mulighed for at 
vælge mellem forskellige dæktyper på et 
fabriksnyt køretøj, skal billeverandørerne 
oplyse brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj for de 
pågældende dæktyper i det tekniske 
salgsmateriale i den i bilag III krævede 
rækkefølge.

3) Hvis slutbrugeren får mulighed for at 
vælge mellem forskellige dæktyper på et 
fabriksnyt køretøj, angiver oplysningerne i 
henhold til nr. 1 
brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj for alle de 
pågældende dæktyper inden salget.

4) Hvis slutbrugeren får mulighed for at 
vælge mellem forskellige dæktyper på et 
fabriksnyt køretøj, skal bildistributørerne 
oplyse brændstofeffektivitetsklasse, 
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vådgrebsklasse og målt rullestøj for de 
pågældende dæktyper inden salget.

Or. en

Begrundelse

Unødvendige administrative byrder og omkostninger bør undgås i bilsektoren.

Ændringsforslag 106
Werner Langen, Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
billeverandørerne og bildistributørerne 
opfylder følgende:

Medlemsstaterne sikrer, at 
billeverandørerne og bildistributørerne 
opfylder følgende:

1) Billeverandørerne og bildistributørerne 
sikrer, at der i det tekniske salgsmateriale 
er oplysninger om de dæk, der er monteret 
på fabriksnye køretøjer; oplysningerne skal 
omfatte brændstofeffektivitetsklasse, jf. 
bilag I, del A, målt rullestøj, jf. bilag I, del 
C, og for C1-dæks vedkommende 
vådgrebsklasse, jf. bilag I, del B.

1) Billeverandørerne og bildistributørerne 
sikrer, at slutbrugeren forsynes med
oplysninger om de dæk, der er monteret på 
fabriksnye køretøjer; oplysningerne skal 
omfatte brændstofeffektivitetsklasse, jf. 
bilag I, del A, målt rullestøj, jf. bilag I, del 
C, og for C1-dæks vedkommende 
vådgrebsklasse, jf. bilag I, del B.

2) Hvis der kan være monteret forskellige 
dæk på et fabriksnyt køretøj, uden at 
slutbrugeren får mulighed for selv at 
vælge, anføres den laveste 
brændstofeffektivitetsklasse og 
vådgrebsklasse og den højeste målte 
rullestøj for de pågældende dæktyper i det 
tekniske salgsmateriale i den i bilag III 
krævede rækkefølge.

2) Hvis der kan være monteret forskellige 
dæk på et fabriksnyt køretøj, uden at 
slutbrugeren får mulighed for selv at 
vælge, formidles der oplysninger om den 
laveste brændstofeffektivitetsklasse og 
vådgrebsklasse og den højeste målte 
rullestøj for de pågældende dæktyper i den 
i bilag III krævede rækkefølge.

3) Hvis slutbrugeren får mulighed for at 
vælge mellem forskellige dæktyper på et 
fabriksnyt køretøj, skal billeverandørerne 
oplyse brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj for de 
pågældende dæktyper i det tekniske 
salgsmateriale i den i bilag III krævede 

3) Hvis slutbrugeren får mulighed for at 
vælge mellem forskellige dæktyper på et 
fabriksnyt køretøj, skal billeverandørerne 
forsyne slutbrugeren med oplysninger om
brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj for de 
pågældende dæktyper i den i bilag III 
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rækkefølge. krævede rækkefølge.
4) Hvis slutbrugeren får mulighed for at 
vælge mellem forskellige dæktyper på et 
fabriksnyt køretøj, skal bildistributørerne 
oplyse brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj for de 
pågældende dæktyper inden salget.

4) Hvis slutbrugeren får mulighed for at 
vælge mellem forskellige dæktyper på et 
fabriksnyt køretøj, skal bildistributørerne 
oplyse brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj for de 
pågældende dæktyper inden salget.

Or. de

Begrundelse

Kunden forsynes med fuldstændige oplysninger om CO2-emissioner for hele køretøjet, 
herunder dækkene, ved køb af et køretøj. Kravet om at formidle oplysninger om dæk i 
salgsmateriale medfører blot ekstra omkostninger og bureaukrati, uden at kunden 
opnår merværdi.

Ændringsforslag 107
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De oplysninger om 
brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj, der skal 
gives i medfør af artikel 4, 5 og 6, skal 
være fremkommet ved hjælp af de 
harmoniserede prøvningsmetoder, der 
henvises til i bilag I.

De oplysninger om 
brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj, der skal 
gives i medfør af artikel 4, 5 og 6, skal 
være fremkommet ved hjælp af de 
harmoniserede prøvningsmetoder, der 
henvises til i bilag I. De harmoniserede 
prøvninger skal forsyne slutbrugeren med 
en pålidelig klassificering, der i fuldt 
omfang er repræsentativ for de testede 
egenskaber.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til færdselssikkerhed og forbrugerbeskyttelse skal de harmoniserede 
prøvningsmetoder være baseret på de samme vilkår, som gør sig gældende under de 
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faktiske forhold ved brug. Unøjagtige og dårligt simulerede prøvninger kan blive en 
yderligere kilde til forvirring for den endelige forbruger.

