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Amendement 19
Matthias Groote

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
etikettering van banden met betrekking tot 
hun brandstofefficiëntie en andere 
essentiële parameters

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
etikettering van banden met betrekking tot 
hun brandstofefficiëntie en andere 
essentiële parameters

(Dit amendement geldt voor de hele 
wetgevingstekst; als het wordt 
aangenomen, moeten in de hele tekst 
technische aanpassingen worden 
aangebracht.)

Or. de

Motivering

Logischerwijs verdient een verordening als instrument de voorkeur. De regeling betreffende 
de typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen 
(COM(2008)0316), die minimumeisen voor de aanbodzijde vaststelt, moet conform de 
redeneertrant in de toelichting van de Commissie worden aangevuld met dit voorstel, dat zich 
richt op de vraagzijde. Aldus kan een standaardkwaliteit voor banden worden gegarandeerd. 
Een verordening biedt de garantie dat de beoogde etiketteringsvoorschriften direct worden 
toegepast, aangezien ze niet in nationaal recht hoeven te worden omgezet.

Amendement 20
Amalia Sartori, Stefano Zappalà, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
etikettering van banden met betrekking tot 
hun brandstofefficiëntie en andere 

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
etikettering van banden met betrekking tot 
hun brandstofefficiëntie en andere 
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essentiële parameters essentiële parameters
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij goedkeuring moeten 
overal de nodige wijzigingen worden 
aangebracht.)

Or. it

Motivering

Logischerwijs verdient een verordening als instrument de voorkeur. De regeling betreffende 
de typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen 
(COM(2008)0316), die minimumeisen voor de aanbodzijde vaststelt, moet conform de
redeneertrant in de toelichting van de Commissie worden aangevuld met dit voorstel, dat zich 
richt op de vraagzijde. Aldus kan een standaardkwaliteit voor banden worden gegarandeerd. 
Een verordening biedt de garantie dat de beoogde etiketteringsvoorschriften direct worden 
toegepast, aangezien ze niet in nationaal recht hoeven te worden omgezet.

Amendement 21
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
etikettering van banden met betrekking tot 
hun brandstofefficiëntie en andere 
essentiële parameters

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
etikettering van banden met betrekking tot 
hun brandstofefficiëntie en andere 
essentiële parameters

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij goedkeuring moeten 
overal de nodige wijzigingen worden 
aangebracht.)

Or. en

Motivering

Logischerwijs verdient een verordening als instrument de voorkeur. De regeling betreffende 
de typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen
(COM(2008)0316), die minimumeisen voor de aanbodzijde vaststelt, moet conform de 
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redeneertrant in de toelichting van de Commissie worden aangevuld met dit voorstel, dat zich 
richt op de vraagzijde. Aldus kan een standaardkwaliteit voor banden worden gegarandeerd. 
Een verordening biedt de garantie dat de beoogde etiketteringsvoorschriften direct worden 
toegepast, aangezien ze niet in nationaal recht hoeven te worden omgezet.

Amendement 22
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
etikettering van banden met betrekking tot 
hun brandstofefficiëntie en andere 
essentiële parameters

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
etikettering van banden met betrekking tot 
hun brandstofefficiëntie en andere 
essentiële parameters

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij goedkeuring moeten 
overal de nodige wijzigingen worden 
aangebracht.)

Or. en

Motivering

Een verordening biedt betere garanties voor eerlijke concurrentieverhoudingen tussen alle 
bandenproducenten en een transparanter reguleringssysteem voor consumenten dan een 
richtlijn.

Amendement 23
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
etikettering van banden met betrekking tot 
hun brandstofefficiëntie en andere 

Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
etikettering van banden met betrekking tot 
hun grip op nat wegdek,
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essentiële parameters brandstofefficiëntie en geluidswaarde.

Or. de

Motivering

De richtlijn heeft ten doel de etikettering van drie nauwkeurig gedefinieerde parameters te 
regelen. De veiligheid moet daarbij vooropstaan, zodat de grip op nat wegdek vóór de 
brandstofefficiëntie en de geluidswaarde moet worden vermeld. De term "andere essentiële 
parameters" is dermate vaag dat zij als titel voor een richtlijn ongeschikt is.

Amendement 24
Matthias Groote

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) Banden hebben een aantal kenmerken 
die elkaar onderling beïnvloeden. Het 
verbeteren van één parameter, zoals de 
rolweerstand, kan nadelige gevolgen 
hebben voor een andere parameter, zoals 
de grip op nat wegdek, en het verbeteren 
van de grip op nat wegdek kan dan weer 
nadelige gevolgen hebben voor de 
rolgeluidemissies. Evenzo kan bij 
verandering van de parameters als gevolg 
van grotere bandenslijtage een hogere 
fijnstofbelasting optreden. De 
bandenfabrikanten moeten worden 
aangemoedigd om alle parameters te 
optimaliseren.

Or. de

Motivering

Het wegverkeer is een van de voornaamste veroorzakers van CO2-emissies. De jaarlijkse 
hoeveelheid fijnstofemissies als gevolg van bandenslijtage bedraagt ca. 6,5 kt. Tegen 2010 
treedt een volgende fase in de fijnstofregulering in werking. Bij aanpassing van parameters 
zoals de rolweerstand moet ook altijd worden stilgestaan bij de gevolgen daarvan voor de 
bandenslijtage en dus voor de fijnstofbelasting.
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Amendement 25
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) Banden hebben een aantal kenmerken 
die elkaar onderling beïnvloeden. Het 
verbeteren van één parameter, zoals de 
rolweerstand, kan nadelige gevolgen 
hebben voor een andere parameter, zoals 
de grip op nat wegdek, en het verbeteren 
van de grip op nat wegdek kan dan weer 
nadelige gevolgen hebben voor de 
rolgeluidemissies. De bandenfabrikanten 
moeten worden aangemoedigd om alle 
parameters te optimaliseren, zonder dat 
daarbij mag worden getornd aan de reeds 
gangbare minimale veiligheidsnormen.

Or. de

Motivering

Het moet volstrekt duidelijk zijn dat de veiligheid de hoogste prioriteit heeft.

Amendement 26
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Banden hebben een aantal kenmerken 
die elkaar onderling beïnvloeden. Het 
verbeteren van één parameter, zoals de 
rolweerstand, kan nadelige gevolgen 
hebben voor een andere parameter, zoals 
de grip op nat wegdek, en het verbeteren 
van de grip op nat wegdek kan dan weer 
nadelige gevolgen hebben voor de 

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

rolgeluidemissies. De bandenfabrikanten 
moeten worden aangemoedigd om alle 
parameters te optimaliseren. De gebruikte 
testmethoden moeten zich voornamelijk 
richten op de verkeersveiligheid.

Or. ro

Motivering

Bij de gebruikte testmethoden moet de verkeersveiligheid als criterium vooropstaan.

Amendement 27
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis) Ter vergroting van het inzicht in en 
de kennis omtrent de rolweerstand van 
banden zou het gebruik van een
brandstofbesparingscalculator, zoals die 
reeds bestaat voor C3-banden, een nuttig 
instrument kunnen zijn om potentiële 
besparingen in termen van 
brandstofverbruik, kosten en CO2-uitstoot 
aanschouwelijk te maken.

Or. en

Motivering

De etiketteringsregeling voor banden op EU-niveau is bedoeld als reactie op het feit dat de 
markt, door een gebrek aan informatie, nog niet genoeg is opgeschoven in de richting van 
banden met een lager brandstofverbruik. Een brandstofbesparingscalculator zou ertoe 
bijdragen dat de consument beter in staat zou zijn een geïnformeerde keuze te maken.
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Amendement 28
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Andere bandenparameters, zoals 
aquaplaning of weggedrag in bochten, 
hebben eveneens een invloed op de 
verkeersveiligheid. Momenteel bestaan er 
echter nog geen geharmoniseerde 
testmethoden voor deze parameters. 
Daarom moet in de mogelijkheid worden 
voorzien om in een later stadium, voor 
zover nodig, bepalingen vast te stellen met 
betrekking tot het verstrekken van 
geharmoniseerde informatie over deze 
bandenparameters aan eindgebruikers.

(10) Andere bandenparameters, zoals 
aquaplaning of weggedrag in bochten, 
hebben eveneens een invloed op de 
verkeersveiligheid. Momenteel bestaan er 
echter nog geen geharmoniseerde 
testmethoden voor deze parameters, zodat 
er op dit moment nog geen behoefte is aan 
een regeling voor deze parameters.

Or. de

Motivering

Als er nog niet eens geharmoniseerde testmethoden bestaan, hoeven de lidstaten in dit 
stadium ook niet te worden verplicht hiervoor een regeling te treffen. Dat leidt alleen maar tot 
onnodige bureaucratie.

Amendement 29
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Bandenfabrikanten, -leveranciers 
en -distributeurs moeten worden 
aangemoedigd om uiterlijk tegen 2012 
aan de bepalingen van deze richtlijn te 
voldoen, zodat men zich sneller bewust 
wordt van het bestaan van de regeling en 
zij sneller haar vruchten kan afwerpen.



PE421.196v01-00 10/94 AM\771285NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Door de etiketteringsregeling zo spoedig mogelijk in te voeren – aanvankelijk via vrijwillige 
naleving – zal de consument het belang ervan beter gaan inzien en kunnen brandstofverbruik, 
CO2-emissies en wegverkeerslawaai in een vroeger stadium worden teruggedrongen.

Amendement 30
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De gemeten 
rolweerstandscoëfficiënt (RRC, uitgedrukt 
in kg/ton) moet ter wille van de 
transparantie en met het op het oog op 
een beter inzicht in de regeling bij met 
name professionals, op het etiket worden 
vermeld. 

Or. en

Motivering

Vermelding van de rolweerstandscoëfficiënt (RRC in kg/ton) op het etiket komt de 
transparantie van de regeling ten goede en is met name van belang voor professionals en 
eindgebruikers, zoals kopers van wagenparken, wegvervoersondernemingen en degenen die 
verantwoordelijk zijn voor openbare aanbestedingen, en die er juist op staan dat het etiket 
niet al te zeer mag worden vereenvoudigd door nuttige informatie weg te laten.

Amendement 31
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter)Ter informatie van de consument 



AM\771285NL.doc 11/94 PE421.196v01-00

NL

kan een eenvoudig "verkeerslicht"-
kleurensysteem worden toegepast op het 
geluidsonderdeel van het etiket, om de 
gemeten decibelwaarde in de context van 
een geluidsemissieschaal te plaatsen.

Or. en

Motivering

De consument is duidelijk betrokken bij geluidsemissies, maar is over het algemeen niet op de 
hoogte van de decibelschaal van bandenlawaai en heeft behoefte aan verdere informatie. Een 
eenvoudige kleurenaanduiding (rood/geel/groen) geeft aan hoe een model presteert in de 
context van een schaal van geluidsemissiewaarden, ten opzichte van andere modellen in de 
categorie.

Amendement 32
Werner Langen, Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Door in de verkooppunten een etiket 
aan te brengen op de banden en dit etiket 
ook in het reclamemateriaal op te nemen, 
krijgen distributeurs en potentiële 
eindgebruikers geharmoniseerde informatie 
over de brandstofefficiëntie, de grip op nat 
wegdek en de rolgeluidemissies van 
banden.

(16) Door in de verkooppunten een etiket 
aan te brengen op de banden, krijgen 
distributeurs en potentiële eindgebruikers 
geharmoniseerde informatie over de 
brandstofefficiëntie, de grip op nat wegdek 
en de rolgeluidemissies van banden.

Or. de

Motivering

Amendement dat voortvloeit uit de voorgestelde wijzigingen in artikel 6 van het 
richtlijnvoorstel.
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Amendement 33
Fiona Hall, Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Potentiële kopers moeten 
aanvullende, gestandaardiseerde 
informatie ontvangen die uitleg verschaft 
over alle onderdelen van het etiket –
brandstofefficiency, grip op nat wegdek 
en geluidemissies – en de relevantie 
daarvan, en die een 
brandstofbesparingscalculator omvat die 
de gemiddelde besparing aan brandstof, 
CO2 en kosten aangeeft.  Deze informatie 
moet worden verstrekt op de EU-
bandenetiketteringswebsite en via op alle 
verkooppunten verkrijgbare 
voorlichtingsfolders en -posters.  Het 
adres van de website moet duidelijk 
worden aangegeven op het etiket en in 
alle technische reclameteksten.

Or. en

Motivering

Een centrale, onafhankelijke en gezaghebbende bron van informatie is essentieel voor de 
transparantie en publieke acceptatie van de etiketteringsregeling. Het is de bedoeling dat op 
de website een eenvoudige, korte toelichting wordt verstrekt bij elk van de pictogrammen. 
Voorts moet de site uitleg verschaffen over de beweegredenen die achter de regeling 
schuilgaan en omtrent de voordelen ervan voor chauffeurs en vervoerders, maar ook over de 
totale bijdrage die zij levert aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en van het 
wegverkeerslawaai. De site moet worden ingesteld en beheerd door de Europese Commissie, 
als de autoriteit die voor de etiketteringsregeling verantwoordelijk is, zodat wordt 
gegarandeerd dat alle consumenten in de hele EU dezelfde informatie krijgen.
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Amendement 34
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Potentiële kopers moeten 
aanvullende, gestandaardiseerde 
informatie ontvangen die uitleg verschaft 
over alle onderdelen van het etiket –
brandstofefficiency, grip op nat wegdek 
en geluidemissies – en de relevantie 
daarvan, en die een 
brandstofbesparingscalculator omvat die 
de gemiddelde besparing aan brandstof, 
CO2 en kosten aangeeft.  Deze informatie 
moet worden verstrekt via op alle 
verkooppunten verkrijgbare 
voorlichtingsfolders en -posters en via de 
EU-bandenetiketteringswebsite.  Het 
adres van de website moet duidelijk 
worden aangegeven op het etiket en in 
alle technische reclameteksten.

Or. en

Motivering

Het doel is een centrale informatiebron in te stellen om duidelijk te kunnen uitleggen welke 
beweegredenen er achter de etiketteringsregeling schuilgaan, welke voordelen zij de 
consument oplevert in termen van brandstof- en kostenbesparingen, en welke bijdrage zij 
levert aan de beperking van de CO2-uitstoot en van het wegverkeerslawaai.

Amendement 35
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het is van essentieel belang dat de 
fabrikanten, leveranciers en distributeurs 
de etiketteringsbepalingen naleven om het 

(20) Het is van essentieel belang dat de 
fabrikanten, leveranciers en distributeurs 
de etiketteringsbepalingen naleven om het 
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doel van die bepalingen te kunnen 
bereiken. De lidstaten moeten daarom 
toezicht houden op de naleving via 
markttoezicht en regelmatige controles 
achteraf.

doel van die bepalingen te kunnen bereiken
en gelijke concurrentievoorwaarden 
binnen de interne markt te garanderen.
De lidstaten moeten daarom toezicht 
houden op de naleving van deze 
bepalingen via effectief markttoezicht en
regelmatige controles achteraf, alsook door 
middel van sanctiemechanismen.

Or. de

Motivering

Om gelijke concurrentievoorwaarden op de Europese interne markt te garanderen en een 
gelijk speelveld voor Europese en niet-Europese fabrikanten te waarborgen, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat de bepalingen van de richtlijn consequent worden gehandhaafd.

Amendement 36
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Bij de tenuitvoerlegging van de 
desbetreffende bepalingen van deze 
richtlijn moeten de lidstaten zich trachten 
te onthouden van maatregelen die het 
midden- en kleinbedrijf onredelijke, 
bureaucratische en moeilijk te vervullen 
verplichtingen opleggen en moeten zij, 
waar mogelijk, rekening houden met de 
specifieke behoeften van kleine en 
middelgrote ondernemingen en met de 
financiële en administratieve beperkingen 
waaraan deze onderhevig zijn.

