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Ändringsförslag 19
Matthias Groote

Förslag till direktiv
Titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om märkning av däck vad gäller 
drivmedelseffektivitet och andra väsentliga 
parametrar

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om märkning av däck vad 
gäller drivmedelseffektivitet och andra 
väsentliga parametrar
(Denna ändring gäller hela texten och 
kräver, om ändringsförslaget antas, 
motsvarande ändringar i hela texten.)

Or. de

Motivering

Av konsekvensskäl borde en förordning väljas som rättsakt. Typgodkännande av allmän 
säkerhet hos motorfordon, som inriktas på utbudssidan och omfattar minimikrav, ska enligt 
kommissionens motivering kompletteras med detta förslag, som inriktas på efterfrågeledet. 
Detta kommer att garantera en standardnivå för däckkvaliteten. I och med en förordning 
garanteras bestämmelserna för märkningskrav omedelbart, eftersom de inte måste införlivas i 
nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 20
Amalia Sartori, Stefano Zappalà, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv
Titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om märkning av däck vad gäller 
drivmedelseffektivitet och andra väsentliga 
parametrar

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om märkning av däck vad 
gäller drivmedelseffektivitet och andra 
väsentliga parametrar
(Detta ändringsförslag gäller hela texten 
och kräver, om det antas, motsvarande 
ändringar i hela texten.)
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Or. it

Motivering

Detta förslag från kommissionen föregicks av förordningen om krav för typgodkännande av 
allmän säkerhet hos motorfordon (KOM(2008)0316). Med hänsyn till sambandet mellan de 
två texterna borde kommissionens förslag ändras till en förordning för att tillämpningen ska 
bli enhetlig i hela gemenskapen.

Ändringsförslag 21
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om märkning av däck vad gäller 
drivmedelseffektivitet och andra väsentliga 
parametrar

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om märkning av däck vad 
gäller drivmedelseffektivitet och andra 
väsentliga parametrar
(Detta ändringsförslag gäller hela texten 
och kräver, om det antas, motsvarande 
ändringar i hela texten.)

Or. en

Motivering

Det är logiskt att välja en förordning som rättsakt. Typgodkännande av allmän säkerhet hos 
motorfordon, KOM(2008)0316, som inriktas på utbudssidan och omfattar minimikrav ska i 
överensstämmelse med kommissionens resonemang, kompletteras med detta förslag som 
inriktas på efterfrågeledet. Detta kommer att garantera en standardnivå för däckkvaliteten. I 
och med  en förordning garanteras bestämmelserna för märkningskrav omedelbart, eftersom 
dessa inte behöver införlivas i nationell rätt.
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Ändringsförslag 22
Neena Gill

Förslag till direktiv
Titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om märkning av däck vad gäller 
drivmedelseffektivitet och andra väsentliga 
parametrar

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om märkning av däck vad 
gäller drivmedelseffektivitet och andra 
väsentliga parametrar

(Detta ändringsförslag gäller hela texten 
och kräver, om det antas, motsvarande 
ändringar i hela texten.)

Or. en

Motivering

En förordning kan på ett bättre sätt garantera lika villkor för däcktillverkare och ett öppnare 
regleringssystem för konsumenter än ett direktiv kan.

Ändringsförslag 23
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om märkning av däck vad gäller 
drivmedelseffektivitet och andra 
väsentliga parametrar

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om märkning av däck vad gäller 
väggrepp på vått underlag,
drivmedelseffektivitet och däck- och 
vägbanebullervärde

Or. de

Motivering

I direktivet regleras märkning av tre noggrant specificerade parametrar. Eftersom säkerheten 
bör komma i första hand, bör väggrepp på vått underlag anges före drivmedelseffektivitet och 
däck- och vägbanebullervärde. ”Andra väsentliga parametrar” är ett alltför vagt begrepp för 
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att passa i en rubrik till ett direktiv.

Ändringsförslag 24
Matthias Groote

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 25
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Däck kännetecknas av ett antal
parametrar som är kopplade till varandra. 
Om en enskild parameter som 

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

rullmotståndet förbättras kan det ha en 
negativ inverkan på andra parametrar som 
väggreppet på vått underlag och det 
externa däck- och vägbanebullret. 
Däcktillverkarna bör uppmuntras att 
optimera alla parametrar utan att detta 
leder till att de säkerhetsnormer 
underskrids som redan har uppnåtts.

Or. de

Motivering

Det bör klart framgå att säkerheten kommer i första hand.

Ändringsförslag 26
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Motivering

Det är viktigt att trafiksäkerheten prioriteras när man väljer testmetoder.
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Ändringsförslag 27
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att öka förståelsen och 
medvetenheten om rullmotståndet skulle 
en drivmedelsbesparande beräknare, som 
den som redan finns för C3-däck, vara ett 
användbart verktyg för att visa hur man 
kan spara drivmedel, pengar och 
koldioxid.

Or. en

Motivering

Syftet med ett märkningssystem på EU-nivå för däck är att drivmedelseffektiva däck har fått 
för litet genomslag på marknaden, vilket beror på bristande information. En 
drivmedelsbesparande beräknare skulle få konsumenter att göra väl underbyggda val.

Ändringsförslag 28
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Andra däckparametrar, som 
vattenplaning och väghållning i kurvor 
påverkar också trafiksäkerheten. I 
dagsläget finns det dock inga 
harmoniserade testmetoder för sådana 
parametrar. Det är därför lämpligt att 
fastställa möjligheten att senare, och om 
nödvändigt, fastställa bestämmelser om 
harmoniserad information till 
slutanvändare om sådana 
däckparametrar.

(10) Andra däckparametrar, som 
vattenplaning och väghållning i kurvor,
påverkar också trafiksäkerheten. I 
dagsläget finns det dock inga 
harmoniserade testmetoder för sådana 
parametrar och därför bör dessa inte 
regleras i detta skede.

Or. de
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Motivering

Om det i dagsläget inte ens finns harmoniserade testmetoder bör medlemsstaterna inte heller 
i detta skede uppmanas att vidta åtgärder. Det skapar endast onödig byråkrati.

Ändringsförslag 29
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 30
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Den uppmätta 
rullmotståndskoefficienten (uttryckt som 
kg/ton) bör ingå i märkningen för att 
systemet ska bli överskådligt och 
begripligt, i synnerhet för yrkesmässiga 
köpare.

Or. en
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Motivering

Ett inbegripande av rullmotståndskoefficienten (uttryckt i kg/ton) gör systemet mer 
överskådligt och är särskilt viktigt för yrkesmässiga köpare och slutanvändare, exempelvis 
vagnparkskunder, vägtransportföretag och ansvariga för offentlig upphandling, som 
framhåller att märkningen inte får förenklas på ett sätt som utelämnar viktig information.

Ändringsförslag 31
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) För att informera konsumenterna 
bör ett enkelt ”trafikljussystem” tillämpas
på den del av märkningen som avser 
buller så att det uppmätta decibelvärdet 
kan jämföras med olika former av 
bullerutsläpp.

Or. en

Motivering

Konsumenterna är klart bekymrade över bullerutsläppen men känner i regel inte till 
decibelskalan för däckljud och kräver ytterligare information. En enkel färgindikator 
(rött/gult/grönt) visar hur varje modell ligger på bullerutsläppsskalan i förhållande till andra 
modeller i samma kategori.