Ændringsforslag 108
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De oplysninger om 
brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj, der skal 
gives i medfør af artikel 4, 5 og 6, skal 
være fremkommet ved hjælp af de 
harmoniserede prøvningsmetoder, der 
henvises til i bilag I.

De oplysninger om 
brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj, der skal 
gives i medfør af artikel 4, 5 og 6, skal 
være fremkommet ved hjælp af de 
harmoniserede prøvningsmetoder, der 
henvises til i bilag I, og baseret på, hvor 
velegnede disse er til at sikre slutbrugeren 
en pålidelig klassificering, der er fuldt ud 
repræsentativ for de pågældende 
dækegenskaber.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at anvende harmoniserede prøvningsmetoder, som er repræsentative for 
de faktiske forhold ved brug.

Ændringsforslag 109
Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De oplysninger om 
brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj, der skal 
gives i medfør af artikel 4, 5 og 6, skal 
være fremkommet ved hjælp af de 

De oplysninger om 
brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj, der skal 
gives i medfør af artikel 4, 5 og 6, skal 
være fremkommet ved hjælp af de 
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harmoniserede prøvningsmetoder, der 
henvises til i bilag I.

harmoniserede prøvningsmetoder, der 
henvises til i bilag I, og baseret på, hvor 
velegnede disse er til at sikre slutbrugeren 
en pålidelig klassificering, der er fuldt ud 
repræsentativ for de pågældende 
dækegenskaber.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at anvende harmoniserede prøvningsmetoder, som er repræsentative for 
de faktiske forhold ved brug.

Ændringsforslag 110
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De oplysninger om 
brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj, der skal 
gives i medfør af artikel 4, 5 og 6, skal 
være fremkommet ved hjælp af de 
harmoniserede prøvningsmetoder, der 
henvises til i bilag I.

De oplysninger om 
brændstofeffektivitetsklasse, 
vådgrebsklasse og målt rullestøj, der skal 
gives i medfør af artikel 4, 5 og 6, skal 
være fremkommet ved hjælp af de 
harmoniserede prøvningsmetoder, der 
henvises til i bilag I. Færdselssikkerhed 
skal prioriteres højt i forbindelse med de 
anvendte prøvningsmetoder.

Or. ro

Begrundelse

Det er vigtigt at prioritere færdselssikkerhed i forbindelse med de anvendte 
prøvningsmetoder.
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Ændringsforslag 111
Neena Gill

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vurderer 
overensstemmelsen af de oplyste 
brændstofeffektivitets- og 
vådgrebsklasser, jf. bilag I, del A og B, og 
den oplyste målte rullestøj, jf. bilag I, del 
C, efter proceduren i bilag IV.

udgår

Or. en

Begrundelse

Et sådant program ville indebære en fordobling af de prøvninger, fabrikanterne i 
forvejen er forpligtet til at foretage for at påvise produktionens overensstemmelse som 
led i typegodkendelsesordningen, og ville helt sikkert føre til dobbeltkontrol af 
prøvningen i de forskellige medlemsstater. Verifikation baseret på 
overensstemmelseskontrol, hvad angår dækfabrikanternes produktionstestdata, vil 
sandsynligvis være en langt bedre kontrolstrategi.

Ændringsforslag 112
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vurderer 
overensstemmelsen af de oplyste 
brændstofeffektivitets- og 
vådgrebsklasser, jf. bilag I, del A og B, og 
den oplyste målte rullestøj, jf. bilag I, del 
C, efter proceduren i bilag IV.

Prøvningsproceduren følger de gældende 
forskrifter for dækprøvning, herunder 
udstedelse af dokumentation for 
komponenttypegodkendelse efter ECE-
R117.

Or. de
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Begrundelse

Der findes allerede i dag en EU-typegodkendelsesprocedure for konstatering af de 
væsentlige parametre for dæk, hvorefter der udstedes et bevis efter ECE-R117.
Kommissionens forslag om, at hver enkelt medlemsstat bør kunne teste dæk efter 
forgodtbefindende, er ikke i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og 
ville medføre et unødvendigt øget bureaukrati.

Ændringsforslag 113
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vurderer 
overensstemmelsen af de oplyste 
brændstofeffektivitets- og vådgrebsklasser, 
jf. bilag I, del A og B, og den oplyste målte 
rullestøj, jf. bilag I, del C, efter proceduren 
i bilag IV.

Medlemsstaterne vurderer 
overensstemmelsen af de oplyste 
brændstofeffektivitets- og vådgrebsklasser, 
jf. bilag I, del A og B, og den oplyste målte 
rullestøj, jf. bilag I, del C, for 
eftermarkedsdæk efter proceduren i bilag 
IV.