Or. en

Motivering

Kleine en middelgrote ondernemingen beschikken niet over dezelfde financiële en 
administratieve middelen als hun grotere tegenhangers. Bovendien zijn kleine en middelgrote 
ondernemingen bijzonder gevoelig voor bureaucratische en moeilijk te hanteren systemen. 
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Daarom moeten de lidstaten bij de toepassing van de bepalingen van deze richtlijn 
nadrukkelijk rekening houden met de kwetsbare positie van kleine en middelgrote 
ondernemingen.

Amendement 37
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Alvorens deze richtlijn in werking 
treedt, moet de Commissie een 
effectbeoordeling opmaken die 
duidelijkheid verschaft omtrent de vraag 
of de consumenten de door de Commissie 
in deze richtlijn voorgestelde 
bandenetikettering begrijpen en hun 
consumptiegedrag daarnaar zouden 
inrichten, en moet zij waar nodig 
voorstellen tot dienovereenkomstige 
aanpassing van deze richtlijn indienen.

Or. de

Motivering

Het hier door de Commissie voorgestelde bandenetiketteringssysteem zou kunnen leiden tot 
misverstanden en door de consument verkeerd kunnen worden begrepen. Om dat te 
voorkomen, dient er een specifieke effectbeoordeling ten behoeve van de consument te worden 
uitgevoerd.

Amendement 38
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 ter) Alvorens deze richtlijn in werking 
treedt, moet de Commissie daarnaast een 
effectbeoordeling voor het voorgenomen 



PE421.196v01-00 16/94 AM\771285NL.doc

NL

geluidsetiketteringssysteem voor banden 
opmaken en waar nodig specifieke 
voorstellen tot wijziging van deze richtlijn 
indienen. De invoering van een 
geluidsetiketteringssysteem is voor 
verbruikers misleidend omdat het 
aangegeven buitengeluid losstaat van het 
tijdens het rijden subjectief waargenomen 
binnengeluid en de rol van het wegdek als 
voornaamste lawaaifactor bij de 
beoordeling onvoldoende tot uitdrukking 
komt.

Or. de

Motivering

Het thans door de Commissie voorgestelde geluidsetiketteringssysteem voor banden is voor 
de verbruiker misleidend of geeft aanleiding tot misverstanden omdat het aangegeven 
buitengeluid losstaat van het tijdens het rijden subjectief waargenomen binnengeluid. 
Bovendien wordt het voortgebrachte geluid vooral veroorzaakt door het wegdek en niet door 
de banden. Daar komt nog bij dat een band die op een wegdek van categorie 'A' als "stil" kan 
worden geclassificeerd, dat niet noodzakelijkerwijs ook op een wegdek van categorie 'B' is. 
Om misverstanden te vermijden, moet er eerst een specifieke effectbeoordeling worden 
uitgevoerd.

Amendement 39
Matthias Groote

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om eisen vast te 
stellen met betrekking tot de grip van C2-
en C3-banden op nat wegdek en andere 
essentiële bandenparameters dan 
brandstofefficiëntie, grip op nat wegdek en 
rolgeluidemissies, en om de bijlagen aan te 
passen aan de technische vooruitgang.
Aangezien het hierbij gaat om maatregelen 
van algemene strekking die bedoeld zijn 
om niet-essentiële onderdelen van deze 

(22) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om eisen vast te 
stellen met betrekking tot de grip van C2-
en C3-banden op nat wegdek en andere 
essentiële bandenparameters dan 
brandstofefficiëntie en rolgeluidemissies, 
en om de bijlagen aan te passen aan de 
technische vooruitgang, waarbij ook 
rekening moet worden gehouden met door 
bandenslijtage veroorzaakte 
fijnstofbelasting. Aangezien het hierbij 
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richtlijn te wijzigen door haar aan te 
vullen, dienen zij te worden aangenomen 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing van artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG,

gaat om maatregelen van algemene 
strekking die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen door haar aan te vullen, dienen zij 
te worden aangenomen overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG,

Or. de

Motivering

De ook hier als parameter vermelde grip op nat wegdek komt in het Commissievoorstel 
herhaaldelijk voor. Het wegverkeer is een van de voornaamste veroorzakers van CO2-
emissies. De jaarlijkse hoeveelheid fijnstofemissies als gevolg van bandenslijtage bedraagt 
ca. 6,5 kt. Tegen 2010 treedt een volgende fase in de fijnstofregulering in werking. Bij 
aanpassing van parameters zoals de rolweerstand moet ook altijd worden stilgestaan bij de 
gevolgen daarvan voor de bandenslijtage en dus voor de fijnstofbelasting.

Amendement 40
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om eisen vast te 
stellen met betrekking tot de grip van C2-
en C3-banden op nat wegdek en andere 
essentiële bandenparameters dan
brandstofefficiëntie, grip op nat wegdek en 
rolgeluidemissies, en om de bijlagen aan te 
passen aan de technische vooruitgang.
Aangezien het hierbij gaat om maatregelen 
van algemene strekking die bedoeld zijn 
om niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn te wijzigen door haar aan te 
vullen, dienen zij te worden aangenomen 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing van artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG,

(22) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om eisen vast te 
stellen met betrekking tot de klasse-
indeling van C2- en C3-banden op basis 
van brandstofefficiëntie, grip op nat 
wegdek en externe rolgeluidemissies, en 
om de bijlagen aan te passen aan de 
technische vooruitgang. Aangezien het 
hierbij gaat om maatregelen van algemene 
strekking die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen door haar aan te vullen, dienen zij 
te worden aangenomen overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG,
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Or. de

Motivering

De richtlijn strekt tot regulering van drie specifieke parameters, niet van een onbestemd 
aantal in de toekomst nog nader te definiëren parameters. Alle andere formuleringen zijn 
juridisch te vaag en daarom onacceptabel.

Amendement 41
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn heeft tot doel de 
brandstofefficiëntie van het wegvervoer te 
verbeteren door brandstofefficiënte 
banden aan te moedigen.

Deze richtlijn heeft tot doel een kader vast 
te stellen om via etiketten informatie te 
verstrekken over bandenparameters, 
waardoor de consument in staat wordt 
gesteld zijn banden op een transparante 
manier te kiezen.

Bij deze richtlijn wordt een kader 
vastgesteld om via etiketten informatie te 
verstrekken over bandenparameters. 

Or. de

Motivering

Het uiteindelijke doel van de richtlijn bestaat erin de consumenten omtrent de drie 
belangrijkste parameters te informeren. Of de consument vervolgens inderdaad, zoals de 
Commissie voorstelt, de band met de laagste rolweerstand kiest of zijn voorkeur laat uitgaan 
naar de band met de beste grip op nat wegdek, moet zijn eigen vrije keuze zijn.
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Amendement 42
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn heeft tot doel de 
brandstofefficiëntie van het wegvervoer te
verbeteren door brandstofefficiënte banden 
aan te moedigen.

Deze richtlijn heeft tot doel de 
economische en ecologische efficiëntie en 
de veiligheid van het wegvervoer te 
verbeteren door brandstofefficiënte banden 
aan te moedigen.

Or. pl

Motivering

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.

Amendement 43
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn heeft tot doel de 
brandstofefficiëntie van het wegvervoer te 
verbeteren door brandstofefficiënte banden 
aan te moedigen.

Deze richtlijn heeft tot doel de 
brandstofefficiëntie van en de veiligheid in
het wegvervoer te verbeteren door het 
gebruik van brandstofefficiënte banden
met een optimale grip op nat wegdek aan 
te moedigen.

Or. de
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Motivering

Op de voorgrond moet niet (alleen) het milieuaspect staan, maar ook de parameters die uit 
veiligheidsoogpunt relevant zijn. Voor de consument dienen de volgende factoren 
doorslaggevend te zijn: prijs, slijtage, veiligheid en milieuvriendelijkheid.

Amendement 44
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze richtlijn wordt een kader 
vastgesteld om via etiketten informatie te 
verstrekken over bandenparameters.

Bij deze richtlijn wordt een kader 
vastgesteld om via etiketten 
geharmoniseerde informatie te verstrekken 
over bandenparameters.

Or. en

Amendement 45
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) “professionele terreinband”: een 
band die bestemd is voor gemengd 
gebruik op zowel verharde als onverharde 
weg of voor andere specifieke doeleinden, 
en die alle onderstaande karakteristieken 
bezit:
(a) voor banden van de klassen C1 en C2: 
i) een profieldiepte van tenminste 11 mm 
ii) een void-to-fill ratio van tenminste 35%
iii) een maximumsnelheidsbeoordeling 
van 100 km/u (symbool J) 
iv) een markering die aangeeft dat de 
band geschikt is voor gebruik in modder 
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en sneeuw. 
(b) voor banden van de klasse C3: 
i) een profieldiepte van tenminste 16 mm 
ii) een void-to-fill ratio van tenminste 35% 
iii) een maximumsnelheidsbeoordeling 
van 110 km/u (symbool K)
iv) een markering die aangeeft dat de 
band geschikt is voor gebruik in modder 
en sneeuw. 

Or. en

Motivering

De voorgestelde definitie zou betrekking hebben op banden die zijn ontworpen voor gebruik 
op onverharde wegen of ruw terrein, bijvoorbeeld op off-roadvoertuigen van hulpdiensten, 
voertuigen die gebruikt worden in de bosbouw, voor het onderhoud van elektrische leidingen, 
enz. Banden die zijn ontworpen voor gebruik op "sports utility" voertuigen (SUV's) 
vertegenwoordigen de afgelopen jaren een groeiend segment van de markt. Over het 
algemeen zijn banden voor dit type voertuigen minder zuinig en lawaaieriger dan andere 
modellen. Daarom zou men er goed aan doen deze modellen te onderwerpen aan de 
etiketteringsvoorschriften, teneinde de consument adequaat te kunnen voorlichten.

Amendement 46
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "winterband": een band waarvan 
het patroon, de samenstelling of de 
structuur van het loopvlak in de eerste 
plaats is ontworpen om een voertuig op 
sneeuw beter te laten vertrekken of rijden 
dan met een normale band;

Or. en
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Motivering

De definities in dit voorstel moeten worden aangepast aan de onlangs overeengekomen tekst 
van het verordeningsvoorstel betreffende de typegoedkeuring voor de algemene veiligheid van 
auto's.

Amendement 47
Werner Langen, Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "technisch reclamemateriaal": tot 
eindgebruikers of distributeurs gericht 
gedrukt en elektronisch materiaal dat 
gebruikt wordt voor de marketing van 
banden of voertuigen en waarin de 
specifieke parameters van een band zijn 
beschreven, inclusief technische 
handleidingen, brochures, marketing op 
internet, folders en catalogi;

Schrappen.

Or. de

Motivering

Amendement dat voortvloeit uit de voorgestelde wijzigingen in artikel 6 van het 
richtlijnvoorstel.

Amendement 48
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "technisch reclamemateriaal": tot 
eindgebruikers of distributeurs gericht 
gedrukt en elektronisch materiaal dat
gebruikt wordt voor de marketing van 
banden of voertuigen en waarin de 

(4) "technische reclameteksten": tot 
eindgebruikers of distributeurs gerichte 
technische handleidingen, brochures, 
folders of catalogi in gedrukte of 
elektronische vorm die gebruikt worden
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specifieke parameters van een band zijn 
beschreven, inclusief technische 
handleidingen, brochures, marketing op 
internet, folders en catalogi;

voor de marketing van banden of 
voertuigen en waarin de specifieke 
parameters van een band zijn beschreven;

Or. de

Motivering

De wijzigingen strekken tot verduidelijking van de aard van het technische reclamemateriaal 
dat in gedrukte of elektronische vorm verschijnt, zoals bv. internetformulieren [in 
tegenstelling tot mediareclame via de pers, het internet of de televisie, enz.]; De term 
"reclameteksten" is een betere vertaling van "promotional literature" dan 
"reclamemateriaal". 

Amendement 49
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "technisch reclamemateriaal": tot 
eindgebruikers of distributeurs gericht 
gedrukt en elektronisch materiaal dat 
gebruikt wordt voor de marketing van 
banden of voertuigen en waarin de 
specifieke parameters van een band zijn 
beschreven, inclusief technische 
handleidingen, brochures, marketing op 
internet, folders en catalogi;

(4) "technisch reclamemateriaal": tot 
eindgebruikers of distributeurs gericht 
gedrukt en elektronisch materiaal dat 
gebruikt wordt voor de marketing van 
banden of voertuigen en waarin de 
specifieke parameters van een band zijn 
beschreven of de verkoopprijs wordt 
vermeld, inclusief technische 
handleidingen, brochures, voorraadlijsten, 
marketing op internet, folders en catalogi;

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat potentiële kopers die de banden voorafgaand aan de montage niet te 
zien krijgen (bijvoorbeeld bij online-aankopen, contracten voor het onderhoud van 
wagenparken) is het van groot belang dat de informatie op het etiket ook in ander 
reclamemateriaal wordt verstrekt. De informatie op het etiket moet altijd samen met de 
verkoopprijs worden verstrekt.



PE421.196v01-00 24/94 AM\771285NL.doc

NL

Amendement 50
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "technische documenten": informatie 
over banden, inclusief de fabrikant en het 
merk van de band; een beschrijving van het 
bandentype of de bandengroep waarop de 
indeling in een brandstofefficiëntieklasse is 
gebaseerd, de indeling in een klasse grip op 
nat wegdek, de rolgeluidemissiewaarde; 
beproevingsverslagen en nauwkeurigheid
van de proeven;

(5) "technische documenten": alle 
documenten die informatie bevatten over 
banden, inclusief de fabrikant en het merk 
van de band; een beschrijving van het 
bandentype of de bandengroep waarop de 
indeling in een brandstofefficiëntieklasse is
gebaseerd, de indeling in een klasse grip op 
nat wegdek, de rolgeluidemissiewaarde; 
beproevingsverslagen en nauwkeurigheid 
van de proeven;

Or. pl

Motivering

Het voorgestelde amendement heeft ten doel te bewerkstelligen dat de richtlijnbepalingen 
duidelijk en ondubbelzinnig zijn geformuleerd. Documenten dienen derhalve te worden 
gedefinieerd als "documenten" en niet als informatie.

Amendement 51
Fiona Hall, Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) "EU-website voor het etiketteren 
van banden": een centrale internetsite 
met verklarende en aanvullende 
informatie over alle elementen van het 
bandenetiket, met inbegrip van een 
brandstofbesparingscalculator die door de 
Commissie wordt beheerd;

Or. en
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Motivering

Een centrale, onafhankelijke en gezaghebbende bron van informatie is essentieel voor de 
transparantie en publieke acceptatie van de etiketteringsregeling. Het is de bedoeling dat op 
de website een eenvoudige, korte toelichting wordt verstrekt bij elk van de pictogrammen. 
Voorts moet de site uitleg verschaffen over de beweegredenen die achter de regeling 
schuilgaan en omtrent de voordelen ervan voor chauffeurs en vervoerders, maar ook over de 
totale bijdrage die zij levert aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en van het 
wegverkeerslawaai. De site moet worden ingesteld en beheerd door de Europese Commissie, 
als de autoriteit die voor de etiketteringsregeling verantwoordelijk is, zodat wordt 
gegarandeerd dat alle consumenten in de hele EU dezelfde informatie krijgen.