Ändringsförslag 32
Werner Langen, Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) En märkning av däcken som syns på 
försäljningsstället och i tekniskt 
reklammaterial bör säkerställa att både 
distributörer och potentiella slutanvändare 
får harmoniserad information om däckens 

(16) En märkning av däcken som syns på 
försäljningsstället bör säkerställa att både 
distributörer och potentiella slutanvändare 
får harmoniserad information om däckens 
drivmedelseffektivitet, väggrepp på vått 



AM\771285SV.doc 11/91 PE421.196v01-00

SV

drivmedelseffektivitet, väggrepp på vått 
underlag och externa däck- och 
vägbanebuller.

underlag och externa däck- och 
vägbanebuller.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget följer av ändringsförslaget till artikel 6 i förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 33
Fiona Hall, Lena Ek

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

En central, oberoende och officiell informationskälla är avgörande för att märkningssystemet 
ska vara transparent och accepteras av allmänheten. Webbplatsen ska ge en enkel 
sammanfattning av piktogrammen. Webbplatsen ska förklara motiven bakom systemet, 
fördelarna för förare och transportföretag samt hur det bidrar till att minska koldioxidutsläpp 
och vägbuller. Webbplatsen ska upprättas och underhållas av kommissionen, som ansvarig 
för märkningssystemet, så att samma information ges till konsumenter i hela Europa.
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Ändringsförslag 34
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 35
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) En förutsättning för att uppnå syftet 
med dessa bestämmelser är att tillverkare, 
leverantörer och distributörer uppfyller 

(20) En förutsättning för att uppnå syftet 
med dessa bestämmelser och garantera 
enhetliga konkurrensvillkor på den inre 
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märkningskraven. Medlemsstaterna bör 
därför övervaka efterlevnaden genom 
marknadsövervakning och regelbundna 
efterhandskontroller.

marknaden är att tillverkare, leverantörer 
och distributörer uppfyller 
märkningskraven. Medlemsstaterna bör 
därför säkerställa efterlevnaden genom 
effektiva åtgärder för
marknadsövervakning, regelbundna 
efterhandskontroller och 
sanktionsmekanismer.

Or. de

Motivering

För att kunna garantera enhetliga konkurrensvillkor på den europeiska inre marknaden och 
skapa lika förutsättningar för europeiska och icke-europeiska tillverkare måste 
medlemsstaterna se till att bestämmelserna i direktivet genomförs konsekvent.

Ändringsförslag 36
Lena Ek

Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) När medlemsstaterna tillämpar de 
relevanta bestämmelserna bör de försöka 
avstå från åtgärder som kan medföra 
onödigt byråkratiska och krångliga krav 
på små och medelstora företag och, om 
möjligt, beakta små och medelstora 
företags särskilda behov och finansiella 
och administrativa begränsningar.

Or. en

Motivering

Små och medelstora företag har inte samma ekonomiska och administrativa resurser som 
stora företag. Små och medelstora företag är dessutom särskilt känsliga för byråkratiska och 
krångliga system. Det är därför viktigt att betona hur viktigt det är att medlemsstaterna 
beaktar små och medelstora företags utsatta situation när de tillämpar bestämmelserna i 
detta direktiv.



PE421.196v01-00 14/91 AM\771285SV.doc

SV

Ändringsförslag 37
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Innan detta direktiv träder i kraft 
ska kommissionen genomföra en 
konsekvensanalys för att undersöka om 
konsumenterna förstår den däckmärkning 
som kommissionen föreslår i direktivet 
och om de skulle ändra sitt 
konsumtionsmönster därefter. 
Kommissionen ska vid behov lägga fram 
anpassade ändringsförslag till direktivet.

Or. de

Motivering

Den aktuella däckmärkning som kommissionen föreslår skulle kunna leda till missförstånd 
eller vara obegriplig för konsumenterna. För att undvika detta borde en analys av 
konsekvenserna för konsumenten genomföras.

Ändringsförslag 38
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20b) Innan detta direktiv träder i kraft 
ska kommissionen dessutom genomföra 
en konsekvensanalys av 
däckljudsmärkning och vid behov lägga 
fram anpassade ändringsförslag till 
direktivet. Däckljudsmärkning är 
vilseledande för konsumenten eftersom 
den angivna bullernivån utvändigt inte 
har någonting med den subjektiva 
bullernivån invändigt under körning att 
göra och eftersom vägbanan, som är den 
största orsaken till däckljud, inte har 
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beaktats i tillräckligt stor utsträckning vid 
bedömningen. 

Or. de

Motivering

Den aktuella däckljudsmärkning som kommissionen föreslår är oklar och/eller vilseledande 
för konsumenten, eftersom den utvändiga bullernivå som anges här inte har någonting med 
den subjektiva invändiga bullernivån under körning att göra. Dessutom är den huvudsakliga 
orsaken till buller under körning inte däcket utan vägbanan. Därtill kommer att ett däck som 
är ljudlöst på vägunderlag ”A” inte nödvändigtvis måste vara ljudlöst på underlag ”B”. För 
att undvika vilseledning borde en lämplig konsekvensanalys genomföras.

Ändringsförslag 39
Matthias Groote

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 40
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

I direktivet regleras tre specifika parametrar – inte några godtyckliga parametrar som ska 
specificeras senare. Allt annat är rättsligt sett för vagt och således inte godtagbart.
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Ändringsförslag 41
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv syftar till att göra 
vägtransporterna mer drivmedelseffektiva 
genom att främja drivmedelseffektiva
däck.

Detta direktiv syftar till att fastställa en 
ram för tillhandahållande av information 
om däckparametrar genom märkning, för 
att ge konsumenten överskådlighet vid val 
av däck.

Genom direktivet fastställs en ram för 
tillhandahållande av information om 
däckparametrar genom märkning.

Or. de

Motivering

Direktivets främsta syfte är att ge konsumenten information om tre centrala parametrar. Om 
konsumenten sedan väljer de däck som har lägst rullmotstånd eller bäst väggrepp på vått 
underlag, i enlighet med kommissionens förhoppning, är upp till konsumenten själv att 
bestämma.

Ändringsförslag 42
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv syftar till att göra 
vägtransporterna mer drivmedelseffektiva 
genom att främja drivmedelseffektiva däck.

Detta direktiv syftar till att göra 
vägtransporterna mer ekonomiska och
miljöeffektiva och säkra genom att främja 
drivmedelseffektiva däck.

Or. pl

Motivering

Pierwotną ideą regulacji była poprawa efektywności paliwowej transportu drogowego przez 
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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.

Ändringsförslag 43
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv syftar till att göra 
vägtransporterna mer drivmedelseffektiva 
genom att främja drivmedelseffektiva däck.

Detta direktiv syftar till att göra 
vägtransporterna mer drivmedelseffektiva 
och säkrare genom att främja 
drivmedelseffektiva däck med optimalt 
väggrepp på vått underlag.

Or. de

Motivering

Miljöaspekten bör inte vara den enda centrala faktorn, utan vikt bör även fästas vid 
säkerhetsmässiga parametrar. För konsumenten är följande faktorer avgörande: pris, slitage, 
säkerhet och miljöpåverkan.

Ändringsförslag 44
Neena Gill

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom direktivet fastställs en ram för 
tillhandahållande av information om 
däckparametrar genom märkning.

Genom direktivet fastställs en ram för 
tillhandahållande av enhetlig information 
om däckparametrar genom märkning.

Or. en
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Ändringsförslag 45
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) terränggående däck för yrkesmässigt 
bruk: däck som är avsedda för blandad 
körning både på väg och i terräng eller 
för annat särskilt bruk och som har alla 
följande egenskaper:
a) För C1- och C2-däck:
i) Ett mönsterdjup på minst 11 mm.
ii) Ett förhållande mellan mönsterspår 
och mönster på minst 35 %.
iii) En maxhastighet på 100 km/h (symbol 
J).
iv) Märkning för att ange användning i 
lera och snö.
(b) För C3-däck:
i) Ett mönsterdjup på minst 16 mm.
ii) Ett förhållande mellan mönsterspår 
och mönster på minst 35%.
iii) En maxhastighet på 110 km/h (symbol 
K).
iv) Märkning för att ange användning i 
lera och snö.

Or. en

Motivering

Den föreslagna definitionen skulle omfatta däck avsedda för oasfalterade vägar eller kuperad 
terräng, exempelvis på terränggående utryckningsfordon, fordon för skogsavverkning eller 
underhåll av kraftledningar osv. Däck för sportbilar är ett marknadssegment som vuxit de 
senaste åren. I allmänhet är däck för sådana fordon mindre drivmedelssnåla och bullrar mer 
än andra modeller. Därför bör dessa modeller omfattas av märkningskraven så att ordentlig 
information når konsumenterna.
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Ändringsförslag 46
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) snödäck: däck vars däckmönster, 
mönstergummiblandning och 
däckkonstruktion främst är avsedda att 
prestera bättre i snöförhållanden än 
vanliga däck när det gäller förmågan att 
starta eller framföra fordon,

Or. en

Motivering

Definitionerna i detta förslag bör stämma överens med texten i det förslag till förordning som 
man nyligen enades om avseende typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon.