Or. en

Begrundelse

Der findes allerede regler, som definerer, hvordan medlemsstaterne skal fastsætte 
brændstofforbrug, vådgrebsklasser og rullemodstand i forbindelse med 
typegodkendelsen for nye køretøjer. Etablerede EU-procedurer bør anvendes og ikke 
drages i tvivl for at undgå ekstra unødvendig prøvning og bureaukrati.

Ændringsforslag 114
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne kontroller berører ikke EU-
typegodkendelse af køretøjer eller dæk i 
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henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. 
september 2007 om fastlæggelse af en 
ramme for godkendelse af motorkøretøjer 
og påhængskøretøjer dertil samt af 
systemer, komponenter og separate 
tekniske enheder til sådanne køretøjer1

eller forordning (EF) nr. .../... om krav til 
typegodkendelse af motorkøretøjers 
generelle sikkerhed
____________
1 EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til bil- og dækfabrikanters retssikkerhed skal det fremgå klart, at kontroller 
ikke må føre til, at medlemsstater blokerer typegodkendelse af biler og dæk, så disse 
ikke kan cirkulere frit i EU.

Ændringsforslag 115
Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med 
overensstemmelsesvurderingen henviser 
medlemsstaterne, hvor det er relevant, 
også til dokumentationen for 
typegodkendelse af dæk og de relevante 
støttedokumenter, som leverandøren 
stiller til rådighed.

Or. en

Begrundelse

For at minimere og harmonisere dækprøvninger med henblik på at mindske den 
administrative byrde for producenterne og omkostningerne til prøvning bør der 
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anvendes samme testmetoder som dem, der er fastlagt i lovgivningen om 
typegodkendelse af dæk.

Ændringsforslag 116
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med 
overensstemmelsesvurderingen henviser 
medlemsstaterne, hvor det er relevant, 
også til dokumentationen for 
typegodkendelse af dæk og de relevante 
støttedokumenter, som leverandøren 
stiller til rådighed.

Or. en

Begrundelse

For at minimere og harmonisere dækprøvninger med henblik på at mindske den 
administrative byrde for producenterne og omkostningerne til prøvning bør der 
anvendes samme testmetoder som dem, der er fastlagt i lovgivningen om 
typegodkendelse af dæk.

Ændringsforslag 117
Fiona Hall, Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder indfører en ordning for 
rutinemæssige og ikkerutinemæssige 
inspektioner af salgsstederne med henblik 
på at sikre, at direktivets forskrifter 
overholdes.
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Or. en

Begrundelse

Formålet er at sikre en effektiv og harmoniseret gennemførelse af 
mærkningsordningen i hele EU. I forbindelse med andre energimærkningsordninger 
har forbrugerorganisationer konstateret, at der til stadighed forekommer 
fejlmærkning af produkter og manglende forelæggelse af de foreskrevne oplysninger.
Medlemsstaterne bør foretage stikprøver for at fastslå, om produkterne er mærket 
korrekt, og om oplysningerne i salgsmaterialet, herunder lageroversigter, kataloger 
og brochurer samt på websites, præsenteres, som de skal.

Ændringsforslag 118
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder indfører en ordning for 
rutinemæssige og ikkerutinemæssige 
inspektioner af salgsstederne med henblik 
på at sikre, at direktivets forskrifter 
overholdes.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerorganisationers undersøgelser har afsløret, at produkter til stadighed 
mærkes forkert, samt at der mangler oplysninger. Medlemsstaterne bør ved hjælp af 
stikprøver drage omsorg for, at produkterne mærkes korrekt, og at de relevante 
oplysninger er angivet på alt teknisk salgsmateriale som beskrevet. Indprægning af 
målte værdier på dækkenes sidevægge vil lette kontrol og håndhævelse af en korrekt 
gennemførelse.
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Ændringsforslag 119
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medmindre det modsatte bevises, skal 
medlemsstaterne anse mærkning og 
produktoplysninger for at opfylde 
direktivets bestemmelser. Medlemsstaterne 
kan hos leverandørerne rekvirere teknisk 
dokumentation med henblik på at vurdere 
de oplyste værdiers nøjagtighed.

2. Medmindre det modsatte bevises, skal 
medlemsstaterne anse mærkning og 
produktoplysninger for at opfylde 
direktivets bestemmelser. Medlemsstaterne 
kan hos dækleverandørerne rekvirere 
teknisk dokumentation med henblik på at 
vurdere de oplyste værdiers nøjagtighed.

Or. en

Begrundelse

Kun dækleverandører kan fremlægge detaljeret teknisk dokumentation for dæk.

Ændringsforslag 120
Neena Gill

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Incitamenter

Medlemsstaterne indfører ikke 
incitamenter for dæk med dårligere 
brændstofeffektivitet end niveau C, jf. 
bilag I, del A.