Amendement 52
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) "EU-website voor het etiketteren 
van banden": een centrale internetsite 
met verklarende en aanvullende 
informatie over alle elementen van het 
bandenetiket, met inbegrip van een 
brandstofbesparingscalculator die door de 
Commissie wordt beheerd;

Or. en

Motivering

Zonder toegankelijke informatie, waaruit de beweegredenen achter en de voordelen van de 
regeling voor de consument duidelijk naar voren komen, zullen de doelstellingen – betere 
verkeersveiligheid, brandstofbesparing, minder CO2-uitstoot en lawaaireductie –
waarschijnlijk niet kunnen worden gerealiseerd. De instelling van een website op EU-niveau 
is een zinvol initiatief om de regeling nader te verduidelijken en te ondersteunen, ervoor te 
zorgen dat de verstrekte informatie geharmoniseerd is en te voorkomen dat er tegenstrijdige 
of verwarrende signalen van uitgaan, met name per lidstaat verschillende methoden om de 
gerealiseerde brandstofbesparing te berekenen.
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Amendement 53
Fiona Hall, Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) "brandstofbesparingscalculator": 
een op de EU-website voor het etiketteren 
van banden en in informatieve folders en 
posters verstrekt instrument dat laat zien 
hoeveel gemiddeld aan brandstof (als 
percentage, in liters en euro's) of op CO2-
uitstoot voor C1-, C2- en C3-banden kan 
worden bespaard;

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om een beter inzicht te verschaffen in en meer belangstelling te 
wekken voor het etiket, en aldus de directe voordelen ervan duidelijk te maken voor 
automobilisten, vrachtvervoerders, wagenparkbeheerders en andere bandenkopers in termen 
van brandstof- en kostenbesparing en van milieuvoordelen.

Amendement 54
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) "brandstofbesparingscalculator": 
een op de EU-website voor het etiketteren 
van banden en in informatieve folders en 
posters verstrekt instrument dat laat zien 
hoeveel gemiddeld aan brandstof (als 
percentage, in liters en euro's) of op CO2-
uitstoot voor C1-, C2- en C3-banden kan 
worden bespaard;

Or. en
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Motivering

Dit amendement is bedoeld om een beter inzicht te verschaffen in en meer belangstelling te 
wekken voor het etiket, en om te laten zien dat de consument rechtstreeks profiteert op het 
punt van brandstofverbruik en kosten, terwijl ook het milieu er baat bij heeft.

Amendement 55
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "essentiële parameter": een
bandenparameter, zoals rolweerstand, grip 
op nat wegdek of rolgeluidemissies, die bij 
gebruik van de banden een aanzienlijke 
invloed heeft op het milieu, de 
verkeersveiligheid of de gezondheid.

(12) "essentiële parameter": een in getallen 
uitgedrukte eigenschap van een band, 
zoals rolweerstand, grip op nat wegdek of 
rolgeluidemissies, die bij gebruik ervan
een aanzienlijke invloed heeft op het 
milieu, de gebruikskosten, de 
verkeersveiligheid of de gezondheid.

Or. pl

Motivering

1. Rolweerstand, grip op nat wegdek en geluidemissies zijn geen parameters. Het Poolse 
woord "parametr" (een directe vertaling van het Engelse " parameter") betekent in technisch 
Pools iets anders. 

2. Het begrip "gebruikskosten" is toegevoegd omdat bevordering van het gebruik van 
brandstofefficiëntere banden ook op dergelijke kosten een belangrijk effect zal hebben.

Amendement 56
Fiona Hall, Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Verantwoordelĳkheden van de Commissie
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1. Uiterlijk in september 2010 gaat de 
Commissie over tot de instelling en het 
beheer van de EU-website voor het 
etiketteren van banden, die zal fungeren 
als een centrale bron van nadere 
informatie over alle elementen van het 
etiket.
Informatieve folders en posters met 
dezelfde basisinhoud als de website 
worden gedistribueerd aan banden- en 
autoverkopers. 
Deze folders en posters worden op de 
plaats van verkoop in de relevante 
taal/talen verstrekt.
De website, folders en posters omvatten:
i) een toelichting bij de op het etiket 
gebruikte pictogrammen;
ii) een brandstofbesparingscalculator, die 
de potentiële besparingen in termen van 
brandstofverbruik, kosten en CO2-uitstoot 
aangeeft welke de montage van C1-, C2-
en C3-banden met een lage rolweerstand 
oplevert;
iii) een verklaring waarin er nadrukkelijk 
op wordt gewezen dat vooral het gedrag 
van de bestuurder bepalend is voor 
brandstofverbruik en verkeersveiligheid, 
waarbij met name de volgende factoren 
van belang zijn: 
– milieubewust rijden, dat het 
brandstofverbruik aanzienlijk kan doen 
dalen;
– de bandendruk, die regelmatig moet 
worden gecontroleerd om de grip op nat 
wegdek en de brandstofefficiëntie te 
verbeteren;
– de remafstanden, die altijd strikt in acht 
moeten worden genomen.
2. Om de consument bewust te maken van 
de gevolgen van zijn bandenkeuze in 
termen van toekomstige brandstofkosten, 
stelt de Commissie voor elke bandenklasse 
(C1, C2, C3) een formule vast aan de 
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hand waarvan het extra 
brandstofverbruik of de 
brandstofbesparingen kunnen worden 
berekend tijdens de levensduur van een 
volledige bandenset in vergelijking met 
een set van klasse C in dezelfde categorie. 
In deze formules moeten de volgende 
factoren worden verwerkt:
– de geschatte gemiddelde levensduur in 
km van de bewuste bandenklasse in de 
EU;
– het geschatte gemiddelde reële 
brandstofverbruik per km afgelegd met 
een voertuig dat van de bewuste 
bandenklasse is voorzien in de EU;
– het geschatte percentage 
brandstofbesparing dat door een lagere 
rolweerstand per kg/ton wordt 
gerealiseerd door een voertuig dat met de 
bewuste bandenklasse is uitgerust.
De formules en de resultaten in termen 
van brandstofverbruik, financiële kosten 
en CO2-uitstoot worden voor het publiek 
toegankelijk gemaakt via de 
bandenetiketteringswebsite en kunnen 
worden hergebruikt op de internetsites 
van bandenfabrikanten, -distributeurs en 
-bedrijven.
3. De Commissie stelt voor fabrikanten, 
leveranciers en distributeurs richtsnoeren 
vast met betrekking tot de wijze waarop de 
relevante informatie van het etiket moet 
worden gepresenteerd in technische en 
reclameteksten, indien nodig met inbegrip 
van aanbevelingen voor grafische 
vormgeving.

Or. en

Motivering

Dit nieuwe artikel gaat met name in op de verantwoordelijkheden van de Commissie met 
betrekking tot de website, het gebruik van een brandstofkostencalculator voor de berekening 
en demonstratie van de bespaarde kosten, en de richtsnoeren voor de op het etiket te 
vermelden gegevens.
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Er moeten op EU-niveau gemeenschappelijke formules worden gedefinieerd voor de 
brandstofbesparingen die kunnen worden gerealiseerd of de extra brandstofkosten die kunnen 
ontstaan en deze moeten aan het publiek ter kennis worden gebracht.
De informatie die via de verschillende vormen van technisch voorlichtings- en 
reclamemateriaal wordt gepresenteerd, moet op EU-niveau gemakkelijk visueel herkenbaar 
zijn, en moet op een voor potentiële kopers duidelijk zichtbare plaats worden aangebracht.

Amendement 57
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Verantwoordelĳkheden van de Commissie
Uiterlijk in september 2010 gaat de 
Commissie over tot de instelling en het 
beheer van de EU-website voor het 
etiketteren van banden, die zal fungeren 
als een centrale bron van nadere 
informatie over alle elementen van het 
etiket.
Informatieve folders en posters met 
dezelfde basisinhoud als de website 
worden gedistribueerd aan banden- en 
autoverkopers.
Website en folders worden verspreid in 
alle communautaire talen.
Website, folders en posters omvatten:
i) een toelichting bij de op het etiket 
gebruikte pictogrammen;

ii) een brandstofbesparingscalculator, die 
de potentiële besparingen in termen van 
brandstofverbruik, kosten en CO2-uitstoot 
aangeeft welke de montage van C1-, C2-
en C3-banden met een lage rolweerstand 
oplevert;
iii) een verklaring waarin er nadrukkelijk 
op wordt gewezen dat vooral het gedrag 
van de bestuurder bepalend is voor 
brandstofverbruik en verkeersveiligheid, 
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waarbij met name de volgende factoren 
van belang zijn: 
– milieubewust rijden, dat het 
brandstofverbruik aanzienlijk kan doen 
dalen; 
– de bandendruk, die regelmatig moet 
worden gecontroleerd om de grip op nat 
wegdek en de brandstofefficiëntie te 
verbeteren;
– de remafstanden, die altijd strikt in acht 
moeten worden genomen.

Or. en

Motivering

Ter vergroting van het publiek besef omtrent het bestaan van het etiket en om daarvoor meer 
belangstelling te wekken door te laten zien dat de consument rechtstreeks profiteert op het 
punt van brandstofverbruik en kosten, terwijl ook het milieu er baat bij heeft.

Amendement 58
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 ter
Verantwoordelijkheden van 

bandendistributeurs
De bandenproducenten brengen bij elk 
model de meetwaarden van de 
typegoedkeuringstest in reliëf aan in of op 
elke zijkant, wat betreft 
rolweerstandcoëfficiënten (uitgedrukt in 
kg/t), index voor grip op nat wegdek 
(uitgedrukt als prestatie-index, G, in 
vergelijking met de standaard 
referentieband)) en geluidemissies 
(uitgedrukt in dB(A)) en publiceren de 
meetwaarden in een openbaar 
toegankelijke gegevensbank.



PE421.196v01-00 32/94 AM\771285NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Het bestaande tekort aan informatie over de prestatiekenmerken van banden wordt 
beschouwd als marktfalen. De transparantie van typegoedkeuringsgegevens is bijzonder 
belangrijk bij zelftesting en "aangifte uit eigen beweging" om ervoor te zorgen dat de 
meetwaarden en de correcte toepassing van het etiketteringssysteem kunnen worden 
gecontroleerd.  Het in reliëf aanbrengen op de zijkant is geschikt om de controle op de juiste 
plaatsing van etiketten en correcte indeling te vergemakkelijken en met het oog op een 
onafhankelijke controle van meetwaarden, tegen te verwaarlozen kosten per geproduceerde 
eenheid.

Amendement 59
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
bandenleveranciers de volgende bepalingen 
naleven:

De lidstaten zien erop toe dat 
bandendistributeurs voor banden die na de 
datum van invoering van deze richtlijn 
worden gefabriceerd, de volgende 
bepalingen naleven:

Or. en

Motivering

Deze wetgeving geldt alleen voor banden waarvan de “productiedatum” op of na de datum 
van inwerkingtreding van de wetgeving valt. Het is logistiek onmogelijk om banden die al via 
de toeleveringsketen zijn gedistribueerd achteraf nog van een etiket te voorzien.
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Amendement 60
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
bandenleveranciers de volgende bepalingen 
naleven:

De lidstaten zien erop toe dat 
bandendistributeurs voor banden die na de 
datum van invoering van deze richtlijn 
worden gefabriceerd, de volgende 
bepalingen naleven:

Or. en

Motivering

Deze wetgeving geldt alleen voor banden waarvan de “productiedatum” op of na de datum 
van inwerkingtreding van de wetgeving valt.  Het is logistiek onmogelijk om banden die al via 
de toeleveringsketen zijn gedistribueerd achteraf nog van een etiket te voorzien.

Amendement 61
Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
bandenleveranciers de volgende bepalingen 
naleven:

De lidstaten zien erop toe dat 
bandendistributeurs voor banden die vanaf 
de datum van invoering van deze richtlijn 
worden gefabriceerd, de volgende 
bepalingen naleven:

Or. en

Motivering

Deze wetgeving geldt alleen voor banden waarvan de “productiedatum” op of na de datum 
van inwerkingtreding van de wetgeving valt. Het is logistiek onmogelijk om banden die al via 
de toeleveringsketen zijn gedistribueerd achteraf nog van een etiket te voorzien.
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Amendement 62
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
bandenleveranciers de volgende bepalingen 
naleven:

De lidstaten zien erop toe dat 
bandendistributeurs voor banden die na de 
datum van invoering van deze richtlijn 
worden gefabriceerd, de volgende 
bepalingen naleven:

Or. en

Motivering

Deze wetgeving geldt alleen voor banden waarvan de “productiedatum” op of na de datum 
van inwerkingtreding van de wetgeving valt.  Het is logistiek onmogelijk om banden die al via 
de toeleveringsketen zijn gedistribueerd achteraf nog van een etiket te voorzien.

Amendement 63
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
bandenleveranciers de volgende bepalingen 
naleven:

De lidstaten zien erop toe dat 
bandendistributeurs voor banden die na de 
datum van invoering van deze richtlijn 
worden gefabriceerd, de volgende 
bepalingen naleven:

Or. en

Motivering

Deze wetgeving geldt alleen voor banden waarvan de “productiedatum” op of na de datum 
van inwerkingtreding van de wetgeving valt. Het is logistiek onmogelijk om banden die al via 
de toeleveringsketen zijn gedistribueerd achteraf nog van een etiket te voorzien.
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Amendement 64
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
bandenleveranciers de volgende bepalingen 
naleven:

De lidstaten zien erop toe dat 
bandendistributeurs voor banden die na de 
datum van invoering van deze richtlijn
worden gefabriceerd, de volgende 
bepalingen naleven:

Or. en

Motivering

Deze wetgeving geldt alleen voor banden waarvan de “productiedatum” op of na de datum 
van inwerkingtreding van de wetgeving valt. Het is logistiek onmogelijk om banden die al via 
de toeleveringsketen zijn gedistribueerd achteraf nog van een etiket te voorzien.

Amendement 65

Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) leveranciers zien erop toe dat op het 
loopvlak van C1- en C2-banden die aan 
distributeurs of eindgebruikers worden 
geleverd, een sticker is aangebracht met
een etiket waarop melding is gemaakt van 
de brandstofefficiëntieklasse, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel A, en de 
rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet 
in bijlage I, deel C;op het etiket van C1-
banden moet ook de klasse grip op nat 
wegdek zijn vermeld, zoals uiteengezet in 
bijlage I, deel B;

(1) leveranciers zien erop toe dat op het 
loopvlak van C1- en C2-banden die aan 
verkooppunten worden geleverd, een etiket 
is aangebracht, in de vorm van een sticker 
of in een andere vorm, met informatie 
over de brandstofefficiëntie, de grip op nat 
wegdek en de rolgeluidemissiewaarde, 
zoals uiteengezet in bijlage I, deel A, B 
respectievelijk C;

Or. en
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Motivering

De voorgestelde formulering schept duidelijkheid omtrent de aan de verkooppunten te 
verstrekken informatie en biedt de waarborg dat het meest adequate en doeltreffende middel 
wordt gekozen om de consument te informeren; de verwijzing naar “verkooppunt” sluit aan 
bij de nieuwe formulering van artikel 3, punt 3.