Ändringsförslag 47
Werner Langen, Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget följer av ändringsförslaget till artikel 6 i förslaget till direktiv.
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Ändringsförslag 48
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) tekniskt reklammaterial: tryckta och 
elektroniska versioner av tekniska 
manualer, broschyrer, flygblad och 
kataloger riktade till slutanvändare eller 
distributörer, som används i 
marknadsföringen av däck eller fordon och 
som beskriver de specifika parametrarna 
för ett däck,

Or. de

Motivering

Ändringarna tydliggör vilket tekniskt reklammaterial i tryckt eller elektronisk, t.ex. 
Internetbaserad, form som avses (till skillnad från reklam i medier, t.ex. i press, på Internet, 
på tv osv.) [Den andra meningen berör inte den svenska versionen.] 

Ändringsförslag 49
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 50
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) teknisk dokumentation: information om 
däck (inklusive tillverkare och däckmärke), 
beskrivning av den däcktyp eller 
däckkategori som fastställts för deklaration 
av drivmedelseffektivitetsklass, klass vad 
gäller väggrepp på vått underlag och 
uppmätt värde för externt däck och 
vägbanebuller, samt testrapporter och 
testernas tillförlitlighet,

(5) teknisk dokumentation: alla 
handlingar som innehåller information 
om däck (inklusive tillverkare och 
däckmärke), beskrivning av den däcktyp 
eller däckkategori som fastställts för 
deklaration av drivmedelseffektivitetsklass, 
klass vad gäller väggrepp på vått underlag 
och uppmätt värde för externt däck och 
vägbanebuller, samt testrapporter och 
testernas tillförlitlighet, 

Or. pl

Motivering

De föreslagna ändringarna försöker att göra direktivets bestämmelser klara och otvetydiga. 
Handlingar betyder just handlingar och inte information.

Ändringsförslag 51
Fiona Hall, Lena Ek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

En central, oberoende och officiell informationskälla är avgörande för att märkningssystemet 
ska vara transparent och accepteras av allmänheten. Webbplatsen ska ge en enkel 
sammanfattning av piktogrammen. Webbplatsen ska förklara motiven bakom systemet, 
fördelarna för förare och transportföretag samt hur det bidrar till att minska koldioxidutsläpp 
och vägbuller. Webbplatsen ska upprättas och underhållas av kommissionen, som ansvarig 
för märkningssystemet, så att samma information ges till konsumenter i hela Europa.

Ändringsförslag 52
Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Så länge det inte finns tillgänglig information som tydligt förklarar motiven bakom och 
fördelarna med systemet för konsumenterna är det mycket osannolikt att målen med bättre 
vägsäkerhet, drivmedelsbesparingar, koldioxidminskningar och bullerminskningar kommer 
att nås. Det bör finnas en webbplats på gemenskapsnivå som förklarar och stödjer systemet 
för att garantera att informationen är enhetlig och inte motsägelsefull eller förvirrande och 
framför allt inte innehåller metoder för att räkna ut drivmedelsbesparingar som skiljer sig åt 
medlemsstater emellan.
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Ändringsförslag 53
Fiona Hall, Lena Ek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Syftet är att öka medvetenheten om och intresset för märkningen och att visa förarna, 
transportföretagen, ansvariga för fordonsparker och andra köpare de direkta fördelarna i 
form av drivmedels- och kostnadsbesparingar, liksom de miljömässiga fördelarna.

Ändringsförslag 54
Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 55
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) väsentlig parameter: en 
däckparameter som t.ex. rullmotstånd, 
väggrepp på vått underlag eller externt 
däck- och vägbanebuller som har en 
betydande påverkan på miljö, 
trafiksäkerhet eller hälsa vid användning.

(12) väsentlig parameter: en numeriskt 
uttryckt egenskap hos ett däck som t.ex. 
rullmotstånd, väggrepp på vått underlag 
eller externt däck- och vägbanebuller som 
har en betydande påverkan på miljö, 
driftskostnader, trafiksäkerhet eller hälsa 
vid användning.

Or. pl

Motivering

1. Rullmotstånd, väggrepp och buller är inte parametrar. Det polska ordet ”parametr” (en 
direktöversättning från engelskan) är något annat i teknisk polska. 

2. Driftskostnader har lagts till eftersom främjandet av mer drivmedelseffektiva däck även har 
en betydande inverkan på kostnader.

Ändringsförslag 56
Fiona Hall, Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Kommissionens ansvar

1. Kommissionen ska senast i september 
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2010 upprätta och administrera EU:s 
webbplats för däckmärkning som en 
central tjänst för beskrivande information 
om märkningens alla olika delar.
Förklarande broschyrer och affischer 
med samma innehåll som på webbplatsen 
ska delas ut till försäljningsställen för 
däck och fordon.
Broschyrerna och affischerna ska finnas 
på lämpliga språk på försäljningsstället. 
Webbplatsen, broschyrerna och 
affischerna ska innehålla
i) en förklaring till piktogrammen på 
märkningen,
(ii) en drivmedelsbesparande beräknare 
som visar hur man kan spara drivmedel, 
pengar och koldioxidutsläpp genom att 
montera på däck med lågt rullmotstånd 
för C1, C2- och C3-modeller,
(iii) ett meddelande som visar att de 
faktiska drivmedelsbesparingarna och 
trafiksäkerheten i hög grad beror på 
förarnas beteende, i synnerhet följande: 
– Miljövänlig körning som avsevärt kan 
minska drivmedelsförbrukningen.
– Däcktryck som kontrolleras regelbundet 
för bättre väggrepp på vått underlag och 
bättre drivmedelseffektivitet.
– Säkerhetsavstånd som alltid följs strikt.
2. För att informera konsumenterna om 
konsekvenserna av deras däckval för 
framtida drivmedelskostnader ska 
kommissionen skapa formler för varje 
däckklass (C1, C2, C3) som gör att man 
kan beräkna extra drivmedelsförbrukning 
eller drivmedelsbesparingar under 
livslängden för en hel uppsättning av 
dessa däck i jämförelse med C-däck i 
samma kategori. I dessa formler används 
följande: 
– Skattningar, i kilometer, av 
däckklassens livslängd i EU.
– Skattningar av den i EU faktiska 
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drivmedelsförbrukningen per kilometer 
för ett fordon utrustat med däckklassen i 
fråga.
– Skattningar av de procentuella 
drivmedelsbesparingar som uppnås per 
kg/ton minskat rullmotstånd för ett fordon 
utrustat med däckklassen i fråga.
Formler och resultat för 
drivmedelsförbrukning, monetära 
kostnader och koldioxidutsläpp ska göras 
tillgängliga för allmänheten på 
webbplatsen för däckmärkning och får 
återges på däcktillverkarnas, 
distributörernas och återförsäljarnas 
webbplatser. 
3. Kommissionen ska ge tillverkare, 
leverantörer och distributörer riktlinjer 
för hur den relevanta informationen från 
märkningen ska presenteras i tekniskt 
reklammaterial och, vid behov, 
rekommendationer om grafisk design.

Or. en

Motivering

Denna nya artikel trycker på kommissionens ansvar för webbsidan, beräkningen av och 
informationen om en drivmedelsbesparande beräknare, samt för riktlinjer om informationen 
från märkningen.
Gemensamma formler, enligt vilka framtida drivmedelsbesparingar eller extra 
drivmedelsutgifter ska beräknas och presenteras, ska utarbetas på EU-nivå.
Den information som presenteras i allt tekniskt reklammaterial måste ha en lättigenkännlig 
visuell identitet som fastställs på EU-nivå och som placeras på en för potentiella köpare 
framträdande plats. 

Ändringsförslag 57
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
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Kommissionens ansvar
Kommissionen ska senast i september 
2010 upprätta och administrera EU:s 
webbplats för däckmärkning som en 
central informationstjänst för 
märkningens alla olika delar.
Förklarande broschyrer och affischer
med samma innehåll som på webbplatsen 
ska delas ut till däck- och 
fordonsdistributörer.
Webbplatsen och broschyrerna ska vara 
på alla gemenskapens språk.
Webbplatsen, broschyrerna och 
affischerna ska innehålla
(i) en förklaring till piktogrammen på 
märkningen, 
(ii) en drivmedelsbesparande beräknare 
som visar hur man kan spara drivmedel, 
pengar och koldioxidutsläpp genom att 
montera på däck med lågt rullmotstånd 
för C1-, C2- och C3-modeller,
(iii) ett meddelande som visar att de 
faktiska drivmedelsbesparingarna och 
trafiksäkerheten i hög grad beror på 
förarnas beteende, i synnerhet följande: 
– Miljövänlig körning som avsevärt kan 
minska drivmedelsförbrukningen. 
– Däcktryck som kontrolleras regelbundet 
för bättre väggrepp på vått underlag och
bättre drivmedelseffektivitet.
Säkerhetsavstånd som alltid följs strikt.