Or. en

Begrundelse

Dette er et forsøg på at begrænse nationale skatteincitamenter og risikerer som sådan 
at krænke medlemsstaternes skattemæssige suverænitet. Medlemsstaterne kan meget 
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vel ønske at tilbyde incitamenter for dæk med lavere rullemodstand og kan allerede 
nu gøre dette i henhold til EU-traktaten, men dette skattepolitiske område henhører 
under de enkelte medlemsstater.

Ændringsforslag 121
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører ikke 
incitamenter for dæk med dårligere 
brændstofeffektivitet end niveau C, jf. bilag 
I, del A.

Medlemsstaterne indfører ikke 
incitamenter for dæk med en
brændstofeffektivitetklasse under niveau C, 
jf. bilag I, del A, og med en 
vådgrebsklasse under niveau C (for C1-
dæk), jf. bilag I, del B.

Or. en

Begrundelse

Selv om dækfabrikanter bør tilskyndes til at optimere alle parametre, bør der i 
rammen for potentielle incitamenter også tages hensyn til dækkenes vejgreb i vådt 
føre.

Ændringsforslag 122
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører ikke 
incitamenter for dæk med dårligere 
brændstofeffektivitet end niveau C, jf. bilag 
I, del A.

Medlemsstaterne indfører ikke 
incitamenter for dæk med en
brændstofeffektivitetsklasse under niveau C 
og en vådgrebsklasse under niveau C, jf. 
bilag I, del A og B.

Or. en



AM\771285DA.doc 71/92 PE421.196v01-00

DA

Begrundelse

I betragtning 4 i Kommissionens forslag hedder det: "Forbedring af én parameter 
såsom rullemodstand kan indvirke negativt på andre parametre, f.eks. vejgreb i vådt 
føre [...]. Dækfabrikanterne bør anspores til at optimere alle parametre." Der bør 
derfor i rammen for potentielle incitamenter også tages hensyn til dækkenes vejgreb i 
vådt føre. Det kan ikke være i forbrugerens interesse, at en medlemsstat indfører 
incitamenter for f.eks. et dæk i brændstofeffektivitetsklasse A og vådgrebsklasse E.

Ændringsforslag 123
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 11 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) indførelse af krav til snedæk og 
vinterdæk

Or. ro

Begrundelse

Det er vigtigt at indføre særlige krav til snedæk og vinterdæk, da de specifikationer, 
der finder anvendelse på disse dæktyper, ikke kan sammenlignes med dem, der gælder 
for standarddæktyper.

Ændringsforslag 124
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på en konsekvent 
gennemførelse af direktivet er der behov 
for et snævrere samarbejde inden for 
markedsovervågning ved hjælp af en 
konstant udveksling af oplysninger.
Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til gennemførelse af en 
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regelmæssig efterfølgende kontrol for at 
sikre, at dæk, der ikke er mærket efter 
forskrifterne, bringes i overensstemmelse 
med disse eller tages tilbage fra markedet.

Or. de

Begrundelse

Med henblik på at sikre lige konkurrencevilkår på det europæiske indre marked og 
skabe lige vilkår for fabrikanter i og uden for EU, skal medlemsstaterne sørge for, at 
direktivets bestemmelser håndhæves konsekvent.

Ændringsforslag 125
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk.  -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest tre år efter direktivets ikrafttræden 
foretager Kommissionen en 
konsekvensanalyse blandt forbrugerne for 
at fastslå, hvor effektiv mærkningen har 
været med hensyn til forbrugerbevidsthed, 
og ligeledes hvor hensigtsmæssig 
foranstaltningen har været med hensyn til 
motorkøretøjers generelle sikkerhed og 
resultaterne på miljøområdet.

Or. en

Begrundelse

Da foranstaltningerne foreslået i dette direktiv, indføres for første gang for denne 
type produkter og på basis af flere kriterier, forekommer det vigtigt at vurdere, hvor 
hensigtsmæssige og effektive foranstaltningerne har været med henblik på en eventuel 
senere seriøs revision af direktivet.
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Ændringsforslag 126
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 29. oktober 2010 fremlægger 
Kommissionen en rapport ledsaget af en 
konsekvensanalyse og, i givet fald, forslag 
for Europa-Parlamentet og Rådet om 
yderligere revision af dette direktiv og 
andre relevante bestemmelser med 
henblik på at udvide 
mærkningsordningen, så den kommer til
at omfatte regummierede dæk.

Or. en

Begrundelse

Retreaded tyres represent up to 50% of the market for heavy duty vehicles and up to 
25% of the market for light vehicle traffic, with the highest share in the Nordic 
countries. Uptake of retreaded tyres has been encouraged by their inclusion in the 
Nordic Swan tyre eco-labelling scheme. The proportion of retreaded tyres sold may 
increase with scarcity of raw materials and oil price fluctuations reflected in the price 
of new tyres. It is therefore appropriate to examine the technical, economic and legal 
feasibility of application of the same regulatory framework to retreaded models to 
ensure high standards in production and encourage further market integration.