Amendement 66
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) leveranciers zien erop toe dat op het 
loopvlak van C1- en C2-banden die aan 
distributeurs of eindgebruikers worden 
geleverd, een sticker is aangebracht met 
een etiket waarop melding is gemaakt van 
de brandstofefficiëntieklasse, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel A, en de 
rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet 
in bijlage I, deel C;op het etiket van C1-
banden moet ook de klasse grip op nat 
wegdek zijn vermeld, zoals uiteengezet in 
bijlage I, deel B;

(1) leveranciers zien erop toe dat op het 
loopvlak van C1- en C2-banden die aan 
verkooppunten worden geleverd, een etiket 
is aangebracht, in de vorm van een sticker 
of in een andere vorm, met informatie 
over de brandstofefficiëntie, de grip op nat 
wegdek en de rolgeluidemissiewaarde, 
zoals uiteengezet in bijlage I, deel A, B 
respectievelijk C;

Or. en

Amendement 67
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) leveranciers zien erop toe dat op het 
loopvlak van C1- en C2-banden die aan 
distributeurs of eindgebruikers worden 
geleverd, een sticker is aangebracht met 
een etiket waarop melding is gemaakt van 
de brandstofefficiëntieklasse, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel A, en de 

(1) leveranciers zien erop toe dat op het 
loopvlak van C1- en C2-banden die aan 
verkooppunten worden geleverd, een etiket 
is aangebracht, in de vorm van een sticker 
of in een andere vorm, met informatie 
over de brandstofefficiëntie, de grip op nat 
wegdek en de rolgeluidemissiewaarde, 
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rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet 
in bijlage I, deel C;op het etiket van C1-
banden moet ook de klasse grip op nat 
wegdek zijn vermeld, zoals uiteengezet in 
bijlage I, deel B;

zoals uiteengezet in bijlage I, deel A, B 
respectievelijk C;

Or. en

Motivering

De voorgestelde formulering schept duidelijkheid omtrent de aan de verkooppunten te 
verstrekken informatie en biedt de waarborg dat het meest adequate en doeltreffende middel 
wordt gekozen om de consument te informeren; de verwijzing naar “verkooppunt” sluit aan 
bij de nieuwe formulering van artikel 3, punt 3.

Amendement 68
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) leveranciers zien erop toe dat op het 
loopvlak van C1- en C2-banden die aan 
distributeurs of eindgebruikers worden 
geleverd, een sticker is aangebracht met 
een etiket waarop melding is gemaakt van 
de brandstofefficiëntieklasse, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel A, en de 
rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet 
in bijlage I, deel C;op het etiket van C1-
banden moet ook de klasse grip op nat 
wegdek zijn vermeld, zoals uiteengezet in 
bijlage I, deel B;

(1) leveranciers zien erop toe dat op het 
loopvlak van C1- en C2-banden die aan 
verkooppunten worden geleverd, een etiket 
is aangebracht, in de vorm van een sticker 
of in een andere vorm, met informatie 
over de brandstofefficiëntie, de grip op nat 
wegdek en de rolgeluidemissiewaarde, 
zoals uiteengezet in bijlage I, deel A, B 
respectievelijk C;

Or. en

Motivering

De voorgestelde formulering schept duidelijkheid omtrent de aan de verkooppunten te 
verstrekken informatie en biedt de waarborg dat het meest adequate en doeltreffende middel 
wordt gekozen om de consument te informeren; de verwijzing naar “verkooppunt” sluit aan 
bij de nieuwe formulering van artikel 3, punt 3.
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Amendement 69
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) leveranciers zien erop toe dat op het 
loopvlak van C1- en C2-banden die aan 
distributeurs of eindgebruikers worden 
geleverd, een sticker is aangebracht met 
een etiket waarop melding is gemaakt van 
de brandstofefficiëntieklasse, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel A, en de 
rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet 
in bijlage I, deel C;op het etiket van C1-
banden moet ook de klasse grip op nat 
wegdek zijn vermeld, zoals uiteengezet in 
bijlage I, deel B;

(1) leveranciers zien erop toe dat op het 
loopvlak van C1- en C2-banden die aan 
verkooppunten worden geleverd, een etiket 
is aangebracht, in de vorm van een sticker 
of in een andere vorm, met informatie 
over de brandstofefficiëntie, de grip op nat 
wegdek en de rolgeluidemissiewaarde, 
zoals uiteengezet in bijlage I, deel A, B 
respectievelijk C;

Or. en

Motivering

De voorgestelde formulering schept duidelijkheid omtrent de aan de verkooppunten te 
verstrekken informatie en biedt de waarborg dat het meest adequate en doeltreffende middel 
wordt gekozen om de consument te informeren; de verwijzing naar “verkooppunt” sluit aan 
bij de nieuwe formulering van artikel 3, punt 3.

Amendement 70
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) leveranciers zien erop toe dat op het 
loopvlak van C1- en C2-banden die aan 
distributeurs of eindgebruikers worden
geleverd, een sticker is aangebracht met 
een etiket waarop melding is gemaakt van
de brandstofefficiëntieklasse, zoals 

(1) leveranciers zien erop toe dat op het 
loopvlak van C1- en C2-banden die aan 
distributeurs of eindgebruikers worden
geleverd, een etiket is aangebracht, in de 
vorm van een sticker of in een andere 
vorm, met informatie over de 
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uiteengezet in bijlage I, deel A, en de 
rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet 
in bijlage I, deel C; op het etiket van C1-
banden moet ook de klasse grip op nat 
wegdek zijn vermeld, zoals uiteengezet in 
bijlage I, deel B; 

brandstofefficiëntieklasse, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel A, en de 
rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet 
in bijlage I, deel C op het etiket van C1-
banden moet ook de klasse grip op nat 
wegdek zijn vermeld, zoals uiteengezet in 
bijlage I, deel B;

Or. fr

Motivering

De voorgestelde formulering specificeert op welke wijze informatie kan worden verschaft aan 
distributeurs en eindgebruikers. Sommige middelen zijn beter en doeltreffender dan andere 
om informatie te verstrekken aan de consument. Bij de aanschaf van banden kijkt de 
consument zelden naar de banden zelf en ziet hij dus het etiket ook niet. Dankzij het 
voorgestelde etiketteringssysteem wordt de consument beter geïnformeerd (stickers kunnen in 
sommige gevallen een goede oplossing zijn).

Amendement 71
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) leveranciers zien erop toe dat op het 
loopvlak van C1- en C2-banden die aan 
distributeurs of eindgebruikers worden 
geleverd, een sticker is aangebracht met 
een etiket waarop melding is gemaakt van 
de brandstofefficiëntieklasse, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel A, en de 
rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet 
in bijlage I, deel C; op het etiket van C1-
banden moet ook de klasse grip op nat 
wegdek zijn vermeld, zoals uiteengezet in 
bijlage I, deel B; 

(1) leveranciers zien erop toe dat op het 
loopvlak van C1- en C2-banden die aan 
distributeurs of eindgebruikers worden 
geleverd, een sticker is aangebracht met 
een etiket waarop melding is gemaakt van 
de brandstofefficiëntieklasse en de 
gemeten rolweerstandcoëfficiënt, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel A, en de 
rolgeluidemissiewaarde en de 
kleurindicator, zoals uiteengezet in bijlage 
I, deel C; op het etiket van C1-banden moet 
ook de klasse grip op nat wegdek zijn 
vermeld, zoals uiteengezet in bijlage I, deel 
B;

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij goedkeuring moeten 
overal de nodige wijzigingen worden 
aangebracht.)
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Or. en

Motivering

De aanduiding van de rolweerstandcoëfficiënt (RRC, uitgedrukt in kg/t) is van bijzonder 
belang voor professionals en eindgebruikers, zoals degenen die wagenparken aankopen en 
wegvervoerondernemingen, en bij openbare aanbestedingen. Consumenten zijn niet op de 
hoogte met de decibelschaal voor bandengeluid; het toevoegen van een eenvoudige 
kleurindicator (rood/geel/groen) biedt meer informatie.

Amendement 72
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) leveranciers zien erop toe dat op het 
loopvlak van C1- en C2-banden die aan 
distributeurs of eindgebruikers worden
geleverd, een sticker is aangebracht met 
een etiket waarop melding is gemaakt van 
de brandstofefficiëntieklasse, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel A, en de 
rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet 
in bijlage I, deel C; op het etiket van C1-
banden moet ook de klasse grip op nat 
wegdek zijn vermeld, zoals uiteengezet in 
bijlage I, deel B; 

(1) leveranciers zien erop toe dat op het 
loopvlak van C1-, C2- en C3-banden die 
aan distributeurs of eindgebruikers worden 
geleverd, een zelfklevend informatie-etiket
is aangebracht waarop melding is gemaakt 
van de brandstofefficiëntieklasse, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel A, en de 
rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet 
in bijlage I, deel C; op het etiket van C1-
banden moet ook de klasse grip op nat 
wegdek zijn vermeld, zoals uiteengezet in 
bijlage I, deel B; 

Or. en

Motivering

In artikel 2 van de Commissietekst worden ook C3-banden genoemd, maar in artikel 4 niet. 
Dit amendement heeft tot doel deze incoherentie weg te werken. Verder is het woord “sticker” 
te dubbelzinnig om het gewenste etiket aan te duiden. “Zelfklevend informatie-etiket” is 
descriptiever.
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Amendement 73
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) leveranciers zien erop toe dat op het 
loopvlak van C1- en C2-banden die aan 
distributeurs of eindgebruikers worden 
geleverd, een sticker is aangebracht met 
een etiket waarop melding is gemaakt van 
de brandstofefficiëntieklasse, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel A, en de 
rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet 
in bijlage I, deel C; op het etiket van C1-
banden moet ook de klasse grip op nat 
wegdek zijn vermeld, zoals uiteengezet in 
bijlage I, deel B; 

(1) leveranciers zien erop toe dat op het 
bovenoppervlak van C1- en C2-banden die 
aan distributeurs of eindgebruikers worden 
geleverd, een sticker is aangebracht met 
een etiket waarop melding is gemaakt van 
de brandstofefficiëntieklasse, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel A, en de 
rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet 
in bijlage I, deel C op het etiket van C1-
banden moet ook de klasse grip op nat 
wegdek zijn vermeld, zoals uiteengezet in 
bijlage I, deel B;

Or. pl

Motivering

Dit amendement heeft tot doel te verduidelijken waar de sticker moet worden geplaatst. Met 
de huidige formulering zou de sticker volgens de technische literatuur ook op de zijkant van 
de band kunnen zitten, die voor een deel uit loopvlakrubber bestaat. Als het dus de bedoeling 
is dat de sticker op het bovenoppervlak moet worden aangebracht, dan moet deze 
voorgestelde wijziging in aanmerking worden genomen.

Amendement 74
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) het formaat van de in lid 1 vermelde 
sticker moet aan de voorschriften van 
bijlage II beantwoorden;

(2) het formaat van het in punt 1 vermelde 
zelfklevende informatie-etiket moet aan de 
voorschriften van bijlage II beantwoorden;

Or. en
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Motivering

In artikel 2 van de Commissietekst worden ook C3-banden genoemd, maar in artikel 4 niet. 
Dit amendement heeft tot doel deze incoherentie weg te werken. Verder is het woord “sticker” 
te dubbelzinnig om het gewenste etiket aan te duiden. “Zelfklevend informatie-etiket” is 
descriptiever.

Amendement 75
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) het formaat van de in lid 1 vermelde 
sticker moet aan de voorschriften van 
bijlage II beantwoorden;

(2) het formaat van het in punt 1 vermelde 
etiket en van de sticker moet aan de 
voorschriften van bijlage II beantwoorden; 

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement zorgt ervoor dat consequent "etiket" wordt gebruikt.

Amendement 76
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) het formaat van de in lid 1 vermelde 
sticker moet aan de voorschriften van 
bijlage II beantwoorden;

(2) het formaat van het in punt 1 vermelde 
etiket en van de sticker moet aan de 
voorschriften van bijlage II beantwoorden;

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement zorgt ervoor dat consequent "etiket" wordt gebruikt.
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Amendement 77
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) het formaat van de in lid 1 vermelde 
sticker moet aan de voorschriften van 
bijlage II beantwoorden;

(2) het formaat van het in punt 1 vermelde 
etiket en van de sticker moet aan de 
voorschriften van bijlage II beantwoorden;

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement zorgt ervoor dat consequent "etiket" wordt gebruikt.

Amendement 78
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) het formaat van de in lid 1 vermelde 
sticker moet aan de voorschriften van 
bijlage II beantwoorden;

(2) het formaat van het in punt 1 vermelde 
etiket moet aan de voorschriften van 
bijlage II beantwoorden;

Or. fr

Motivering

De voorgestelde formulering specificeert op welke wijze informatie kan worden verschaft aan 
distributeurs en eindgebruikers. Sommige middelen zijn beter en doeltreffender dan andere 
om informatie te verstrekken aan de consument. Bij de aanschaf van banden kijkt de 
consument zelden naar de banden zelf en ziet hij dus het etiket ook niet. Dankzij het 
voorgestelde etiketteringssysteem wordt de consument beter geïnformeerd (stickers kunnen in 
sommige gevallen een goede oplossing zijn).
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Amendement 79
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) leveranciers dienen de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde te vermelden in het 
technisch reclamemateriaal, zoals 
uiteengezet in bijlage I, in de in bijlage III 
gespecificeerde volgorde; 

(3) leveranciers dienen de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde te vermelden in al
het technisch reclamemateriaal, zoals 
uiteengezet in bijlage I, in de in bijlage III 
gespecificeerde volgorde; 

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking, opdat de informatie op het etiket ook wordt aangeboden in al het 
technische reclamemateriaal.

Amendement 80
Fiona Hall, Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) bandenfabrikanten publiceren in 
een openbaar toegankelijke gegevensbank 
de meetwaarden van de 
typegoedkeuringstest wat betreft 
rolweerstandcoëfficiënten (uitgedrukt in 
kg/t), index voor grip op nat wegdek 
(uitgedrukt als prestatie-index, G, in 
vergelijking met de standaard 
referentieband)) en geluidemissies 
(uitgedrukt in dB(A)).

Or. en
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Motivering

Voor de geloofwaardigheid en het succes van het bandenetiketteringssysteem is passende 
handhaving door de bevoegde nationale autoriteiten van cruciaal belang.  Om een 
doeltreffende en geharmoniseerde verificatieprocedure en een correcte toepassing van het 
etiketteringssysteem te vergemakkelijken, is het van belang dat de meetwaarden voor 
rolweerstand, grip op nat wegdek en geluidemissies publiekelijk beschikbaar zijn. Deze 
informatie moet toegankelijk zijn voor het grote publiek, maar moet vooral ook door de 
nationale autoriteiten kunnen worden gebruikt voor toezicht- en handhavingsdoeleinden. De 
informatie moet kunnen worden geraadpleegd op de website van de producent.

Amendement 81
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) al het technische reclamemateriaal 
is voorzien van een duidelijk internetadres 
van de EU-website voor de etikettering 
van banden;

Or. en

Motivering

Teneinde het bestaan van het systeem meer bekendheid te geven en het begrip te verbeteren, 
moet de consument naar de EU-website worden verwezen als bron van uitgebreide en 
aanvullende informatie.

Amendement 82
Fiona Hall, Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) bandenfabrikanten brengen de 
meetwaarden van de typegoedkeuringstest 
in reliëf aan in of op elke zijkant voor elk 
model, wat betreft rolweerstandcoëfficiënt 
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(uitgedrukt in kg/t), index voor grip op nat 
wegdek (uitgedrukt als prestatie-index, G, 
in vergelijking met de standaard 
referentieband)) en geluidemissies 
(uitgedrukt in dB(A)).

Or. en

Motivering

Vermelding van de meetwaarden van de typegoedkeuringstest op de zijkant van de band 
maakt correcte handhaving van het bandenetiketteringssysteem eenvoudiger. De in reliëf 
aangebrachte informatie op de zijkant is nuttig voor autoriteiten, distributeurs en 
detailhandelaars om de correcte plaatsing van etiketten en documentatie te controleren en de 
verklaarde indeling te verifiëren, alsook wanneer zij de band hertesten om de opgegeven 
meetwaarden te verifiëren.
De kosten van het in reliëf aanbrengen van informatie (volgens de effectbeoordeling, 13 EUR 
extra per matrijs, een bedrag dat gespreid wordt over de hele productie die met die matrijs 
gerealiseerd wordt) zijn te verwaarlozen.