Or. en

Motivering

Syftet är att öka allmänhetens medvetenhet om och förståelse för märkningen och att 
stimulera intresset genom att visa de direkta fördelarna för konsumenterna i form av 
drivmedels- och kostnadsbesparingar, liksom de miljömässiga fördelarna.
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Ändringsförslag 58
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3b
Däcktillverkarnas ansvar

Däcktillverkarna ska ange uppmätta 
värden från typgodkännandeprovet som 
präglats i eller på däcksidorna för varje 
modell med avseende på 
rullmotståndskoefficienten (uttryckt som 
kg/ton), index för väggrepp vid vått väglag 
(uttryckt som ett prestandaindex, G, 
jämfört med standardreferensdäcket) och 
bullerutsläpp (uttryckt som dB(A)) och 
ska uppge de uppmätta värdena i en 
allmänt tillgänglig databas.

Or. en

Motivering

Den nuvarande bristen på information om egenskaper avseende däckprestanda anses vara ett 
marknadsmisslyckande. Insyn i typgodkännandeuppgifterna är särskilt viktigt när egentester 
och egendeklarationer ska göras, så att de uppmätta värdena och den korrekta tillämpningen 
av märkningssystemet kan verifieras.  Det är lämpligt att prägla däcksidorna för att 
underlätta kontroller av att märkena är rätt placerade och klassificeringen korrekt och även 
för att underlätta en oberoende verifiering av de uppmätta värdena, allt till en försumbar 
kostnad per produktionsenhet.

Ändringsförslag 59
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
leverantörer uppfyller följande krav:

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
leverantörer, när det gäller däck 
tillverkade efter den tidpunkt då detta 
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direktiv genomförs, uppfyller följande 
krav:

Or. en

Motivering

Denna lagstiftning gäller endast däck från och med tillverkningsdatumet och efter 
lagstiftningens ikraftträdande. Att i efterhand märka däck som redan har kommit ut i 
leveranskedjan skulle vara logistiskt omöjligt.

Ändringsförslag 60
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
leverantörer uppfyller följande krav:

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
leverantörer, när det gäller däck 
tillverkade efter den tidpunkt då detta 
direktiv genomförs, uppfyller följande 
krav:

Or. en

Motivering

Denna lagstiftning gäller endast däck från och med tillverkningsdatumet och efter 
lagstiftningens ikraftträdande.  Att i efterhand märka däck som redan har kommit ut i
leveranskedjan skulle vara logistiskt omöjligt.

Ändringsförslag 61
Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv
Artikel 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
leverantörer uppfyller följande krav:

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
leverantörer, när det gäller däck 
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tillverkade efter den tidpunkt då detta 
direktiv genomförs, uppfyller följande 
krav:

Or. en

Motivering

Denna lagstiftning gäller endast däck från och med tillverkningsdatumet och efter 
lagstiftningens ikraftträdande. Att i efterhand märka däck som redan har kommit ut i 
leveranskedjan skulle vara logistiskt omöjligt.

Ändringsförslag 62
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
leverantörer uppfyller följande krav:

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
leverantörer, när det gäller däck 
tillverkade efter den tidpunkt då detta 
direktiv genomförs, uppfyller följande 
krav:

Or. en

Motivering

Denna lagstiftning gäller endast däck från och med tillverkningsdatumet och efter 
lagstiftningens ikraftträdande.  Att i efterhand märka däck som redan har kommit ut i 
leveranskedjan skulle vara logistiskt omöjligt.

Ändringsförslag 63
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv
Artikel 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att Medlemsstaterna ska säkerställa att 
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leverantörer uppfyller följande krav: leverantörer, när det gäller däck 
tillverkade efter den tidpunkt då detta 
direktiv genomförs, uppfyller följande 
krav:

Or. en

Motivering

Denna lagstiftning gäller endast däck från och med tillverkningsdatumet och efter 
lagstiftningens ikraftträdande. Att i efterhand märka däck som redan har kommit ut i 
leveranskedjan skulle vara logistiskt omöjligt.

Ändringsförslag 64
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
leverantörer uppfyller följande krav:

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
leverantörer, när det gäller däck 
tillverkade efter den tidpunkt då detta 
direktiv genomförs, uppfyller följande 
krav:

Or. en

Motivering

Denna lagstiftning gäller endast däck från och med tillverkningsdatumet och efter 
lagstiftningens ikraftträdande. Att i efterhand märka däck som redan har kommit ut i 
leveranskedjan skulle vara logistiskt omöjligt.
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Ändringsförslag 65
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 66
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 67
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 68
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Leverantörerna ska se till att C1- och 
C2-däck som levereras till distributörer 
eller slutanvändare förses med en dekal på 
slitbanan som visar däckets 

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

dekal på slitbanan och som visar däckets
drivmedelseffektivitet, väggrepp på vått 
underlag och det uppmätta värdet för 
däck- och vägbanebuller enligt delarna A, 
B och C i bilaga I.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 69
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Den föreslagna omformuleringen klargör vilken information som ska lämnas till 
försäljningsställena och garanterar att det lämpligaste och effektivaste sättet att informera 
konsumenterna används. Hänvisningen till ”försäljningsställe” i samklang med den 
omformulerade artikel 3.3.
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Ändringsförslag 70
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Genom den nya lydelse som föreslås specificeras vilka sätt som får användas för att 
informera distributörer eller slutanvändare. Vissa former är mer lämpliga och mer effektiva 
för att informera konsumenterna. Vid köp av däck ser konsumenten under den största delen av 
tiden inte själva däcken och således inte heller etiketten. Det föreslagna märkningssystemet 
kommer att innebära att konsumenterna blir bättre informerade (att använda dekaler kan 
vara en lämplig lösning i vissa fall).

Ändringsförslag 71
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Leverantörerna ska se till att C1- och 
C2-däck som levereras till distributörer 
eller slutanvändare förses med en dekal på 
slitbanan som visar däckets 
drivmedelseffektivitetsklass enligt bilaga I, 
del A och det uppmätta värdet för däck-

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

del A och det uppmätta värdet och 
färgindikatorn för däck- och 
vägbanebuller enligt bilaga I, del C; 
märkningen av C1-däck ska också ange 
däckets klass i fråga om väggrepp på vått 
underlag enligt bilaga I, del B.

(Detta ändringsförslag gäller hela texten 
och kräver, om det antas, motsvarande 
ändringar i hela texten.)

Or. en

Motivering

För yrkesmässiga köpare och slutanvändare, exempelvis vagnparkskunder, 
vägtransportföretag och ansvariga för offentlig upphandling är det mycket viktigt att låta 
rullmotståndskoefficienten (uttryckt i kg/t) ingå. Konsumenterna känner inte till decibelskalan 
för däckljud, det är därför mer informativt att lägga till en enkel färgindikator(röd/gul/grön).

Ändringsförslag 72
Neena Gill

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Leverantörerna ska se till att C1-, C2-
och C3-däck som levereras till 
distributörer eller slutanvändare förses med 
en självhäftande informationsetikett på 
slitbanan som visar däckets 
drivmedelseffektivitetsklass enligt bilaga I, 
del A och det uppmätta värdet för däck-
och vägbanebuller enligt bilaga I, del C; 
märkningen av C1-däck ska också ange 
däckets klass i fråga om väggrepp på vått 
underlag enligt bilaga I, del B. 

Or. en

Motivering

I artikel 2 i kommissionens text ingår även C3-däck, vilket inte är fallet i artikel 4. Detta 
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ändringsförslag är tänkt att lösa problemet med denna inkonsekvens. Begreppet ”dekal” är 
alltför oklart för den form av märkning som önskas. ”Självhäftande informationsetikett” är 
mer beskrivande.