Ændringsforslag 127
Neena Gill

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De anvender disse bestemmelser fra den 1. 
november 2012.

Fra den 1. november 2012 foretager 
medlemsstaterne en progressiv indførelse 
af disse bestemmelser, som senest den 1. 
november 2014 finder fuld anvendelse på 
det indre marked. Dækleverandører, som 
er omfattet af dette direktiv, sørger for, at 
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bestemmelserne i artikel 4 finder 
anvendelse efter følgende plan:
a) fra den 1. november 2012: på alle nye 
dæktyper med forbehold af EU-
typegodkendelse
b) fra den 1. november 2013: på alle nye 
dæk til montering på nye typer køretøjer
c) fra den 1. november 2014: på alle nye 
dæk fremstillet fra og med denne dato.

Or. en

Begrundelse

Formålet med tidsfristen i artikel 15 er at foretage en tilpasning til indførelsen af 
grænser for rullemodstand og dæks vejgreb i vådt føre i henhold til Kommissionens 
forslag til forordning om typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed 
(KOM(2008)0316).   En progressiv indførelse af bestemmelserne vil åbne mulighed 
for en bredere anvendelse af prøvningsdata opnået i forbindelse med 
typegodkendelse, hvilket indebærer fordele for medlemsstaterne med hensyn til 
håndhævelsesinstrumenter og en optimering af afprøvningsaktiviteterne for 
industrien.

Ændringsforslag 128
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Bilag I – del A – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en dæktype er godkendt i mere end 
én dækkategori (f.eks. C1 og C2), benyttes 
der til klassificering af dæktypen efter 
brændstofeffektivitet den 
klassificeringsskala, som gælder for den 
højeste dækkategori (f.eks. C2 og ikke 
C1).

udgår

Or. en
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Begrundelse

Det er ikke muligt at få en dæktype godkendt for mere end én dækklasse (C1 eller C2 
eller C3). C1 er dæktyper omfattet af FN/ECE-regulativ 30 og kan ikke overlappe 
dæktyper omfattet af FN/ECE-regulativ 54, som vedrører C2- og C3-dæk.

Ændringsforslag 129
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Bilag I – del A – tabel – C1-dæk

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

C1-dæk
Rullemodstand
skoefficient i 
kg/t

Energieffekti
vitetsklasse

rullemodstands
koefficient ≤ 
6,5

A

6,6 ≤ 
rullemodstands
koefficient ≤ 
7,7

B

7,8 ≤ 
rullemodstands
koefficient ≤ 
9,0

C

benyttes ikke D
9,1 ≤ 
rullemodstands
koefficient ≤ 
10,5

E

10,6 ≤ 
rullemodstands
koefficient ≤ 
12,0

F

rullemodstands
koefficient ≥ 
12,1

G

C1-dæk
Rullemodstand
skoefficient i 
kg/t

Energieffekti
vitetsklasse

rullemodstands
koefficient ≤ 
6,5

A

6,6 ≤ 
rullemodstands
koefficient ≤ 
7,5

B

7,6 ≤ 
rullemodstands
koefficient ≤ 
8,5

C

8,6 ≤ D
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Or. en

Begrundelse

For at øge forbrugernes forståelse af ordningen og skabe en klar forbindelse til 
brændstofbesparelser er lineære intervaller målt i kg/t hensigtsmæssige, idet de 
repræsenterer en brændstofbesparelse på 1,5 % pr. intervaltrin i opadgående retning.
F.eks. giver udskiftning af en model i interval F med en model i interval A en 
brændstofbesparelse på 7,5 %.

Det tomme interval D er forvirrende for forbrugerne. Ordningen bør følge et 
kontinuerligt forløb og ikke indebære en underinddeling af klasserne, hvilket vil 
underminere effektiviteten.

En mindskelse af intervallerne ville ikke give konsekvente incitamenter til at forbedre
resultaterne på hele markedet.

Ændringsforslag 130
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Bilag I – del A – tabel – C2-dæk

Kommissionens forslag

rullemodstand
skoefficient ≤ 
9,5
9,6 ≤ 
rullemodstands
koefficient ≤ 
10,5

E

10,6 ≤ 
rullemodstands
koefficient ≤ 
11,5

F

rullemodstands
koefficient ≥ 
11,6

G

C2-dæk
Rullemodstand
skoefficient i 
kg/t

Energieffekt
ivitetsklasse

rullemodstands
koefficient ≤ 

A
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Ændringsforslag

Or. en

Begrundelse

For at øge forbrugernes forståelse af 
ordningen og skabe en klar forbindelse til 
brændstofbesparelser er lineære intervaller målt 
i kg/t hensigtsmæssige, da de klart kan knyttes 
til en brændstofbesparelse pr. intervaltrin i 
opadgående retning.