Amendement 83
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
bandendistributeurs de volgende 
bepalingen naleven:

De lidstaten zien erop toe dat 
bandendistributeurs voor banden die na de 
datum van toepassing van deze richtlijn 
worden gefabriceerd, de volgende 
bepalingen naleven:

Or. en

Motivering

Het is ondoenlijk om banden die al verder zijn gedistribueerd achteraf nog van een etiket te 
voorzien. Verder is het woord “sticker” te dubbelzinnig om het gewenste etiket aan te duiden. 
"Zelfklevend informatie-etiket” geeft beter weer wat de bedoeling is. In artikel 2 van de 
Commissietekst worden ook C3-banden genoemd, maar in artikel 4 niet. Dit amendement 
heeft tot doel deze incoherentie weg te werken. De rolweerstandcoëfficiënt (RRC uitgedrukt in 
kg/t) moet op het etiket worden vermeld om het verband tussen de gemeten RRC en de 
indeling aan te tonen.
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Amendement 84
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) distributeurs zien erop toe dat op de 
banden in het verkooppunt de door de 
leveranciers overeenkomstig artikel 4, lid 
1, geleverde sticker is aangebracht op een 
duidelijke zichtbare plaats; 

(1) distributeurs zien erop toe dat het door 
de leveranciers overeenkomstig artikel 4, 
lid 1, geleverde informatie-etiket op een 
duidelijk zichtbare plaats in het 
verkooppunt beschikbaar is; 

Or. fr

Motivering

Dit amendement moet ervoor zorgen dat de informatie op het etiket duidelijker zichtbaar is 
voor de consument.

Amendement 85
Fiona Hall, Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) distributeurs zien erop toe dat op de 
banden in het verkooppunt de door de 
leveranciers overeenkomstig artikel 4, lid
1, geleverde sticker is aangebracht op een 
duidelijke zichtbare plaats; 

(1) distributeurs zien erop toe dat op de 
banden in het verkooppunt de door de 
leveranciers overeenkomstig artikel 4, punt
1, geleverde sticker of een meer 
gedetailleerde uitleg van het etiket als 
bedoeld in Bijlage II, deel 2 bis in de 
onmiddellijke nabijheid is aangebracht op 
een duidelijk zichtbare plaats;

Or. en

Motivering

Wanneer de detailhandelaars in de winkel extra informatie verschaffen, bijvoorbeeld bij de 
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uitstalrekken, zou dat aanvullende informatie moeten zijn die de informatie op het etiket 
herhaalt plus een beknopte uitleg geeft van elk prestatiekenmerk (zie amendement bijlage II, 
deel 2 bis (nieuw)).

Amendement 86
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) distributeurs zien erop toe dat op de 
banden in het verkooppunt de door de 
leveranciers overeenkomstig artikel 4, lid
1, geleverde sticker is aangebracht op een 
duidelijke zichtbare plaats; 

(1) distributeurs zien erop toe dat op de 
banden in het verkooppunt de door de 
leveranciers overeenkomstig artikel 4, punt
1, geleverde sticker of een meer 
gedetailleerde uitleg van het etiket, met 
inbegrip van informatie over 
brandstofbesparing, in de onmiddellijke 
nabijheid, is aangebracht op een duidelijk
zichtbare plaats;

Or. en

Motivering

De sticker en de poster in de nabijheid van de band vormen aanvullende informatiebronnen 
voor de consument en moeten optimaal gecombineerd worden. Wanneer de detailhandelaars 
een poster gebruiken op het verkooppunt (apart of in aanvulling op de sticker) moet de 
informatie op die poster gedetailleerder zijn dan die op de sticker. Van de  
informatieverstrekking op het verkooppunt moet gebruik worden gemaakt om aanvullende en 
verklarende informatie te geven over het etiket, en om een raming te presenteren van de 
brandstofbesparing die kan worden bereikt door banden met een lage, aan de desbetreffende 
C-klasse beantwoordende rolweerstand.

Amendement 87
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) distributeurs zien erop toe dat op de (1) distributeurs zien erop toe dat de door 
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banden in het verkooppunt de door de 
leveranciers overeenkomstig artikel 4, lid
1, geleverde sticker is aangebracht op een 
duidelijke zichtbare plaats; 

de leveranciers overeenkomstig artikel 4, 
punt 1, geleverde informatie op het etiket
op een duidelijk zichtbare plaats in het 
verkooppunt beschikbaar is;

Or. en

Motivering

Betere formulering, omdat consequent het accent wordt gelegd op het gebruik van de 
informatie op het etiket.

Amendement 88
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) distributeurs zien erop toe dat op de 
banden in het verkooppunt de door de 
leveranciers overeenkomstig artikel 4, lid
1, geleverde sticker is aangebracht op een 
duidelijke zichtbare plaats; 

(1) distributeurs zien erop toe dat de door 
de leveranciers overeenkomstig artikel 4, 
punt 1, geleverde informatie op het etiket
op een duidelijk zichtbare plaats in het 
verkooppunt beschikbaar is;

Or. en

Motivering

Betere formulering, omdat consequent het accent wordt gelegd op het gebruik van de 
informatie op het etiket.

Amendement 89
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) distributeurs zien erop toe dat op de 
banden in het verkooppunt de door de 

(1) distributeurs zien erop toe dat de door 
de leveranciers overeenkomstig artikel 4, 
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leveranciers overeenkomstig artikel 4, lid 
1, geleverde sticker is aangebracht op een 
duidelijke zichtbare plaats; 

punt 1, geleverde informatie op het etiket
op een duidelijk zichtbare plaats in het 
verkooppunt beschikbaar is;

Or. en

Motivering

Betere formulering, omdat consequent het accent wordt gelegd op het gebruik van de 
informatie op het etiket.

Amendement 90
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) distributeurs zien erop toe dat op de 
banden in het verkooppunt de door de 
leveranciers overeenkomstig artikel 4, lid
1, geleverde sticker is aangebracht op een 
duidelijke zichtbare plaats; 

(1) distributeurs zien erop toe dat de door 
de leveranciers overeenkomstig artikel 4, 
punt 1, geleverde informatie op het etiket
op een duidelijk zichtbare plaats in het 
verkooppunt beschikbaar is;

Or. en

Motivering

Betere formulering, omdat consequent het accent wordt gelegd op het gebruik van de 
informatie op het etiket.

Amendement 91
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) distributeurs zien erop toe dat op de 
banden in het verkooppunt de door de 
leveranciers overeenkomstig artikel 4, lid

(1) distributeurs zien erop toe dat de door 
de leveranciers overeenkomstig artikel 4, 
punt 1, geleverde informatie op het etiket
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1, geleverde sticker is aangebracht op een 
duidelijke zichtbare plaats; 

op een duidelijk zichtbare plaats in het 
verkooppunt beschikbaar is;

Or. en

Motivering

Betere formulering, omdat consequent het accent wordt gelegd op het gebruik van de 
informatie op het etiket.

Amendement 92
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) distributeurs zien erop toe dat op de 
banden in het verkooppunt de door de 
leveranciers overeenkomstig artikel 4, lid
1, geleverde sticker is aangebracht op een 
duidelijke zichtbare plaats; 

(1) distributeurs zien erop toe dat op de 
banden in het verkooppunt de door de 
leveranciers overeenkomstig artikel 4, punt
1, geleverde zelfklevende informatie-etiket 
is aangebracht op een duidelijk zichtbare 
plaats; 

Or. en

Motivering

Het is ondoenlijk om banden die al verder zijn gedistribueerd achteraf nog van een etiket te 
voorzien. Verder is het woord “sticker” te dubbelzinnig om het gewenste etiket aan te duiden. 
"Zelfklevend informatie-etiket” geeft beter weer wat de bedoeling is. In artikel 2 van de 
Commissietekst worden ook C3-banden genoemd, maar in artikel 4 niet. Dit amendement 
heeft tot doel deze incoherentie weg te werken. De rolweerstandcoëfficiënt (RRC uitgedrukt in 
kg/t) moet op het etiket worden vermeld om het verband tussen de gemeten RRC en de 
indeling aan te tonen.
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Amendement 93
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) als de te koop aangeboden banden niet 
zichtbaar zijn voor de eindgebruiker, 
verstrekken de distributeurs de 
eindgebruiker informatie over de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde van die banden;

(2) als de te koop aangeboden banden niet 
zichtbaar zijn voor de eindgebruiker, 
verstrekken de distributeurs de 
eindgebruiker informatie over de 
brandstofefficiëntieklasse, de gemeten 
rolweerstandcoëfficiënt, de klasse grip op 
nat wegdek en de rolgeluidemissiewaarde 
van die banden;

Or. en

Motivering

Het is ondoenlijk om banden die al verder zijn gedistribueerd achteraf nog van een etiket te 
voorzien. Verder is het woord “sticker” te dubbelzinnig om het gewenste etiket aan te duiden. 
"Zelfklevend informatie-etiket” geeft beter weer wat de bedoeling is. In artikel 2 van de 
Commissietekst worden ook C3-banden genoemd, maar in artikel 4 niet. Dit amendement 
heeft tot doel deze incoherentie weg te werken. De rolweerstandcoëfficiënt (RRC uitgedrukt in 
kg/t) moet op het etiket worden vermeld om het verband tussen de gemeten RRC en de 
indeling aan te tonen.

Amendement 94
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) voor C1- en C2-banden verstrekken 
distributeurs de brandstofefficiëntieklasse 
en de rolgeluidemissiewaarde samen met 
de factuur die aan de eindgebruiker wordt 
afgegeven bij de aankoop van banden. 
Voor C1-banden moet ook de klasse grip 
op nat wegdek worden vermeld. 

Schrappen.
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Or. de

Motivering

Het vermelden van de relevante parameters op de rekening voor de consument is niet (meer) 
van invloed op zijn koopgedrag en moet daarom worden geschrapt om tijd te besparen en de 
kosten terug te dringen.

Amendement 95
Fiona Hall, Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) voor C1- en C2-banden verstrekken 
distributeurs de brandstofefficiëntieklasse 
en de rolgeluidemissiewaarde samen met 
de factuur die aan de eindgebruiker wordt 
afgegeven bij de aankoop van banden. 
Voor C1-banden moet ook de klasse grip 
op nat wegdek worden vermeld. 

(3) voor C1- , C2- en C3-banden 
verstrekken distributeurs de verklaring van 
het etiket als bedoeld in bijlage II, deel 2 
bis of 2 ter, op of bij de factuur die aan de
eindgebruiker wordt afgegeven bij de 
aankoop van banden Voor C1-banden moet 
ook de klasse grip op nat wegdek worden 
vermeld.

Or. en

Motivering

De sticker moet nader worden uitgelegd door middel van een verklarende tekst voor elk 
pictogram. Dit moet gebeuren in het kader van andere aan de koper verstrekte informatie, en 
in laatste instantie op of bij de factuur, omdat die bijna zeker zorgvuldig zal worden gelezen 
en kan worden bewaard als referentie voor latere aankopen. Als er meer gedetailleerde 
informatie op de factuur wordt vermeld, wordt het waarschijnlijker dat de klant in de 
toekomst onderzoek zal doen op basis van het etiketteringssysteem (zie amendement op 
bijlage II, deel 2 bis / 2 ter (nieuw)).
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Amendement 96
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) voor C1- en C2-banden verstrekken 
distributeurs de brandstofefficiëntieklasse 
en de rolgeluidemissiewaarde samen met 
de factuur die aan de eindgebruiker wordt 
afgegeven bij de aankoop van banden.
Voor C1-banden moet ook de klasse grip 
op nat wegdek worden vermeld.

(3) voor C1- en C2-banden verstrekken 
distributeurs de brandstofefficiëntieklasse, 
de klasse grip op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde samen met de 
factuur die aan de eindgebruiker wordt 
afgegeven bij de aankoop van banden.

Or. en

Motivering

De informatie moet ook de klasse grip op nat wegdek betreffen.

Amendement 97
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) voor C1- en C2-banden verstrekken 
distributeurs de brandstofefficiëntieklasse 
en de rolgeluidemissiewaarde samen met 
de factuur die aan de eindgebruiker wordt 
afgegeven bij de aankoop van banden. 
Voor C1-banden moet ook de klasse grip 
op nat wegdek worden vermeld.

(3) voor C1- en C2-banden verstrekken 
distributeurs de brandstofefficiëntieklasse, 
de klasse grip op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde samen met de 
factuur die aan de eindgebruiker wordt 
afgegeven bij de aankoop van banden.

Or. en

Motivering

De informatie moet ook de klasse grip op nat wegdek betreffen.
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Amendement 98
Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) voor C1- en C2-banden verstrekken 
distributeurs de brandstofefficiëntieklasse 
en de rolgeluidemissiewaarde samen met 
de factuur die aan de eindgebruiker wordt 
afgegeven bij de aankoop van banden. 
Voor C1-banden moet ook de klasse grip 
op nat wegdek worden vermeld.

(3) voor C1- en C2-banden verstrekken 
distributeurs de brandstofefficiëntieklasse, 
de klasse grip op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde samen met de 
factuur die aan de eindgebruiker wordt 
afgegeven bij de aankoop van banden. 

Or. en

Motivering

De informatie moet ook de klasse grip op nat wegdek betreffen.

Amendement 99
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) voor C1- en C2-banden verstrekken 
distributeurs de brandstofefficiëntieklasse 
en de rolgeluidemissiewaarde samen met 
de factuur die aan de eindgebruiker wordt 
afgegeven bij de aankoop van banden. 
Voor C1-banden moet ook de klasse grip 
op nat wegdek worden vermeld.

(3) voor C1- en C2-banden verstrekken 
distributeurs de brandstofefficiëntieklasse, 
de klasse grip op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde samen met de 
factuur die aan de eindgebruiker wordt 
afgegeven bij de aankoop van banden.

Or. en

Motivering

De informatie moet ook de klasse grip op nat wegdek betreffen.
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Amendement 100
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) voor C1- en C2-banden verstrekken 
distributeurs de brandstofefficiëntieklasse 
en de rolgeluidemissiewaarde samen met 
de factuur die aan de eindgebruiker wordt 
afgegeven bij de aankoop van banden. 
Voor C1-banden moet ook de klasse grip 
op nat wegdek worden vermeld. 

(3) voor C1-, C2- en C3-banden 
verstrekken distributeurs de 
brandstofefficiëntieklasse en de 
rolgeluidemissiewaarde samen met de 
factuur die aan de eindgebruiker wordt 
afgegeven bij de aankoop van banden. 
Voor C1-banden moet ook de klasse grip 
op nat wegdek worden vermeld. 

Or. en

Motivering

Het is ondoenlijk om banden die al verder zijn gedistribueerd achteraf nog van een etiket te 
voorzien. Verder is het woord “sticker” te dubbelzinnig om het gewenste etiket aan te duiden. 
"Zelfklevend informatie-etiket” geeft beter weer wat de bedoeling is. In artikel 2 van de 
Commissietekst worden ook C3-banden genoemd, maar in artikel 4 niet. Dit amendement 
heeft tot doel deze incoherentie weg te werken. De rolweerstandcoëfficiënt (RRC uitgedrukt in 
kg/t) moet op het etiket worden vermeld om het verband tussen de gemeten RRC en de 
indeling aan te tonen.