Ändringsförslag 73
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pl

Motivering

Detta ändringsförslag försöker att klargöra etikettens placering. Den nuvarande lydelsen 
säger att etiketten, enligt det tekniska materialet, också ska finnas på däcksidan, vilket skulle 
innebära en del av däckgummit. Om avsikten var att etiketten skulle fästas på den översta 
ytan av däcket skulle den föreslagna ändringen följaktligen beaktas.

Ändringsförslag 74
Neena Gill

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Dekalen enligt punkt 1 ska utformas 
enligt föreskrifterna i bilaga II.

(2) Den självhäftande 
informationsetiketten enligt punkt 1 ska 
utformas enligt föreskrifterna i bilaga II.
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Or. en

Motivering

I artikel 2 i kommissionens text ingår även C3-däck, vilket inte är fallet i artikel 4. Detta 
ändringsförslag är tänkt att lösa problemet med denna inkonsekvens. Begreppet ”dekal” är 
alltför oklart för den form av märkning som önskas. ”Självhäftande informationsetikett” är 
mer beskrivande.

Ändringsförslag 75
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Dekalen enligt punkt 1 ska utformas 
enligt föreskrifterna i bilaga II.

(2) Etiketten och dekalen enligt punkt 1 
ska utformas enligt föreskrifterna i bilaga 
II. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget förstärker en konsekvent användning av etiketten.

Ändringsförslag 76
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Dekalen enligt punkt 1 ska utformas 
enligt föreskrifterna i bilaga II.

(2) Etiketten och dekalen enligt punkt 1 
ska utformas enligt föreskrifterna i bilaga 
II.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget förstärker en konsekvent användning av etiketten.

Ändringsförslag 77
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Dekalen enligt punkt 1 ska utformas 
enligt föreskrifterna i bilaga II.

(2) Etiketten och dekalen enligt punkt 1 
ska utformas enligt föreskrifterna i bilaga 
II.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget förstärker en konsekvent användning av etiketten.

Ändringsförslag 78
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Dekalen enligt punkt 1 ska utformas 
enligt föreskrifterna i bilaga II.

2) Etiketten enligt punkt 1 ska utformas 
enligt föreskrifterna i bilaga II.

Or. fr

Motivering

Genom den nya lydelse som föreslås specificeras vilka sätt som får användas för att 
informera distributörer eller slutanvändare. Vissa former är mer lämpliga och mer effektiva 
för att informera konsumenterna. Vid köp av däck ser konsumenten under den största delen av 
tiden inte själva däcken och således inte heller etiketten. Det föreslagna märkningssystemet 
kommer att innebära att konsumenterna blir bättre informerade (att använda dekaler kan 
vara en lämplig lösning i vissa fall).
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Ändringsförslag 79
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 80
Fiona Hall, Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Däcktillverkarna ska ange uppmätta 
värden från typgodkännandeprovet med 
avseende på rullmotståndskoefficienten 
(uttryckt i kg/ton), index för väggrepp vid 
vått väglag (uttryckt som ett 
prestandaindex, G, jämfört med 
standardreferensdäcket) och bullerutsläpp 
(uttryckt som dB(A)) i en allmänt 
tillgänglig databas.

Or. en
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Motivering

För att däckmärkningssystemet ska bli trovärdigt och framgångsrikt måste det genomföras av 
de behöriga nationella myndigheterna. Ett effektivt och enhetligt kontrollförfarande och en 
korrekt tillämpning av märkningssystemet underlättas av att uppmätta värden för 
rullmotståndet, väggrepp vid vått väglag och buller är tillgängliga för allmänheten. Denna 
information måste vara tillgänglig för allmänheten, men framför allt vara till nytta för 
nationella myndigheter i samband med övervakning och genomförande. Denna ska göras 
tillgängligt via tillverkarnas webbplatser.

Ändringsförslag 81
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 82
Fiona Hall, Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Däcktillverkarna ska ange uppmätta 
värden från typgodkännandeprovet som 
präglats i eller på däcksidorna för varje 
modell med avseende på 
rullmotståndskoefficienten (uttryckt som 
kg/ton), index för väggrepp vid vått väglag 
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(uttryckt som ett prestandaindex, G, 
jämfört med standardreferensdäcket) och 
bullerutsläpp (uttryckt som dB(A)).

Or. en

Motivering

Om de uppmätta värdena från typgodkännandeprovet anges på däcksidorna blir det lättare 
att genomföra däckmärkningssystemet. Prägling av däcksidorna kommer att vara till nytta för 
myndigheter, distributörer och återförsäljare när de kontrollerar att märkningen och 
dokumentationen har placerats korrekt, när de verifierar den angivna klassificeringen och 
gör ett omtest av däcket för att kontrollera de deklarerade uppmätta värdena.
Kostnaden per prägling av däcksida är försumbar (13 euro extra per prägling, enligt den 
konsekvensbedömning som gjorts över den produktionsomgång som använder präglingen).

Ändringsförslag 83
Neena Gill

Förslag till direktiv
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
distributörer av däck uppfyller följande 
krav:

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
distributörer av däck, när det gäller däck 
tillverkade efter den tidpunkt då detta 
direktiv genomförs, uppfyller följande 
krav:

Or. en

Motivering

Det skulle vara omöjligt att i efterhand märka däck som redan har kommit ut i 
leveranskedjan. Begreppet ”dekal” är alltför oklart för den form av märkning som önskas. 
”Självhäftande informationsetikett” är mer beskrivande. I artikel 2 i kommissionens text 
ingår även C2-däck, vilket inte är fallet i artikel 4. Detta ändringsförslag är tänkt att lösa 
problemet med denna inkonsekvens. Rullmotståndskoefficienten (RRC i kg/t) bör ingå i 
märkningen för att sambandet mellan den rullmotståndskoefficient som uppmätts och 
klassificeringen ska framgå.
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Ändringsförslag 84
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Distributörerna ska se till att däcken, 
på försäljningsstället, är försedda med 
den dekal som tillhandahålls av 
leverantörerna i enlighet med artikel 4.1 
och att dekalen är fäst på väl synlig plats.

1) Distributörerna ska se till att 
märkningsinformation som tillhandahålls 
av leverantörerna i enlighet med artikel 4.1 
finns tillgänglig och visas på ett tydligt 
sätt på försäljningsstället.

Or. fr

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att göra informationen i märkningen mer synlig för 
konsumenterna.

Ändringsförslag 85
Fiona Hall, Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Distributörerna ska se till att däcken, på 
försäljningsstället, är försedda med den 
dekal som tillhandahålls av leverantörerna i 
enlighet med artikel 4.1 och att dekalen är 
fäst på väl synlig plats.

(1) Distributörerna ska se till att däcken, på 
försäljningsstället, är försedda med den 
dekal som tillhandahålls av leverantörerna i 
enlighet med artikel 4.1 eller med en mer 
detaljerad förklarande variant av 
märkningen enligt bilaga II del 2a och att 
dekalen är fäst på väl synlig plats i 
omedelbar närhet.

Or. en

Motivering

Om återförsäljare väljer att ge ytterligare information på försäljningsstället, t.ex. bredvid 
broschyrställen, ska den kompletterande informationen återge informationen från 
märkningen och dessutom ge en utförlig beskrivning av varje prestandaegenskap på relevant 
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språk (se ändringsförslag till bilaga II, del 2a(ny)).

Ändringsförslag 86
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Distributörerna ska se till att däcken, på 
försäljningsstället, är försedda med den 
dekal som tillhandahålls av leverantörerna i 
enlighet med artikel 4.1 och att dekalen är 
fäst på väl synlig plats.

(1) Distributörerna ska se till att däcken, på 
försäljningsstället, är försedda med den 
dekal som tillhandahålls av leverantörerna i 
enlighet med artikel 4.1 eller med en mer 
detaljerad variant av märkningen, 
inklusive information om 
drivmedelsbesparingar och att dekalen är 
fäst på väl synlig plats i omedelbar närhet. 

Or. en

Motivering

Dekalen och affischen bredvid däcket är kompletterande informationskällor för 
konsumenterna och bör helst förekomma tillsammans. Om återförsäljare sätter upp en affisch 
på försäljningsstället (antingen bara en affisch eller som komplement till dekalen) bör 
informationen vara mer detaljerad än den på dekalen. Informationen på försäljningsstället 
bör ses som en möjlighet att presentera kompletterande eller beskrivande information om 
märkningen, och ge skattningar om drivmedelsbesparingar vid användning av däck med 
rullmotstånd i jämförelse med C-modellen.