Det tomme interval D er forvirrende for 
forbrugerne. Ordningen bør følge et 
kontinuerligt forløb og ikke indebære en 
underinddeling af klasserne, hvilket vil 
underminere effektiviteten.

5,5
5,6 ≤ 
rullemodstands
koefficient ≤ 
6,7

B

6,8 ≤ 
rullemodstands
koefficient ≤ 
8,0

C

benyttes ikke D
8,1≤ 
rullemodstands
koefficient ≤ 
9,2

E

9,3 ≤ 
rullemodstands
koefficient ≤ 
10,5

F

rullemodstands
koefficient ≥ 
10,6

G

C2-dæk
Rullemodstand
skoefficient i 
kg/t

Energieffekt
ivitetsklasse

rullemodstands
koefficient ≤ 
5,5

A

5,6 ≤ 
rullemodstands
koefficient ≤ 
6,5

B

6,6 ≤ 
rullemodstands
koefficient ≤ 
7,5

C

7,6 ≤ 
rullemodstands
koefficient ≤ 
8,5

D

8,6 ≤ 
rullemodstands
koefficient ≤ 
9,5

E

9,6 ≤ 
rullemodstands
koefficient ≤ 
10,5

F

rullemodstands
koefficient ≥ 
10,6

G
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Ændringsforslag 131
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Bilag I – del B – tabel

Kommissionens forslag

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

Vådgrebsindeks Vådgrebsklasse
165≤ 
vådgrebsindeks

A

155 ≤ 
vådgrebsindeks ≤ 
164

B

145 ≤ 
vådgrebsindeks ≤ 
154

C

135 ≤ 
vådgrebsindeks ≤ 
144

D

125 ≤ 
vådgrebsindeks ≤ 
134

E

115 ≤ 
vådgrebsindeks ≤ 
124

F

vådgrebsindeks≤114 G
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Or. en

Begrundelse

Det skal gøres vanskeligere at nå op i klasse A for at sikre, at sikkerhedskriteriet 
vådgreb får den nødvendige status. Intervalbredden bør indsnævres til 10 
procentpoint. De lavere intervaller bør ikke stå tomme for at forhindre, at dårlige 
sikkerhedsegenskaber skjules.

I henhold til ECE-regulativ 117 er minimumstærsklen for almindeligt anvendte 
vinterdæk i Centraleuropa et vådgrebsindeks på G ≥ 100 og for sommerdæk på G ≥ 
110 Tærsklen for den laveste klasse (G) bør derfor fastsættes til et niveau, som ligger 
betydeligt over 110.

Ændringsforslag 132
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Bilag I – del B – tabel

Kommissionens forslag

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

Vådgrebsindeks Vådgrebsklasse
155≤ vådgrebsindeks A
140 ≤ 
vådgrebsindeks ≤ 
154

B
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125 ≤ 
vådgrebsindeks ≤ 
139

C

110 ≤ 
vådgrebsindeks ≤ 
124

D

vådgrebsindeks≤109 E
benyttes ikke F
benyttes ikke G

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede tomme interval D er forvirrende for forbrugerne. Det er afgørende, at 
ordningen er gennemsigtig og forståelig. Ordningen bør følge et kontinuerligt forløb 
og ikke indebære en underinddeling af klasserne, hvilket vil underminere 
effektiviteten.

Ændringsforslag 133
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Bilag I – del C – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Farveindikator" for rullestøj baseret på 
trafiklysfarver
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. xxx/xxx om krav til 
typegodkendelse af motorkøretøjers 
generelle sikkerhed indeholder 
minimumskrav til dæks rullestøj. Denne
forordning skaber grundlag for en 
indikator baseret på trafiklysfarver, som 
på mærkets støjsektion angiver følgende:
i) markeret med rødt: modeller, som ikke 
opfylder typegodkendelseskravene med 
hensyn til rullestøj
ii) markeret med gult: modeller, som 
opfylder typegodkendelseskravene, og som 
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er op til og med 3 dB mere lydsvage
iii) markeret med grønt: modeller, som 
opfylder typegodkendelseskravene, og som 
er mere end 3 dB mere lydsvage.

Or. en

Begrundelse

En "trafiklysindikator" på mærket burde fungere som en passende og letforståelig 
forklaring på den målte værdi i decibel. Med typegodkendelsesforordningen vil de 
mest støjende dækmodeller blive taget tilbage fra markedet fra 2012, men der er 
mulighed for, at nogle modeller, som ikke opfylder grænseværdierne for 
typegodkendelse, stadig vil ligge på lager og vil blive sendt ud på markedet meget 
senere end 2012.