Amendement 101
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Schrappen.
Verantwoordelijkheden van leveranciers 

en distributeurs van auto's
De lidstaten zien erop toe dat leveranciers 
en distributeurs van auto's de volgende 
bepalingen naleven:
(1) leveranciers en distributeurs van 
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auto’s zien erop toe dat in het technisch 
reclamemateriaal informatie wordt 
verschaft over de banden waarmee de 
nieuwe voertuigen zijn uitgerust; die 
informatie omvat de 
brandstofefficiëntieklasse, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel A, de 
rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet 
in bijlage I, deel C, en, voor C1-banden, 
de klasse grip op nat wegdek, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel B;
(2) als een nieuw voertuig met 
verschillende bandentypen kan worden 
uitgerust, zonder dat de eindgebruikers 
een keuze kunnen maken uit deze 
bandentypen, worden in het technisch 
reclamemateriaal de laagste 
brandstofefficiëntieklasse, de laagste 
klasse van grip op nat wegdek en de 
hoogste rolgeluidemissiewaarde vermeld, 
in de in bijlage III vermelde volgorde;
(3) als eindgebruikers een keuze kunnen 
maken tussen verschillende bandentypen 
voor montage op een nieuw voertuig, 
vermelden de autoleveranciers in het 
technisch reclamemateriaal de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde van die 
bandentypen, in de in bijlage III 
vastgestelde volgorde;
(4) als eindgebruikers een keuze kunnen 
maken tussen verschillende bandentypen 
voor montage op een nieuw voertuig, 
verstrekken de autodistributeurs, vóór de 
verkoop, informatie over de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde van die 
bandentypen.

Or. de

Motivering

Leveranciers en distributeurs van auto’s zijn al verplicht om de CO2-uitstoot en het verbruik 
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van de auto te vermelden. Het is dus in hun eigen belang om banden met een lage 
rolweerstand aan te bieden die evenveel rijcomfort en meer veiligheid opleveren. Bovendien 
heeft de reeds bestaande typegoedkeuring betrekking op de auto als geheel, en kunnen dus in 
het kader daarvan al uitvoerig de rolweerstand, de grip op nat wegdek en de geluidsemissie 
worden getest en kan ervoor worden gezorgd dat de wettelijke voorschriften worden 
nageleefd.

Amendement 102
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Schrappen.
Verantwoordelijkheden van leveranciers 

en distributeurs van auto's
De lidstaten zien erop toe dat leveranciers 
en distributeurs van auto's de volgende 
bepalingen naleven:
(1) leveranciers en distributeurs van
auto’s zien erop toe dat in het technisch 
reclamemateriaal informatie wordt 
verschaft over de banden waarmee de 
nieuwe voertuigen zijn uitgerust; die 
informatie omvat de 
brandstofefficiëntieklasse, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel A, de 
rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet 
in bijlage I, deel C, en, voor C1-banden, 
de klasse grip op nat wegdek, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel B;
(2) als een nieuw voertuig met 
verschillende bandentypen kan worden 
uitgerust, zonder dat de eindgebruikers 
een keuze kunnen maken uit deze 
bandentypen, worden in het technisch 
reclamemateriaal de laagste 
brandstofefficiëntieklasse, de laagste 
klasse van grip op nat wegdek en de 
hoogste rolgeluidemissiewaarde vermeld, 
in de in bijlage III vermelde volgorde;
(3) als eindgebruikers een keuze kunnen 
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maken tussen verschillende bandentypen 
voor montage op een nieuw voertuig, 
vermelden de autoleveranciers in het 
technisch reclamemateriaal de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde van die 
bandentypen, in de in bijlage III 
vastgestelde volgorde;
(4) als eindgebruikers een keuze kunnen 
maken tussen verschillende bandentypen 
voor montage op een nieuw voertuig, 
verstrekken de autodistributeurs, vóór de 
verkoop, informatie over de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde van die 
bandentypen.

Or. en

Motivering

Dit voorstel zou leiden tot verdubbeling van de tests die de fabrikanten al moeten uitvoeren 
om de overeenstemming van de productie aan te tonen in het kader van de 
typegoedkeuringsprocedure, en zou zeker betekenen dat de lidstaten dat de lidstaten ieder 
voor zich dezelfde controles moeten verrichten op de tests. Een verificatie die stoelt op de 
controle van de testgegevens van de fabrikant in het kader van de overeenstemming van de 
productie , levert waarschijnlijk een veel doeltreffender toezicht op.

Amendement 103
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verantwoordelijkheden van leveranciers en 
distributeurs van auto's

Verantwoordelijkheden van leveranciers en 
distributeurs van voertuigen
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij goedkeuring moeten 
overal de nodige wijzigingen worden 
aangebracht.)
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Or. en

Motivering

De bepalingen dienen van toepassing te zijn op distributeurs van alle voertuigen die uitgerust 
worden met banden die onder deze richtlijn vallen, met inbegrip van bestelwagens, 
vrachtwagens en bussen, om ervoor te zorgen dat professionele kopers, die een groeiend deel 
van de bandenmarkt vertegenwoordigen, ook van het bestaan van het etiketteringsysteem 
kennis nemen.

Amendement 104
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat leveranciers 
en distributeurs van auto's de volgende 
bepalingen naleven:

De lidstaten zien erop toe dat leveranciers 
en distributeurs van auto's de volgende 
bepalingen naleven:

(1) leveranciers en distributeurs van auto’s 
zien erop toe dat in het technisch 
reclamemateriaal informatie wordt 
verschaft over de banden waarmee de 
nieuwe voertuigen zijn uitgerust; die 
informatie omvat de 
brandstofefficiëntieklasse, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel A, de 
rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet 
in bijlage I, deel C, en, voor C1-banden, de 
klasse grip op nat wegdek, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel B;

(1) leveranciers en distributeurs van auto’s 
verschaffen informatie over de banden 
waarmee de nieuwe voertuigen zijn 
uitgerust; die informatie omvat de 
brandstofefficiëntieklasse, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel A, de 
rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet 
in bijlage I, deel C, en, voor C1-banden, de 
klasse grip op nat wegdek, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel B. Die 
informatie wordt vóór de verkoop van het 
voertuig aan de eindgebruiker verstrekt;

(2) als een nieuw voertuig met 
verschillende bandentypen kan worden 
uitgerust, zonder dat de eindgebruikers een 
keuze kunnen maken uit deze bandentypen, 
worden in het technisch reclamemateriaal
de laagste brandstofefficiëntieklasse, de 
laagste klasse van grip op nat wegdek en 
de hoogste rolgeluidemissiewaarde 
vermeld, in de in bijlage III vermelde 
volgorde;

(2) als een nieuw voertuig met 
verschillende bandentypen kan worden 
uitgerust, zonder dat de eindgebruikers een 
keuze kunnen maken uit deze bandentypen, 
worden de laagste 
brandstofefficiëntieklasse, de laagste klasse 
van grip op nat wegdek en de hoogste 
rolgeluidemissiewaarde vermeld, in de in 
bijlage III vermelde volgorde.

(3) als eindgebruikers een keuze kunnen 
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maken tussen verschillende bandentypen 
voor montage op een nieuw voertuig, 
vermelden de autoleveranciers in het 
technisch reclamemateriaal de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde van die 
bandentypen, in de in bijlage III 
vastgestelde volgorde;
(4) als eindgebruikers een keuze kunnen 
maken tussen verschillende bandentypen 
voor montage op een nieuw voertuig, 
verstrekken de autodistributeurs, vóór de 
verkoop, informatie over de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde van die 
bandentypen.

Or. en

Amendement 105
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat leveranciers 
en distributeurs van auto's de volgende 
bepalingen naleven:

De lidstaten zien erop toe dat leveranciers 
en distributeurs van auto's de volgende 
bepalingen naleven:

(1) leveranciers en distributeurs van auto’s 
zien erop toe dat in het technisch 
reclamemateriaal informatie wordt 
verschaft over de banden waarmee de 
nieuwe voertuigen zijn uitgerust; die 
informatie omvat de 
brandstofefficiëntieklasse, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel A, de 
rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet 
in bijlage I, deel C, en, voor C1-banden, de 
klasse grip op nat wegdek, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel B;

(1) leveranciers en distributeurs van auto’s 
verschaffen informatie over de banden 
waarmee de nieuwe voertuigen zijn 
uitgerust; die informatie omvat de 
brandstofefficiëntieklasse, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel A, de 
rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet 
in bijlage I, deel C, en, voor C1-banden, de 
klasse grip op nat wegdek, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel B. Die 
informatie wordt tenminste in het 
elektronische reclamemateriaal 
opgenomen en wordt vóór de verkoop van 
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het voertuig aan de eindgebruiker 
verstrekt;

(2) als een nieuw voertuig met 
verschillende bandentypen kan worden 
uitgerust, zonder dat de eindgebruikers een 
keuze kunnen maken uit deze bandentypen, 
worden in het technisch reclamemateriaal
de laagste brandstofefficiëntieklasse, de 
laagste klasse van grip op nat wegdek en 
de hoogste rolgeluidemissiewaarde 
vermeld, in de in bijlage III vermelde 
volgorde;

(2) als een nieuw voertuig met 
verschillende bandentypen kan worden 
uitgerust, zonder dat de eindgebruikers een 
keuze kunnen maken uit deze bandentypen, 
worden in de in punt 1 bedoelde 
informatie de laagste 
brandstofefficiëntieklasse, de laagste klasse 
van grip op nat wegdek en de hoogste 
rolgeluidemissiewaarde vermeld;

(3) als eindgebruikers een keuze kunnen 
maken tussen verschillende bandentypen 
voor montage op een nieuw voertuig, 
vermelden de autoleveranciers in het 
technisch reclamemateriaal de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde van die 
bandentypen, in de in bijlage III 
vastgestelde volgorde;

(3) als eindgebruikers een keuze kunnen 
maken tussen verschillende bandentypen 
voor montage op een nieuw voertuig, 
worden in de in punt 1 bedoelde 
informatie de brandstofefficiëntieklasse, 
de klasse grip op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde van al die 
bandentypen vermeld.

(4) als eindgebruikers een keuze kunnen 
maken tussen verschillende bandentypen 
voor montage op een nieuw voertuig, 
verstrekken de autodistributeurs, vóór de 
verkoop, informatie over de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde van die 
bandentypen.

Or. en

Motivering

Onnodige administratieve lasten in de automobielsector moeten worden vermeden.
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Amendement 106
Werner Langen, Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat leveranciers 
en distributeurs van auto's de volgende 
bepalingen naleven:

De lidstaten zien erop toe dat leveranciers 
en distributeurs van auto's de volgende 
bepalingen naleven:

(1) leveranciers en distributeurs van auto’s 
zien erop toe dat in het technisch 
reclamemateriaal informatie wordt 
verschaft over de banden waarmee de 
nieuwe voertuigen zijn uitgerust; die 
informatie omvat de 
brandstofefficiëntieklasse, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel A, de 
rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet 
in bijlage I, deel C, en, voor C1-banden, de 
klasse grip op nat wegdek, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel B;

(1) leveranciers en distributeurs van auto’s 
zien erop toe dat de eindgebruikers 
informatie ontvangen over de banden 
waarmee de nieuwe voertuigen zijn 
uitgerust; die informatie omvat de 
brandstofefficiëntieklasse, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel A, de 
rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet 
in bijlage I, deel C, en, voor C1-banden, de 
klasse grip op nat wegdek, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel B;

(2) als een nieuw voertuig met 
verschillende bandentypen kan worden 
uitgerust, zonder dat de eindgebruikers een 
keuze kunnen maken uit deze bandentypen, 
worden in het technisch reclamemateriaal
de laagste brandstofefficiëntieklasse, de 
laagste klasse van grip op nat wegdek en 
de hoogste rolgeluidemissiewaarde 
vermeld, in de in bijlage III vermelde 
volgorde;

(2) als een nieuw voertuig met 
verschillende bandentypen kan worden 
uitgerust, zonder dat de eindgebruikers een 
keuze kunnen maken uit deze bandentypen, 
wordt informatie beschikbaar gesteld over
de laagste brandstofefficiëntieklasse, de 
laagste klasse van grip op nat wegdek en 
de hoogste rolgeluidemissiewaarde, in de 
in bijlage III vermelde volgorde;

(3) als eindgebruikers een keuze kunnen 
maken tussen verschillende bandentypen 
voor montage op een nieuw voertuig, 
vermelden de autoleveranciers in het 
technisch reclamemateriaal de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde van die 
bandentypen, in de in bijlage III 
vastgestelde volgorde;

(3) als eindgebruikers een keuze kunnen 
maken tussen verschillende bandentypen 
voor montage op een nieuw voertuig, 
verstrekken de autoleveranciers de 
eindgebruikers informatie over de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde van die 
bandentypen, in de in bijlage III 
vastgestelde volgorde;

(4) als eindgebruikers een keuze kunnen 
maken tussen verschillende bandentypen 
voor montage op een nieuw voertuig, 

(4) als eindgebruikers een keuze kunnen 
maken tussen verschillende bandentypen 
voor montage op een nieuw voertuig, 
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verstrekken de autodistributeurs, vóór de 
verkoop, informatie over de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde van die 
bandentypen.

verstrekken de autodistributeurs, vóór de 
verkoop, informatie over de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde van die 
bandentypen.

Or. de

Motivering

De klant krijgt alle informatie over de CO2-uitstoot van het voertuig en over de banden bij de 
aankoop van de auto. De bepaling dat gegevens over de gemonteerde banden in het 
reclamemateriaal moeten worden opgenomen leidt alleen maar tot onkosten en bureaucratie, 
en levert voor de klant geen meerwaarde op.

Amendement 107
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bij de artikelen 4, 5 en 6 vereiste 
informatie inzake de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde van banden wordt 
verkregen door de in bijlage I vermelde 
geharmoniseerde beproevingsmethoden toe 
te passen.

De bij de artikelen 4, 5 en 6 vereiste 
informatie inzake de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde van banden wordt 
verkregen door de in bijlage I vermelde 
geharmoniseerde testmethoden toe te 
passen. Dankzij de geharmoniseerde 
testmethoden moeten de eindgebruikers 
kunnen beschikken over een betrouwbare 
en volledig representatieve classificatie 
van de geteste kenmerken.

Or. fr

Motivering

Omwille van de verkeersveiligheid en de consumentenbescherming moeten de 
geharmoniseerde testmethoden worden toegepast in omstandigheden die overeenkomen met 
de werkelijke gebruiksomstandigheden. Onnauwkeurige tests of slechte simulaties kunnen een 
extra bron van verwarring vormen voor de eindgebruiker.
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Amendement 108
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bij de artikelen 4, 5 en 6 vereiste 
informatie inzake de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde van banden wordt 
verkregen door de in bijlage I vermelde 
geharmoniseerde beproevingsmethoden toe 
te passen.

De bij de artikelen 4, 5 en 6 vereiste 
informatie inzake de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde van banden wordt 
verkregen door de in bijlage I vermelde 
geharmoniseerde testmethoden toe te 
passen, voorzover deze voor de 
eindgebruikers een betrouwbare indeling 
kunnen opleveren die volledig 
representatief is voor die bandkenmerken.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat er geharmoniseerde testmethoden worden gebruikt in omstandigheden 
die overeenkomen met de werkelijke gebruiksomstandigheden.

Amendement 109
Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bij de artikelen 4, 5 en 6 vereiste 
informatie inzake de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde van banden wordt 
verkregen door de in bijlage I vermelde 
geharmoniseerde beproevingsmethoden toe 
te passen.

De bij de artikelen 4, 5 en 6 vereiste 
informatie inzake de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde van banden wordt 
verkregen door de in bijlage I vermelde 
geharmoniseerde testmethoden toe te 
passen, voorzover deze voor de 
eindgebruikers een betrouwbare indeling 
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kunnen opleveren die volledig 
representatief is voor die bandkenmerken.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat er geharmoniseerde testmethoden worden gebruikt in omstandigheden 
die overeenkomen met de werkelijke gebruiksomstandigheden.

Amendement 110
Silvia-Adriana Țicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bij de artikelen 4, 5 en 6 vereiste 
informatie inzake de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde van banden wordt 
verkregen door de in bijlage I vermelde 
geharmoniseerde beproevingsmethoden toe 
te passen.