Ändringsförslag 87
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Distributörerna ska se till att däcken, 
på försäljningsstället, är försedda med 
den dekal som tillhandahålls av 
leverantörerna i enlighet med artikel 4.1 
och att dekalen är fäst på väl synlig plats.

(1) Distributörerna ska se till att 
märkningsinformation som tillhandahålls 
av leverantörerna i enlighet med artikel 4.1 
på väl synlig plats finns tillgänglig på 
försäljningsstället.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget förbättrar lydelsen genom att betona att märkningsinformationen ska 
användas på ett konsekvent sätt.

Ändringsförslag 88
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Distributörerna ska se till att däcken, 
på försäljningsstället, är försedda med 
den dekal som tillhandahålls av 
leverantörerna i enlighet med artikel 4.1 
och att dekalen är fäst på väl synlig plats.

(1) Distributörerna ska se till att 
märkningsinformation som tillhandahålls 
av leverantörerna i enlighet med artikel 4.1 
på väl synlig plats finns tillgänglig på 
försäljningsstället.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget förbättrar lydelsen genom att betona att märkningsinformationen ska 
användas på ett konsekvent sätt.

Ändringsförslag 89
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Distributörerna ska se till att däcken, 
på försäljningsstället, är försedda med 
den dekal som tillhandahålls av 
leverantörerna i enlighet med artikel 4.1 
och att dekalen är fäst på väl synlig plats.

(1) Distributörerna ska se till att 
märkningsinformation som tillhandahålls 
av leverantörerna i enlighet med artikel 4.1 
på väl synlig plats finns tillgänglig på 
försäljningsstället.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget förbättrar lydelsen genom att betona att märkningsinformationen ska 
användas på ett konsekvent sätt.

Ändringsförslag 90
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Distributörerna ska se till att däcken, 
på försäljningsstället, är försedda med 
den dekal som tillhandahålls av 
leverantörerna i enlighet med artikel 4.1 
och att dekalen är fäst på väl synlig plats.

(1) Distributörerna ska se till att 
märkningsinformation som tillhandahålls 
av leverantörerna i enlighet med artikel 4.1 
på väl synlig plats finns tillgänglig på 
försäljningsstället.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget förbättrar lydelsen genom att betona att märkningsinformationen ska 
användas på ett konsekvent sätt.

Ändringsförslag 91
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Distributörerna ska se till att däcken, 
på försäljningsstället, är försedda med 
den dekal som tillhandahålls av 
leverantörerna i enlighet med artikel 4.1 
och att dekalen är fäst på väl synlig plats.

(1) Distributörerna ska se till att 
märkningsinformation som tillhandahålls 
av leverantörerna i enlighet med artikel 4.1 
på väl synlig plats finns tillgänglig på 
försäljningsstället.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget förbättrar lydelsen genom att betona att märkningsinformationen ska 
användas på ett konsekvent sätt.

Ändringsförslag 92
Neena Gill

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Distributörerna ska se till att däcken, på 
försäljningsstället, är försedda med den 
dekal som tillhandahålls av leverantörerna 
i enlighet med artikel 4.1 och att dekalen är 
fäst på väl synlig plats.

(1) Distributörerna ska se till att däcken, på 
försäljningsstället, är försedda med den 
självhäftande informationsetikett som 
tillhandahålls av leverantörerna i enlighet 
med artikel 4.1 och att etiketten är fäst på 
väl synlig plats. 

Or. en

Motivering

Det skulle vara omöjligt att i efterhand märka däck som redan har kommit ut i 
leveranskedjan. Begreppet ”dekal” är alltför oklart för den form av märkning som önskas. 
”Självhäftande informationsetikett” är mer beskrivande. I artikel 2 i kommissionens text 
ingår även C2-däck, vilket inte är fallet i artikel 4. Detta ändringsförslag är tänkt att lösa 
problemet med denna inkonsekvens. Rullmotståndskoefficienten (RRC i kg/t) bör ingå i 
märkningen för att sambandet mellan den rullmotståndskoefficient som uppmätts och 
klassificeringen ska framgå.

Ändringsförslag 93
Neena Gill

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I de fall då däck som bjuds ut till 
försäljning inte förvaras synliga för 
slutanvändarna ska distributörerna ge 
slutanvändaren information om dessa 

(2) I de fall då däck som bjuds ut till 
försäljning inte förvaras synliga för 
slutanvändarna ska distributörerna ge 
slutanvändaren information om dessa 
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däcks klassificering vad gäller 
drivmedelseffektivitet och väggrepp på vått 
underlag samt uppmätt värde för externt 
däck- och vägbanebuller.

däcks klassificering vad gäller 
drivmedelseffektivitet, uppmätt 
rullmotståndskoefficient och väggrepp på 
vått underlag samt uppmätt värde för 
externt däck- och vägbanebuller.

Or. en

Motivering

Det skulle vara omöjligt att i efterhand märka däck som redan har kommit ut i 
leveranskedjan. Begreppet ”dekal” är alltför oklart för den form av märkning som önskas. 
”Självhäftande informationsetikett” är mer beskrivande. I artikel 2 i kommissionens text 
ingår även C2-däck, vilket inte är fallet i artikel 4. Detta ändringsförslag är tänkt att lösa 
problemet med denna inkonsekvens. Rullmotståndskoefficienten (RRC i kg/t) bör ingå i 
märkningen för att sambandet mellan den rullmotståndskoefficient som uppmätts och 
klassificeringen ska framgå.

Ändringsförslag 94
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För C1- och C2-däck ska 
distributörerna tillhandahålla 
drivmedelseffektivitetsklass och uppmätt 
värde vad gäller externt däck- och 
vägbanebuller tillsammans med de 
fakturor som slutanvändarna får vid 
inköp av däck. För C1-däck ska även 
klassen vad gäller väggrepp i vått väglag 
tillhandahållas.

utgår

Or. de

Motivering

Parametrar som anges på fakturan påverkar inte (längre) konsumentens köpbeslut, och för 
att minska den administrativa och ekonomiska bördan bör därför denna bestämmelse utgå.  
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Ändringsförslag 95
Fiona Hall, Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För C1- och C2-däck ska 
distributörerna tillhandahålla 
drivmedelseffektivitetsklass och uppmätt 
värde vad gäller externt däck- och 
vägbanebuller tillsammans med de 
fakturor som slutanvändarna får vid inköp 
av däck. För C1-däck ska även klassen vad 
gäller väggrepp i vått väglag 
tillhandahållas.

(3) För C1-, C2- och C3-däck ska 
distributörerna tillhandahålla den 
förklarande varianten av märkning enligt 
punkt 2a eller 2b i bilaga II på eller
tillsammans med de fakturor som 
slutanvändarna får vid inköp av däck. För 
C1-däck ska även klassen vad gäller 
väggrepp i vått väglag tillhandahållas.

Or. en

Motivering

Det krävs en ytterligare förklaring på dekalen i form av en förklarande text för varje 
piktogram. Detta bör ingå i annan information som ges till köparen – senast på eller 
tillsammans med fakturan, eftersom denna information med största sannolikhet kommer att 
läsas noggrant och kan bevaras som referensmaterial för framtida bruk. Om mer detaljerad 
information anges på fakturan, ökar sannolikheten för att konsumenten i framtiden kommer 
att ställa frågor med utgångspunkt från märkningssystemet (se ändringsförslaget till bilaga II, 
punkt 2a / 2b(nya)).

Ändringsförslag 96
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För C1- och C2-däck ska 
distributörerna tillhandahålla 
drivmedelseffektivitetsklass och uppmätt 
värde vad gäller externt däck- och 
vägbanebuller tillsammans med de fakturor 
som slutanvändarna får vid inköp av däck. 
För C1-däck ska även klassen vad gäller 

(3) För C1- och C2-däck ska 
distributörerna tillhandahålla 
drivmedelseffektivitetsklass och klass 
avseende väggrepp på vått underlag samt 
uppmätt värde vad gäller externt däck- och 
vägbanebuller tillsammans med de fakturor 
som slutanvändarna får vid inköp av däck.
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väggrepp i vått väglag tillhandahållas.

Or. en

Motivering

I informationen ska även däckens klass avseende väggrepp på vått underlag ingå.