Ændringsforslag 134
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Bilag I – del C a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del Ca: Klassificering af støj afgivet til 
omgivelserne

Klassen for afgivelse af rullestøj til 
omgivelserne fastlægges på nedenstående 
skala på grundlag af decibel (dB(A)):

Rullestøjsklasser (dB(A))

Farvekode C1 C2 C3

Grøn ≤68 ≤69 ≤70

Gul 68≤dB(A)≤70 69≤dB(A)≤72 70≤dB(A)≤73

Rød ≥70 ≥72 ≥73

Or. en
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Begrundelse

For at give forbrugeren klare og tydelige oplysninger om den støj, der afgives til 
omgivelserne, angives decibelværdierne på mærket.  Trafiklysindikatoren vil vise, 
hvilke dæk der har de bedste, og hvilke der har de dårligste egenskaber inden for de 
enkelte dækklassers interval – for modeller med lavt støjniveau vil 3 dB under 
grænseværdien være passende, da det vil være ensbetydende med en halvering af 
lydpresset og derfor en betydelig og mærkbar reduktion af det samlede støjniveau på 
en stærkt trafikeret vej. Klassificeringen for C1-dæk er baseret på C1C-dækbredden i 
forordningen om typegodkendelse for at sikre, at alle C1-dæk sammenlignes på et 
ensartet støjemissionsgrundlag.

Ændringsforslag 135
Toine Manders

Forslag til direktiv
Bilag I  – del C a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del Ca: Klassificering af støj afgivet til 
omgivelserne

Klassen for afgivelse af rullestøj til 
omgivelserne fastlægges på nedenstående 
skala på grundlag af decibel (dB(A)):

Rullestøjsklasser (dB(A))

Farvekode C1 C2 C3

Grøn ≤68 ≤69 ≤70

Gul 68≤dB(A)≤70 69≤dB(A)≤72 70≤dB(A)≤73

Rød ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at give forbrugeren klare og let forståelige oplysninger om niveauet for 
den støj, der afgives til omgivelserne, for dermed at tilskynde til indkøb af dæk med et 
lavt støjniveau. Dette burde være med til yderligere at mindske den generelle 
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trafikstøj, især i tæt befolkede offentlige områder. En grøn farvemarkering for 
modeller med et lavt støjniveau på 3 dB under grænseværdien vil være passende, da 
det er ensbetydende med en væsentlig og mærkbar reduktion af det samlede 
støjniveau på en stærkt trafikeret vej (svarende til en halvering af trafikken).

Ændringsforslag 136
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 1.1 – mærke

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Brændstofeffektivitet til venstre, vejgreb i 
vådt føre til højre, angivelse af støjniveau i 
dB(A)

Brændstofeffektivitet til højre, vejgreb i 
vådt føre til venstre, angivelse af 
støjniveau i form af en skala (angives 
udelukkende med et bogstav med versaler 
og store, fede typer) efterfulgt af (XY dB) i 
parentes.

Or. de

Begrundelse

1. Sikkerheden bør altid komme i første række i trafikken, og europæere læser fra 
venstre mod højre.

2. Meget få forbrugere har, når de stilles over for et lydvolumen udtrykt i decibel, 
nogen klar idé om, hvad det vil sige, fordi de ikke har noget sammenligningsgrundlag.
Det ville derfor være mere fornuftigt også her at anvende en skala, hvor først klassen 
er angivet og derefter i parentes det faktiske volumen fastlagt ved en harmoniseret 
prøvningsprocedure.

Ændringsforslag 137
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 1.1 – mærke

Kommissionens forslag
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Ændringsforslag
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Make
Model

Energy consumption comparison

CO2 emission
Fuel 
Fuel cost
Established on the basis of standard test EN xy and a fuel price of

High consumption 

Low consumption

BB

Roll resistance …kg/t

Wet grip index ( G-value) …

BB

FF
EE

CC

good average poor

Savings potential per 15 000 km *
Reference size: Class F tyres

Tyre energy label 2009

AA

DD

(*average annual mileage)

Noise …dB (A)

above average average below average

Actual fuel consumption varies according to specific vehicle 
characteristics and use
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Or. de

Begrundelse

Det giver mening at udforme dækmærkningen efter energieffektivitetsmærket for store 
elektriske apparater, eftersom dette mærke har en høj genkendelsesfaktor for 
forbrugeren.  Det giver ikke mening at oplyse om generel sikkerhed (vådgreb) ved 
siden af miljødata (CO2 -emissioner og støj).

Ændringsforslag 138
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 1.1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende oplysninger tilføjes på forslaget 
til udformning:
i) Den målte rullemodstandskoefficient 
(kg/t) umiddelbart til venstre for 
klassificeringspilen
ii) Adressen på EU's 
dækmærkningswebsted med stor skrift i 
bunden af mærket
iii) "Trafiklysindikator" (rød/gul/grøn) i 
støjsektionen (som en farvet baggrund til 
dB-værdien og/eller en farveindikator på 
piktogrammet).
Betegnelsen "(A)" fjernes fra 
decibelmålingen i støjsektionen.