De bij de artikelen 4, 5 en 6 vereiste 
informatie inzake de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde van banden wordt 
verkregen door de in bijlage I vermelde 
geharmoniseerde testmethoden toe te 
passen. De gebruikte testmethoden richten 
zich voornamelijk op de 
verkeersveiligheid.

Or. ro

Motivering

Bij de gebruikte testmethoden moet de verkeersveiligheid als criterium vooropstaan.
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Amendement 111
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de in bijlage IV 
vastgestelde procedure controleren de 
lidstaten of de vermelde 
brandstofefficiëntieklasse en klasse grip 
op nat wegdek conform zijn in de zin van 
bijlage I, delen A en B, en of de 
rolgeluidemissiewaarde conform zijn in 
de zin van bijlage I, deel C.

Schrappen.

Or. en

Motivering

Een dergelijke bepaling zou leiden tot verdubbeling van de tests die de fabrikanten al moeten 
uitvoeren om de overeenstemming van de productie aan te tonen in het kader van de 
typegoedkeuringsprocedure, en zou zeker betekenen dat de lidstaten dat de lidstaten ieder 
voor zich dezelfde controles moeten verrichten op de tests.  Een verificatie die stoelt op de 
controle van de testgegevens van de fabrikant in het kader van de overeenstemming van de 
productie , levert waarschijnlijk een veel doeltreffender toezicht op.

Amendement 112
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de in bijlage IV 
vastgestelde procedure controleren de 
lidstaten of de vermelde 
brandstofefficiëntieklasse en klasse grip 
op nat wegdek conform zijn in de zin van 
bijlage I, delen A en B, en of de 
rolgeluidemissiewaarde conform zijn in 
de zin van bijlage I, deel C.

De controleprocedure richt zich naar de 
reeds bestaande voorschriften inzake het 
testen van banden, met inbegrip van de 
onderdeeltypegoedkeuring 
overeenkomstig ECE-R117.
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Or. de

Motivering

Er bestaat al een EU-typegoedkeuringsprocedure die de belangrijkste parameters voor 
banden vaststelt, op grond waarvan een ECE-R117-certificaat wordt afgegeven. Het voorstel 
van de Commissie dat elke lidstaat nu de conformiteit van banden moet gaan controleren, is 
niet in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel en levert onnodige administratieve 
rompslomp op.

Amendement 113
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de in bijlage IV 
vastgestelde procedure controleren de 
lidstaten of de vermelde 
brandstofefficiëntieklasse en klasse grip op 
nat wegdek conform zijn in de zin van 
bijlage I, delen A en B, en of de 
rolgeluidemissiewaarde conform zijn in de 
zin van bijlage I, deel C.

Overeenkomstig de in bijlage IV 
vastgestelde procedure controleren de 
lidstaten voor vervangingsbanden of de 
vermelde brandstofefficiëntieklasse en 
klasse grip op nat wegdek conform zijn in 
de zin van bijlage I, delen A en B, en of de 
rolgeluidemissiewaarde conform is in de 
zin van bijlage I, deel C.

Or. en

Motivering

In de bestaande regelgeving is al vastgelegd hoe de lidstaten tijdens de typegoedkeuringstest 
voor nieuwe voertuigen het brandstofverbruik, de klasse grip op nat wegdek en de 
rolweerstandwaarde moeten bepalen. De door de EU vastgestelde procedures moeten worden 
gevolgd en niet in twijfel getrokken, om overbodige extra proeven en bureaucratische 
rompslomp te vermijden.
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Amendement 114
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dergelijke controles doen geen afbreuk 
aan een voertuig- of 
bandentypegoedkeuring die is verleend in 
overeenstemming met Richtlijn 
2007/46/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 5 september 2007 tot 
vaststelling van een kader voor de 
goedkeuring van motorvoertuigen en 
aanhangwagens daarvan en van 
systemen, onderdelen en technische 
eenheden die voor dergelijke voertuigen 
zijn bestemd1 of in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. …/… betreffende 
typegoedkeuringseisen voor de algemene 
veiligheid van motorvoertuigen.
____________

PB L 263 van 9.10.2007, blz. 1.

Or. en

Motivering

Om voertuig- en bandenfabrikanten rechtszekerheid te verschaffen, moet het duidelijk zijn dat 
controles er niet mogen toe leiden dat de lidstaten verhinderen dat voertuigen en banden met 
typegoedkeuring vrij in de EU circuleren.

Amendement 115
Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de conformiteitsbeoordeling maken 
de lidstaten in voorkomend geval ook 
gebruik van documentatie inzake de 
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bandentypegoedkeuring en van relevante, 
door de leverancier verstrekte 
ondersteunende documentatie.

Or. en

Motivering

Om de bandenproeven tot een minimum te beperken en te harmoniseren en zo de 
administratieve lasten en de beproevingskosten voor de fabrikanten te verminderen, moeten 
dezelfde testmethoden worden gebruikt als die welke zijn gedefinieerd in de wetgeving inzake 
de typegoedkeuring van banden.

Amendement 116
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de conformiteitsbeoordeling maken 
de lidstaten in voorkomend geval ook 
gebruik van documentatie inzake de 
bandentypegoedkeuring en van relevante, 
door de leverancier verstrekte 
ondersteunende documentatie.

Or. en

Motivering

Om de bandenproeven tot een minimum te beperken en te harmoniseren en zo de 
administratieve lasten en de beproevingskosten voor de fabrikanten te verminderen, moeten 
dezelfde testmethoden worden gebruikt als die welke zijn gedefinieerd in de wetgeving inzake 
de typegoedkeuring van banden.
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Amendement 117
Fiona Hall, Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de bevoegde 
autoriteiten een systeem installeren van 
routinematige en incidentele inspecties 
van verkooppunten met als doel de 
naleving van de voorschriften in deze 
richtlijn te garanderen.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de doeltreffende en geharmoniseerde uitvoering van de 
etiketteringsregeling in de hele EU. Voor wat andere etiketteringsregelingen betreft, hebben 
consumentenorganisaties vastgesteld dat producten geregeld een verkeerd etiket krijgen en 
dat niet alle vereiste informatie op de etiketten wordt meegedeeld. De lidstaten moeten 
steekproefsgewijs controleren of de etikettering correct gebeurt en of de informatie op 
gepaste wijze wordt weergegeven in verkoopmateriaal, inclusief voorraadlijsten, catalogi, 
brochures en websites.

Amendement 118
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de bevoegde 
autoriteiten een systeem installeren van 
routinematige en incidentele inspecties 
van verkooppunten met als doel de 
naleving van de voorschriften in deze 
richtlijn te garanderen.

Or. en
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Motivering

Studies van consumentenorganisaties hebben vastgesteld dat producten nog steeds voorzien 
zijn van een verkeerd etiket en dat er informatie ontbreekt. De lidstaten moeten er via 
steekproeven voor zorgen dat producten van het juiste etiket zijn voorzien en dat de relevante 
informatie beschikbaar is in al het technisch reclamemateriaal, zoals bepaald. De in reliëf op 
de zijkanten van de banden aangebrachte meetwaarden vergemakkelijken de controle en de 
handhaving van de correcte tenuitvoerlegging

Amendement 119
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tenzij zij beschikken over 
bewijsmateriaal dat het tegendeel aantoont, 
gaan lidstaten ervan uit dat de etiketten en 
de productinformatie voldoen aan de 
bepalingen van deze richtlijn. Zij mogen 
leveranciers vragen technische 
documenten ter beschikking te stellen 
teneinde de nauwkeurigheid van de 
vermelde waarden te kunnen beoordelen.

2. Tenzij zij beschikken over 
bewijsmateriaal dat het tegendeel aantoont, 
gaan lidstaten ervan uit dat de etiketten en 
de productinformatie voldoen aan de 
bepalingen van deze richtlijn. Zij mogen 
bandenleveranciers vragen technische 
documenten ter beschikking te stellen 
teneinde de nauwkeurigheid van de 
vermelde waarden te kunnen beoordelen.

Or. en

Motivering

Alleen bandenleveranciers kunnen gedetailleerde technische informatie over banden 
verstrekken.

Amendement 120
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen.
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Verkoopbevorderende maatregelen
De lidstaten mogen geen maatregelen 
nemen die de verkoop bevorderen van 
banden die niet voldoen aan 
brandstofefficiëntieklasse C, in de zin van 
bijlage I, deel A.

Or. en

Motivering

Deze bepaling doet een poging om nationale fiscale stimulansen te beperken en kan bijgevolg 
een schending vormen van de nationale belastingsbevoegdheid. De lidstaten mogen ervoor 
kiezen stimulansen te bieden voor banden met een lagere rolweerstand en kunnen dit reeds 
doen krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie, maar dit onderdeel van het 
belastingsbeleid is een zaak voor de afzonderlijke lidstaten.

Amendement 121
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen geen maatregelen 
nemen die de verkoop bevorderen van 
banden die niet voldoen aan 
brandstofefficiëntieklasse C, in de zin van 
bijlage I, deel A. 

De lidstaten mogen geen maatregelen 
nemen die de verkoop bevorderen van 
banden die niet voldoen aan 
brandstofefficiëntieklasse C, in de zin van 
bijlage I, deel A, en aan klasse C inzake 
de grip op nat wegdek (voor C1-banden), 
in de zin van bijlage I, deel B.

Or. en

Motivering

Terwijl bandenfabrikanten ertoe moeten worden aangemoedigd alle parameters te 
verbeteren, moet voor wat eventuele stimulansen betreft eveneens rekening worden gehouden 
met de prestaties op het vlak van de grip op een nat wegdek.
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Amendement 122
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen geen maatregelen 
nemen die de verkoop bevorderen van 
banden die niet voldoen aan 
brandstofefficiëntieklasse C, in de zin van 
bijlage I, deel A.

De lidstaten mogen geen maatregelen 
nemen die de verkoop bevorderen van 
banden die niet voldoen aan 
brandstofefficiëntieklasse C en aan klasse 
C inzake de grip op nat wegdek, in de zin 
van bijlage I, delen A en B.

Or. en

Motivering

Gezien de inhoud van overweging 4 van het Commissievoorstel (met name: “…de 
rolweerstand, kan nadelige gevolgen hebben voor een andere parameter, zoals de grip op nat 
wegdek… De bandenfabrikanten moeten worden aangemoedigd om alle parameters te 
optimaliseren.”), moet in het kader van eventuele stimulansen eveneens rekening worden 
gehouden met de prestaties betreffende de grip op een nat wegdek. Het zou niet in het belang 
van de consument zijn als een lidstaat stimulansen geeft voor een band met 
brandstofefficiëntiëklasse A en klasse E inzake de grip op nat wegdek.

Amendement 123
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – punt (1 bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) de invoering van eisen waaraan 
sneeuw- en winterbanden moeten 
voldoen;

Or. ro

Motivering

Het is belangrijk dat er bijzondere eisen worden ingevoerd voor sneeuw- en winterbanden, 
aangezien deze banden niet kunnen worden vergeleken met standaardbanden.



AM\771285NL.doc 75/94 PE421.196v01-00

NL

Amendement 124
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – alinea -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een coherente tenuitvoerlegging van de 
richtlijn vereist een nauwere 
samenwerking op het vlak van 
markttoezicht door middel van een 
constante uitwisseling van informatie. De 
lidstaten nemen gepaste maatregelen voor 
regelmatige controles achteraf om ervoor 
te zorgen dat banden die niet naar 
behoren geëtiketteerd zijn, in conformiteit 
worden gebracht of van de markt worden 
gehaald. 

Or. de

Motivering

Om gelijke concurrentievoorwaarden op de Europese interne markt te garanderen en een 
gelijk speelveld voor Europese en niet-Europese fabrikanten te waarborgen, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat de bepalingen van de richtlijn consequent worden gehandhaafd.

Amendement 125
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie voert ten hoogste drie jaar 
na de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn een evaluatie van de impact 
op de consument uit, om na te gaan hoe 
doeltreffend de etikettering is in termen 
van consumentenbewustzijn en om te de 
gepastheid van de maatregel te beoordelen 
in het licht van de algemene veiligheid en 
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de milieuprestaties van motorvoertuigen.

Or. en

Motivering

Aangezien het de eerste keer is dat de in deze richtlijn voorgestelde maatregelen worden 
ingevoerd voor dit type product, op basis van verscheidene criteria, lijkt het van belang om de 
gepastheid en doeltreffendheid van het instrument te beoordelen met het oog op een eventuele 
grondige herziening van de richtlijn. 

Amendement 126
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 29 oktober 2010 presenteert 
de Commissie een verslag, vergezeld van 
een effectbeoordeling en zo nodig 
voorstellen aan het Europees Parlement 
en de Raad, voor een nadere herziening 
van deze richtlijn en andere relevante 
bepalingen, met het oog op de uitbreiding 
van het etiketteringsysteem tot 
coverbanden. 

Or. en

Motivering

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.
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Amendement 127
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - lid 1 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij passen deze bepalingen toe met ingang 
van 1 november 2012. 

Zij passen deze bepalingen toe met ingang 
van 1 november 2012 om geleidelijk te 
komen tot een volledige toepassing ervan 
op de interne markt, dit uiterlijk op 
1 november 2014. Leveranciers van 
banden die binnen het toepassingsgebied 
van deze richtlijn vallen, zien in 
overeenstemming met het volgende 
schema toe op de uitvoering van de in 
artikel 4 vermelde bepalingen:
(a) vanaf 1 november 2012: alle nieuwe 
bandentypes waarvoor een EG-
typegoedkeuring nodig is;
(b) vanaf 1 november 2013: alle nieuwe 
banden die bedoeld zijn om te worden 
aangebracht op nieuwe types voertuigen;
(c) vanaf 1 november 2014: alle nieuwe 
banden die vanaf deze datum worden 
vervaardigd.

Or. en

Motivering

Het tijdschema in artikel 15 moet samenvallen met de invoering van grenzen betreffende de 
rolweerstand en de bandengrip op nat wegdek die vermeld wordt in het voorstel van de 
Commissie voor een verordening betreffende de algemene veiligheid van motorvoertuigen 
(COM(2008)316). De goedkeuring van een schema voor geleidelijke invoering zal voor een 
breder gebruik zorgen van de testgegevens in de typegoedkeuring, met aanzienlijke voordelen 
inzake handhavingsinstrumenten voor de lidstaten en betreffende de optimalisering van 
testactiviteiten voor de industrie.
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Amendement 128
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - deel A - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een bandentype voor meer dan één 
bandenklasse wordt goedgekeurd (bv. C1 
en C2), wordt dit bandentype ingedeeld in 
de brandstofefficiëntieklasse van de 
hoogste bandenklasse (bv. C2, niet C1). 

Schrappen.

Or. en

Motivering

Het is niet mogelijk om een bandentype voor meer dan één bandenklasse te laten goedkeuren 
(C1, C2 of C3); C1-bandentypes vallen onder UNECE-reglement 30 en kunnen niet worden 
uitgebreid tot banden die onder UNECE-reglement 54 vallen, wat het geval is voor C2- en 
C3-banden.

Amendement 129
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - deel A - tabel - C1-banden

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

C1-banden
RRC in kg/t Energie-

efficiëntiekla
sse

RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.7 B
7.8≤RRC≤9.0 C
Leeg D
9.1≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤12.
0

F

RRC≥12.1 G
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Or. en

Motivering

Voor een beter begrip van het systeem en om een duidelijk verband te leggen met 
brandstofbesparing, zijn lineaire bandbreedtes van 1 kg/t geschikt. Dit komt neer op een 
brandstofbesparing van 1,5% per bandverbetering, dat wil zeggen een brandstofbesparing 
van 7,5% door vervanging van een F-band door een A-band.