Ändringsförslag 97
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För C1- och C2-däck ska 
distributörerna tillhandahålla 
drivmedelseffektivitetsklass och uppmätt 
värde vad gäller externt däck- och 
vägbanebuller tillsammans med de fakturor 
som slutanvändarna får vid inköp av däck. 
För C1-däck ska även klassen vad gäller 
väggrepp i vått väglag tillhandahållas.

(3) För C1- och C2-däck ska 
distributörerna tillhandahålla 
drivmedelseffektivitetsklass och klass 
avseende väggrepp på vått underlag samt 
uppmätt värde vad gäller externt däck- och 
vägbanebuller tillsammans med de fakturor 
som slutanvändarna får vid inköp av däck.

Or. en

Motivering

I informationen ska även däckens klass avseende väggrepp på vått underlag ingå.

Ändringsförslag 98
Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För C1- och C2-däck ska 
distributörerna tillhandahålla 
drivmedelseffektivitetsklass och uppmätt 
värde vad gäller externt däck- och 

(3) För C1- och C2-däck ska 
distributörerna tillhandahålla 
drivmedelseffektivitetsklass och klass 
avseende väggrepp på vått underlag samt 
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vägbanebuller tillsammans med de fakturor 
som slutanvändarna får vid inköp av däck. 
För C1-däck ska även klassen vad gäller 
väggrepp i vått väglag tillhandahållas.

uppmätt värde vad gäller externt däck- och 
vägbanebuller tillsammans med de fakturor 
som slutanvändarna får vid inköp av däck. 

Or. en

Motivering

I informationen ska även däckens klass avseende väggrepp på vått underlag ingå.

Ändringsförslag 99
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För C1- och C2-däck ska 
distributörerna tillhandahålla 
drivmedelseffektivitetsklass och uppmätt 
värde vad gäller externt däck- och 
vägbanebuller tillsammans med de fakturor 
som slutanvändarna får vid inköp av däck. 
För C1-däck ska även klassen vad gäller 
väggrepp i vått väglag tillhandahållas.

(3) För C1- och C2-däck ska 
distributörerna tillhandahålla 
drivmedelseffektivitetsklass och klass 
avseende väggrepp på vått underlag samt 
uppmätt värde vad gäller externt däck- och 
vägbanebuller tillsammans med de fakturor 
som slutanvändarna får vid inköp av däck.

Or. en

Motivering

I informationen ska även däckens klass avseende väggrepp på vått underlag ingå.

Ändringsförslag 100
Neena Gill

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För C1- och C2-däck ska (3) För C1-, C2- och C3-däck ska 
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distributörerna tillhandahålla 
drivmedelseffektivitetsklass och uppmätt 
värde vad gäller externt däck- och 
vägbanebuller tillsammans med de fakturor 
som slutanvändarna får vid inköp av däck. 
För C1-däck ska även klassen vad gäller 
väggrepp i vått väglag tillhandahållas.

distributörerna tillhandahålla 
drivmedelseffektivitetsklass och uppmätt 
värde vad gäller externt däck- och 
vägbanebuller tillsammans med de fakturor 
som slutanvändarna får vid inköp av däck. 
För C1-däck ska även klassen vad gäller 
väggrepp i vått väglag tillhandahållas. 

Or. en

Motivering

Det skulle vara omöjligt att i efterhand märka däck som redan har kommit ut i 
leveranskedjan. Begreppet ”dekal” är alltför oklart för den form av märkning som önskas. 
”Självhäftande informationsetikett” är mer beskrivande. I artikel 2 i kommissionens text 
ingår även C2-däck, vilket inte är fallet i artikel 4. Detta ändringsförslag är tänkt att lösa 
problemet med denna inkonsekvens. Rullmotståndskoefficienten (RRC i kg/t) bör ingå i 
märkningen för att sambandet mellan den rullmotståndskoefficient som uppmätts och 
klassificeringen ska framgå.

Ändringsförslag 101
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Billeverantörernas och bildistributörernas 

ansvarsområden
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
billeverantörerna och bildistributörerna 
uppfyller följande krav:
(1) Billeverantörer och bildistributörer 
ska se till att tekniskt reklammaterial 
innehåller information om de däck som 
nya fordon utrustas med. Informationen 
ska innefatta drivmedelseffektivitetsklass 
enligt bilaga I, del A och uppmätt värde 
för externt däck- och vägbanebuller enligt 
bilaga I, del C, samt för C1-däck även 
klass i fråga om väggrepp på vått 
underlag enligt bilaga I, del B.
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(2) Då ett nytt fordon kan utrustas med 
olika däcktyper, utan att slutanvändarna 
erbjuds möjlighet att välja mellan dem, 
ska den lägsta 
drivmedelseffektivitetsklassen, den lägsta 
klassen vad gäller väggrepp på vått 
underlag och det högsta uppmätta värdet 
för däck- och vägbanebuller för dessa 
däcktyper anges i det tekniska 
reklammaterialet i den ordning som 
fastställs i bilaga III.
(3) Då slutanvändarna har möjlighet att 
välja mellan olika däcktyper till ett nytt 
fordon ska billeverantörerna i det 
tekniska reklammaterialet ange 
drivmedelseffektivitetsklass, klass vad 
gäller väggrepp på vått underlag och 
uppmätt värde för externt däck- och 
vägbanebuller för dessa däcktyper i den 
ordning som fastställs i bilaga III.
(4) Då slutanvändarna har möjlighet att 
välja mellan olika däcktyper till ett nytt 
fordon ska bildistributörerna 
tillhandahålla information om 
drivmedelseffektivitetsklass, klass vad 
gäller väggrepp i vått väglag och uppmätt 
värde för externt däck- och vägbanebuller 
för dessa däcktyper före försäljningen.

Or. de

Motivering

Redan idag är billeverantörer och bildistributörer skyldiga att ange uppgifter om fordonets 
koldioxidutsläpp och förbrukning. Det ligger därför redan i deras intresse att erbjuda 
lämpliga däck med lågt rullmotstånd samtidigt som en hög körkomfort och hög säkerhet 
garanteras. Vidare avser redan gällande typgodkännande hela fordonet, vilket innebär att 
rullmotstånd, väggrepp på vått underlag och buller redan testas noggrant och därmed 
garanteras att de rättsliga bestämmelserna följs.
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Ändringsförslag 102
Neena Gill

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Billeverantörernas och bildistributörernas 

ansvarsområden
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
billeverantörerna och bildistributörerna 
uppfyller följande krav:
(1) Billeverantörer och bildistributörer 
ska se till att tekniskt reklammaterial 
innehåller information om de däck som 
nya fordon utrustas med. Informationen 
ska innefatta drivmedelseffektivitetsklass 
enligt bilaga I, del A och uppmätt värde 
för externt däck- och vägbanebuller enligt 
bilaga I, del C, samt för C1-däck även 
klass i fråga om väggrepp på vått 
underlag enligt bilaga I, del B.
(2) Då ett nytt fordon kan utrustas med 
olika däcktyper, utan att slutanvändarna 
erbjuds möjlighet att välja mellan dem, 
ska den lägsta 
drivmedelseffektivitetsklassen, den lägsta 
klassen vad gäller väggrepp på vått 
underlag och det högsta uppmätta värdet 
för däck- och vägbanebuller för dessa 
däcktyper anges i det tekniska 
reklammaterialet i den ordning som 
fastställs i bilaga III.
(3) Då slutanvändarna har möjlighet att 
välja mellan olika däcktyper till ett nytt 
fordon ska billeverantörerna i det 
tekniska reklammaterialet ange 
drivmedelseffektivitetsklass, klass vad 
gäller väggrepp på vått underlag och 
uppmätt värde för externt däck- och 
vägbanebuller för dessa däcktyper i den 
ordning som fastställs i bilaga III.
(4) Då slutanvändarna har möjlighet att 
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välja mellan olika däcktyper till ett nytt 
fordon ska bildistributörerna 
tillhandahålla information om 
drivmedelseffektivitetsklass, klass vad 
gäller väggrepp i vått väglag och uppmätt 
värde för externt däck- och vägbanebuller 
för dessa däcktyper före försäljningen.

Or. en

Motivering

Detta förslag skulle fördubbla de tester som tillverkarna redan måste genomföra för att visa 
att tillverkningen uppfyller typgodkännandekraven, och skulle med all säkerhet medföra en 
fördubbling av granskningstesterna i olika medlemsstater. En kontroll som bygger på 
granskning av däcktillverkarnas testdata inom ramen för produktionsöverensstämmelsen vore 
sannolikt en betydligt bättre granskningsmetod.