Or. en

Begrundelse

"(A)" angiver decibelskalaen vægtet i forhold til den menneskelige høreevne. Det 
burde imidlertid være selvindlysende, og medtagelsen af "(A)" vil kunne vildlede 
forbrugere, som tror, der er tale om en støjemissionsskala.
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Ændringsforslag 139
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.1 Leverandøren skal anføre sit navn, 
dækkets modelbetegnelse, dimension, 
belastningstal, hastighedskategori og andre 
tekniske specifikationer på mærkaten 
sammen med mærket; det kan ske i farve, 
format og udformning efter eget valg, 
forudsat at disse angivelser tilsammen ikke 
optager mere plads end 4/5 af mærkets 
areal, og at det signal, der derved gives, 
ikke interfererer med, hvad mærket 
signalerer.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pl

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)     

Ændringsforslag 140
Fiona Hall, Lena Ek

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Format for udvidet forklarende 
mærke
Den forklarende version af mærket som 
omhandlet i artikel 5 skal være i 
overensstemmelse med nedenstående 
illustration, og teksten oversættes til det 
sprog, der er relevant på salgsstedet.
Denne version af mærket skal udleveres 
til kunden på selve regningen eller 



AM\771285DA.doc 88/92 PE421.196v01-00

DA

sammen med denne, medmindre dette 
indebærer en uforholdsmæssig stor byrde 
for detailhandleren, i hvilket tilfælde 
oplysningerne skal formidles i 
overensstemmelse med bilag II, punkt 2b.

Or. en

Begrundelse

Selv om forbrugeren i mange tilfælde vil have mulighed for at se mærkaten, inden 
salget af dækket finder sted, er der behov for yderligere, supplerende 
oplysningskilder, som kan nå ud til forskellige markedssegmenter og 
afsætningskanaler. Mærkaten kræver dog yderligere oplysninger i form at en 
forklarende tekst til hvert enkelt piktogram. Disse oplysninger bør formidles til køber 
i andet informationsmateriale – senest på eller sammen med regningen. At formidle 
mere detaljerede oplysninger på regningen øger sandsynligheden for, at forbrugeren 
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fremover vil stille spørgsmål på grundlag af mærkningsordningen.

Ændringsforslag 141
Fiona Hall, Lena Ek

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Format for oplysninger på kvittering
Hvis omkostningerne ved at trykke det 
forklarende mærke som omhandlet i bilag 
II, punkt 2a, udgør en uforholdsmæssig 
stor byrde for detailhandleren, formidles 
oplysningerne som vist nedenfor:
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Or. en

Ændringsforslag 142
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningerne om dækkene skal gives i 
nedenstående rækkefølge:

1. Oplysningerne om dækkene skal gives i 
nedenstående rækkefølge:

i) brændstofeffektivitetsklasse (bogstav A 
til G)

i) brændstofeffektivitetsklasse (bogstav A 
til G), herunder den målte 
rullemodstandskoefficient (kg/t)
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ii) vådgrebsklasse (bogstav A til G) ii) vådgrebsklasse (bogstav A til G)
iii) målt afgivet rullestøj til omgivelserne 
(dB).

iii) målt afgivet rullestøj til omgivelserne 
(dB) med farveindikatoren (rød/gul/grøn).

Or. en

Begrundelse

Se ovenstående ændringsforslag om rullemodstandskoefficient og klassificering af støj 
afgivet til omgivelserne.

Ændringsforslag 143
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt 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:

–i) et link til EU's dækmærkningswebsted
i) en forklaring på de piktogrammer, der 
benyttes i mærket

i) en forklaring på de piktogrammer, der 
benyttes i mærket, samt kalkulatoren til 
beregning af brændstofeffektiviteten 
ifølge 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 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.

Or. en
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Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 3, stk. 5a (nyt).

Ændringsforslag 144
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Bilag IV –  indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overholdelsen af den af leverandøren
opgivne brændstofeffektivitetsklasse og 
vådgrebsklasse og opgivne værdi for målt 
rullestøj skal vurderes for den enkelte 
dæktype eller gruppe af dæktyper efter 
følgende procedure:

Overholdelsen af den af dækleverandøren
opgivne brændstofeffektivitetsklasse og 
vådgrebsklasse og opgivne værdi for målt 
rullestøj skal vurderes for den enkelte 
eftermarkedsdæktype eller gruppe af 
eftermarkedsdæk efter følgende procedure:

Or. en

Begrundelse

Der findes allerede regler, som definerer, hvordan medlemsstaterne skal fastsætte 
brændstofforbrug, vådgrebsklasser og rullemodstand i forbindelse med 
typegodkendelsen for nye køretøjer. Etablerede EU-procedurer bør anvendes og ikke 
drages i tvivl for at undgå ekstra unødvendig prøvning og bureaukrati.
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