Het lege D-vakje schept verwarring bij de consument. Dit systeem moet doorlopend zijn en 
mag soorten niet scheiden in twee "subsystemen", wat de doeltreffendheid zou ondermijnen.

Afnemende bandbreedtes bieden geen constante impuls om de prestaties op de volledige 
markt te verbeteren.

Amendement 130
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - deel A - tabel - C2-banden

Door de Commissie voorgestelde tekst

C1-banden
RRC in kg/t Energie-

efficiëntiekla
sse

RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.5 B
7.6≤RRC≤8.5 C
8.6≤RRC≤9.5 D
9.6≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤11.
5

F

RRC≥11.6 G
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Amendement

Or. en

Motivering

Voor een beter begrip van het systeem en om een duidelijk verband te leggen met 
brandstofbesparing, zijn lineaire bandbreedtes van 1 kg/t geschikt, omdat dit duidelijk kan 
worden gekoppeld aan een brandstofbesparing per verbetering per band.

Het lege D-vak schept verwarring bij de consument. Dit systeem moet doorlopend zijn en mag 
soorten niet scheiden in twee "subsystemen", wat de doeltreffendheid zou ondermijnen.

Amendement 131
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - deel B - tabel

C2-banden
RRC in kg/t Energie-

efficiëntiekl
asse

RRC≤5,5 A
5.6≤RRC≤6.7 B
6.8≤RRC≤8.0 C
Leeg D
8.1≤RRC≤9.2 E
9.3≤RRC≤10.5 F
RRC≥10.6 G

C2-banden
RRC in kg/t Energie-

efficiëntiekl
asse

RRC≤5,5 A
5.6≤RRC≤6.5 B
6.6≤RRC≤7.5 C
7.6≤RRC≤8.5 D
8.6≤RRC≤9.5 E
9.6≤RRC≤10.5 F
RRC≥10.6 G
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Door de Commissie voorgestelde tekst

G Klassen grip op 
nat wegdek

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

Amendement

G Klassen grip op 
nat wegdek

165 ≤ G A
155 ≤ G ≤ 164 B
145 ≤ G ≤ 154 C
135 ≤ G ≤ 144 D
125 ≤ G ≤ 134 E
115 ≤ G ≤ 124 F
G ≤ 114 G

Or. en

Motivering

Opdat de grip op net wegdek wordt beschouwd als een veiligheidscriterium, wat het ook is, 
moet het moeilijker worden om klasse A te bereiken. De bandwijdte moet worden versmald tot 
10 percentagepunten. De categorieën onder A mogen niet leeg blijven om te verhinderen dat 
slechte veiligheidskenmerken verborgen blijven.

Volgens ECE-reglement 117 bedraagt de in Centraal-Europa gebruikelijke minimumgrens 
inzake de grip op net wegdek G ≥ 100 voor winterbanden en G ≥ 110 voor zomerbanden. De 
drempel voor de laagste klasse (G) moet daarom aanzienlijk hoger liggen dan 110.

Amendement 132
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - deel B - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst
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G Klassen grip op 
nat wegdek

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

Amendement

G Klassen grip op 
nat wegdek

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

Or. en

Motivering

De lege D-band schept verwarring bij de consument. Het systeem moet transparant en 
begrijpelijk zijn. Dit dient een doorlopend systeem te zijn en mag soorten niet scheiden in 
twee "subsystemen", wat de doeltreffendheid zou ondermijnen.

Amendement 133
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel C – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Verkeerslicht"-kleurindicatoren voor 
rolgeluidemissie
In Verordening (EG) nr. …/… van het 
Europees Parlement en de Raad 
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betreffende typegoedkeuringseisen voor 
de algemene veiligheid van 
motorvoertuigen worden minimumeisen 
inzake de rolgeluidemissies van banden 
vastgesteld. Een "verkeerslicht"-
kleurindicator op het etiket is gebaseerd 
op deze verordening en geeft het volgende 
aan:
i) met rood: de modellen die niet voldoen 
aan de typegoedkeuringseisen ten aanzien 
van rolgeluid;
ii) met geel: de modellen die wel voldoen 
aan de typegoedkeuringseisen en tot 3dB 
stiller zijn;
iii) met groen: modellen die wel voldoen 
aan de typegoedkeuringseisen en meer 
dan 3dB stiller zijn.

Or. en

Motivering

Een "verkeerslicht"- kleursysteem biedt een duidelijke en passende context voor de in decibels 
uitgedrukte meetwaarde op het etiket. Hoewel de verordening inzake typegoedkeuring met 
ingang van 2012 de bandensoorten die het meeste geluid voortbrengen van de markt zal doen 
verdwijnen, bestaat de mogelijkheid dat modellen die niet aan de grenswaarden van de 
typegoedkeuring voldoen, in voorraad worden gehouden en lange tijd na 2012 weer dienst 
zullen gaan doen.

Amendement 134
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - deel C bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel C bis: Indeling in klassen van 
rolgeluid

De rolgeluidsklasse moet volgens 
onderstaande tabel worden bepaald op 
basis van het aantal decibels (dB(A)):



PE421.196v01-00 84/94 AM\771285NL.doc

NL

Rolgeluidsklassen (dB(A))

Kleurcode C1 C2 C3

groen ≤68 ≤69 ≤70

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

rood ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Motivering

Om de consument duidelijke informatie te verschaffen over het niveau van het rolgeluid, moet 
de decibelwaarde op het etiket vermeld worden. Het "verkeerslicht"-systeem geeft de beste en 
slechtste presteerders aan binnen de reeks waarden voor elke bandenklasse – voor modellen 
met weinig rolgeluid is 3dB onder de grenswaarde aangewezen, aangezien dit een halvering 
van de geluidsbelasting vertegenwoordigt en een aanzienlijke en waarneembare vermindering 
van het rolgeluid op drukke wegen. De classificatie voor C1-banden is gebaseerd op de in de 
verordening inzake typegoedkeuring vermelde C1-wijdtecategorie, om ervoor te zorgen dat 
alle C1-banden op dezelfde basis worden vergeleken.

Amendement 135
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - deel C bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel C bis: Indeling in klassen van 
rolgeluid

De rolgeluidsklasse moet volgens 
onderstaande tabel worden bepaald op 
basis van het aantal decibels (dB(A)):
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Rolgeluidsklassen (dB(A))

Kleurcode C1 C2 C3

groen ≤68 ≤69 ≤70

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

rood ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Motivering

Het is belangrijk de consument duidelijke en begrijpelijke informatie te verlenen over het 
niveau van rolgeluid om hem ertoe aan te zetten banden te kopen met een laag rolgeluid. Dit 
moet ertoe bijdragen het globale verkeerslawaai te verminderen, vooral in drukke openbare 
plaatsen. Een groene achtergrond voor modellen met weinig rolgeluid, d.i. 3dB minder dan 
de grenswaarde, is aangewezen aangezien dergelijke banden een wezenlijke en merkbare 
vermindering van het globale verkeerslawaai op een drukke dag kunnen teweegbrengen 
(neerkomend op een halvering van het verkeer).

Amendement 136
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 1.1 – etiket

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Brandstofefficiëntie links, prestatie op nat 
wegdek rechts, vermelding in dB(A)

Brandstofefficiëntie rechts, prestatie op nat 
wegdek links, vermelding van de klasse-
indeling (uitsluitend vetgedrukte 
hoofdletter) gevolgd door (XY dB) tussen 
haakjes

Or. de

Motivering

1. De veiligheid komt altijd op de eerste plaats, en Europeanen lezen van links naar rechts.

2. Heel weinig consumenten weten bij het zien van een in decibel uitgedrukt geluidsniveau 
welk geluidsvolume daarmee bedoeld wordt, omdat ze geen vergelijkingspunten hebben. Het 
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zou daarom verstandig zijn om ook hier een klasse-indeling te gebruiken: eerst wordt de 
klasse vermeld en vervolgens, tussen haakjes, het precieze, volgens een geharmoniseerde 
testprocedure bepaalde geluidsvolume.

Amendement 137
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 1.1 – etiket

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
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Merk
Model

Vergelijking energieverbruik

CO2-uitstoot
Brandstof 
Brandstofkosten
Bepaald op basis van de standaardtest EN xy en een brandstofprijs van

Hoog verbruik 

Laag verbruik

BB

Rolweerstand …kg/t

Grip op nat wegdek (G-waarde) …

BB

FF
EE

CC

goed gemiddeld slecht

Spaarpotentieel per 15 000 km *
Referentiegrootte: bandenklasse F

Energie-etiket banden 2009

AA

DD

(*gemiddelde aantal afgelegde kilometers per jaar)

Geluidemissie …dB (A)

bovengemiddeld gemiddeld minder dan gemiddeld

Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van de specifieke 
voertuigkenmerken en het gebruik.
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Or. de

Motivering

Het houdt steek om de vormgeving van het etiket voor banden over te nemen van het energie-
etiket voor grote elektrische toestellen, aangezien de consument dit reeds goed kent. Het heeft 
geen zin informatie over de algemene veiligheid (grip op nat wegdek) naast gegevens met 
betrekking tot het milieu te plaatsen (CO2-uitstoot en geluidemissie).

Amendement 138
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 1.1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende punten worden aan het 
voorgestelde ontwerp toegevoegd:
i) meetwaarde van de 
rolweerstandscoëfficiënt (kg/t) aan de 
linkerkant van de indelingsboog;
ii) internetadres van de EU-website 
betreffende de etikettering van banden, in 
grote letters onderaan het etiket;
iii) "verkeerslicht”-kleurensysteem 
(rood/geel/groen) in de geluidsectie 
(gekleurde achtergrond bij dB-waarde 
en/of kleurindicator op pictogram). 
De aanduiding "(A)" wordt verwijderd uit 
de decibelmeting in de geluidsectie.

Or. en

Motivering

“(A)” staat voor de weging van de decibels in het menselijke gehoorveld. Dit moet echter 
voor zich spreken en de vermelding van “(A)” kan misleidend zijn voor consumenten die dit 
verkeerdelijk interpreteren als een geluidemissieklasse.
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Amendement 139
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1 De leveranciers moeten hun naam, het 
bandengamma, de belastingsindex, de 
snelheidscategorie en andere technische 
gegevens op de sticker vermelden, in om 
het even welke kleur, formaat en lay-out, 
voor zover de proportionele grootte van de 
ruimte voor het merk niet meer is dan de 
verhouding 4:5 ten opzichte van de grootte 
van het etiket en de samen met het etiket 
vermelde mededeling de boodschap van 
het etiket niet verstoort.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
vertaling

Or. pl

Motivering

Dit amendement is niet van toepassing op de Nederlandse vertaling.

Amendement 140
Fiona Hall, Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Opmaak van het uitgebreide etiket 
met uitleg
Het in artikel 5 vermelde etiket met uitleg 
moet beantwoorden aan de hieronder 
afgebeelde illustratie en de tekst moet 
vertaald zijn in de taal die in het 
verkooppunt wordt gebruikt. Dit 
uitgebreide etiket moet voorkomen op de 
rekening of samen met de rekening aan 
de klant worden overhandigd, tenzij dit 
een te grote last betekent voor de 
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verkoper: in dat geval wordt de informatie 
verstrekt in overeenstemming met 
punt 2 ter van bijlage III.

Or. en

Motivering

In veel gevallen heeft de consument de gelegenheid het etiket te zien vóór hij de band koopt, 
maar er zijn bijkomende complementaire informatiebronnen nodig om andere 
marktsegmenten en verkoopskanalen te bereiken. Het etiket moet nader worden uitgelegd 
door middel van een verklarende tekst voor elk pictogram. Deze informatie moet de koper ten 
laatste worden verschaft op het moment van de aankoop, met name op de rekening of samen 
met de rekening. De aanwezigheid van meer gedetailleerde informatie op de rekening 
verhoogt de kans dat de consument bij zijn aankopen in de toekomst rekening zal houden met 
het etiketteringsysteem.
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Amendement 141
Fiona Hall, Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Opmaak van de informatie op het 
ontvangstbewijs
Indien de kosten voor het printen van het 
in punt 2 bis van bijlage II beschreven 
etiket met uitleg een te hoge last met zich 
meebrengen voor de verkoper, wordt de 
informatie met betrekking tot het etiket 
meegedeeld zoals in de onderstaande 
illustratie:
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Or. en

Amendement 142
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De informatie over de banden wordt in 
de onderstaande volgorde weergegeven: 

1. De informatie over de banden wordt in 
de onderstaande volgorde weergegeven: 

i) de brandstofefficiëntieklasse (letter A tot 
en met G);

i) de brandstofefficiëntieklasse (A tot G) 
met de meetwaarde van de 
rolweerstandscoëfficiënt (kg/t);

ii) de klasse grip op nat wegdek (letter A 
tot en met G);

ii) de klasse grip op nat wegdek (letter A 
tot en met G);

iii) de rolgeluidemissiewaarde (dB). iii) de rolgeluidemissiewaarde (dB) en de 
kleurindicator (rood/geel/groen).

Or. en

Motivering

Zie vorige amendementen over de rolweerstandscoëfficiënt en de indeling in klassen van het 
rolgeluid.

Amendement 143
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Leveranciers moeten eveneens het 
volgende vermelden op hun website:

3. Leveranciers moeten eveneens het 
volgende vermelden op hun website:

-i) een verwijzing naar de EU-website 
voor het etiketteren van banden;

i) een toelichting bij de op het etiket 
gebruikte pictogrammen;

i) een toelichting bij de op het etiket 
gebruikte pictogrammen, en de wijze van 
bepaling van de brandstofefficiëntie, in 
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overeenstemming met de EU-website voor 
het etiketteren van banden;

ii) een verklaring waarin zij benadrukken 
dat in de eerste plaats het gedrag van de 
bestuurder bepalend is voor het 
brandstofverbruik en de verkeersveiligheid, 
en met name dat:

ii) een verklaring waarin zij benadrukken 
dat in de eerste plaats het gedrag van de 
bestuurder bepalend is voor het 
brandstofverbruik en de verkeersveiligheid, 
en met name dat:

– ecologisch verantwoord rijden het 
brandstofverbruik aanzienlijk kan doen 
dalen; 

– ecologisch verantwoord rijden het 
brandstofverbruik aanzienlijk kan doen 
dalen; 

– de bandendruk regelmatig moet worden 
gecontroleerd om de grip op nat wegdek en 
de brandstofefficiëntie te verbeteren;

– de bandendruk regelmatig moet worden 
gecontroleerd om de grip op nat wegdek en 
de brandstofefficiëntie te verbeteren;

– de remafstanden altijd strikt in acht 
moeten worden genomen.

– de remafstanden altijd strikt in acht 
moeten worden genomen.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 3, punt 5 bis (nieuw).

Amendement 144
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elk bandentype of elke bandengroep
dient te worden gecontroleerd of de door 
de fabrikant opgegeven 
brandstofefficiëntieklasse, klasse grip op 
nat wegdek en rolgeluidemissiewaarde 
correct zijn. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van de volgende procedure:

Voor elk type vervangingsband of elke 
groep vervangingsbanden dient te worden 
gecontroleerd of de door de 
bandenleverancier opgegeven 
brandstofefficiëntieklasse, klasse grip op 
nat wegdek en rolgeluidemissiewaarde 
correct zijn. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van de volgende procedure:

Or. en
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Motivering

In de bestaande regelgeving is al vastgelegd hoe de lidstaten tijdens de typegoedkeuringstest 
voor nieuwe voertuigen het brandstofverbruik, de klasse grip op nat wegdek en de 
rolweerstandswaarde moeten bepalen. De door de EU vastgestelde procedures moeten 
worden gevolgd en niet in twijfel getrokken, om overbodige extra proeven en bureaucratische 
rompslomp te vermijden.
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