Ändringsförslag 103
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Billeverantörernas och bildistributörernas
ansvarsområden

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

Or. en

Motivering

Bestämmelserna bör gälla distributörer av alla fordon utrustade med sådana däck som 
omfattas av direktivet, även skåpbilar, lastbilar och bussar, så att märkningssystemet blir 
känt även bland företagskunder, som utgör en växande andel av däckmarknaden.
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Ändringsförslag 104
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
billeverantörerna och bildistributörerna 
uppfyller följande krav:

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
billeverantörerna och bildistributörerna 
uppfyller följande krav:

(1) Billeverantörer och bildistributörer ska 
se till att tekniskt reklammaterial 
innehåller information om de däck som 
nya fordon utrustas med. Informationen 
ska innefatta drivmedelseffektivitetsklass 
enligt bilaga I, del A och uppmätt värde för 
externt däck- och vägbanebuller enligt 
bilaga I, del C, samt för C1-däck även 
klass i fråga om väggrepp på vått underlag 
enligt bilaga I, del B.

(1) Billeverantörer och bildistributörer ska 
tillhandahålla information om de däck 
som nya fordon utrustas med. 
Informationen ska innefatta 
drivmedelseffektivitetsklass enligt bilaga I, 
del A och uppmätt värde för externt däck-
och vägbanebuller enligt bilaga I, del C, 
samt för C1-däck även klass i fråga om 
väggrepp på vått underlag enligt bilaga I, 
del B. Denna information ska lämnas till 
slutanvändarna före försäljningen av 
fordonet.

(2) Då ett nytt fordon kan utrustas med 
olika däcktyper, utan att slutanvändarna 
erbjuds möjlighet att välja mellan dem, ska 
den lägsta drivmedelseffektivitetsklassen, 
den lägsta klassen vad gäller väggrepp på 
vått underlag och det högsta uppmätta 
värdet för däck- och vägbanebuller för 
dessa däcktyper anges i det tekniska 
reklammaterialet i den ordning som 
fastställs i bilaga III.

(2) Då ett nytt fordon kan utrustas med 
olika däcktyper, utan att slutanvändarna 
erbjuds möjlighet att välja mellan dem, ska 
den lägsta drivmedelseffektivitetsklassen, 
den lägsta klassen vad gäller väggrepp på 
vått underlag och det högsta uppmätta 
värdet för däck- och vägbanebuller för 
dessa däcktyper anges i den ordning som 
fastställs i bilaga III.

(3) Då slutanvändarna har möjlighet att 
välja mellan olika däcktyper till ett nytt 
fordon ska billeverantörerna i det 
tekniska reklammaterialet ange 
drivmedelseffektivitetsklass, klass vad 
gäller väggrepp på vått underlag och 
uppmätt värde för externt däck- och 
vägbanebuller för dessa däcktyper i den 
ordning som fastställs i bilaga III.
(4) Då slutanvändarna har möjlighet att 
välja mellan olika däcktyper till ett nytt 
fordon ska bildistributörerna 
tillhandahålla information om 
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drivmedelseffektivitetsklass, klass vad 
gäller väggrepp i vått väglag och uppmätt 
värde för externt däck- och vägbanebuller 
för dessa däcktyper före försäljningen.

Or. en

Ändringsförslag 105
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
billeverantörerna och bildistributörerna 
uppfyller följande krav:

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
billeverantörerna och bildistributörerna 
uppfyller följande krav:

(1) Billeverantörer och bildistributörer ska 
se till att tekniskt reklammaterial 
innehåller information om de däck som 
nya fordon utrustas med. Informationen 
ska innefatta drivmedelseffektivitetsklass 
enligt bilaga I, del A och uppmätt värde för 
externt däck- och vägbanebuller enligt 
bilaga I, del C, samt för C1-däck även 
klass i fråga om väggrepp på vått underlag 
enligt bilaga I, del B.

(1) Billeverantörer och bildistributörer ska 
tillhandahålla information om de däck 
som nya fordon utrustas med. 
Informationen ska innefatta 
drivmedelseffektivitetsklass enligt bilaga I, 
del A och uppmätt värde för externt däck-
och vägbanebuller enligt bilaga I, del C, 
samt för C1-däck även klass i fråga om 
väggrepp på vått underlag enligt bilaga I, 
del B, i den ordning som fastställs i 
bilaga III. Denna information ska ingå 
åtminstone i det elektroniska tekniska 
reklammaterialet och lämnas till 
slutanvändarna före försäljningen av 
fordonet.

(2) Då ett nytt fordon kan utrustas med 
olika däcktyper, utan att slutanvändarna 
erbjuds möjlighet att välja mellan dem, ska 
den lägsta drivmedelseffektivitetsklassen, 
den lägsta klassen vad gäller väggrepp på 
vått underlag och det högsta uppmätta 
värdet för däck- och vägbanebuller för 
dessa däcktyper anges i det tekniska 
reklammaterialet i den ordning som 
fastställs i bilaga III.

(2) Då ett nytt fordon kan utrustas med 
olika däcktyper, utan att slutanvändarna 
erbjuds möjlighet att välja mellan dem, ska 
den information som avses i punkt 1 
innehålla uppgift om den lägsta 
drivmedelseffektivitetsklassen, den lägsta 
klassen vad gäller väggrepp på vått 
underlag och det högsta uppmätta värdet 
för däck- och vägbanebuller för dessa 
däcktyper.

(3) Då slutanvändarna har möjlighet att 
välja mellan olika däcktyper till ett nytt 

(3) Då slutanvändarna har möjlighet att 
välja mellan olika däcktyper till ett nytt 
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fordon ska billeverantörerna i det tekniska 
reklammaterialet ange
drivmedelseffektivitetsklass, klass vad 
gäller väggrepp på vått underlag och 
uppmätt värde för externt däck- och 
vägbanebuller för dessa däcktyper i den 
ordning som fastställs i bilaga III.

fordon ska den information som avses i 
punkt 1 innehålla uppgift om 
drivmedelseffektivitetsklass, klass vad 
gäller väggrepp på vått underlag och 
uppmätt värde för externt däck- och 
vägbanebuller för alla dessa däcktyper.

(4) Då slutanvändarna har möjlighet att 
välja mellan olika däcktyper till ett nytt 
fordon ska bildistributörerna 
tillhandahålla information om 
drivmedelseffektivitetsklass, klass vad 
gäller väggrepp i vått väglag och uppmätt 
värde för externt däck- och vägbanebuller 
för dessa däcktyper före försäljningen.

Or. en

Motivering

Onödiga administrativa bördor och kostnader bör undvikas i bilsektorn.

Ändringsförslag 106
Werner Langen, Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
billeverantörerna och bildistributörerna 
uppfyller följande krav:

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
billeverantörerna och bildistributörerna 
uppfyller följande krav:

(1) Billeverantörer och bildistributörer ska 
se till att tekniskt reklammaterial 
innehåller information om de däck som 
nya fordon utrustas med. Informationen 
ska innefatta drivmedelseffektivitetsklass 
enligt bilaga I, del A och uppmätt värde för 
externt däck- och vägbanebuller enligt 
bilaga I, del C, samt för C1-däck även 
klass i fråga om väggrepp på vått underlag 
enligt bilaga I, del B.

(1) Billeverantörer och bildistributörer ska 
se till att slutanvändarna får information 
om de däck som nya fordon utrustas med. 
Informationen ska innefatta 
drivmedelseffektivitetsklass enligt bilaga I, 
del A och uppmätt värde för externt däck-
och vägbanebuller enligt bilaga I, del C, 
samt för C1-däck även klass i fråga om 
väggrepp på vått underlag enligt bilaga I, 
del B.

(2) Då ett nytt fordon kan utrustas med (2) Då ett nytt fordon kan utrustas med 
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olika däcktyper, utan att slutanvändarna 
erbjuds möjlighet att välja mellan dem, ska 
den lägsta drivmedelseffektivitetsklassen, 
den lägsta klassen vad gäller väggrepp på 
vått underlag och det högsta uppmätta 
värdet för däck- och vägbanebuller för 
dessa däcktyper anges i det tekniska 
reklammaterialet i den ordning som 
fastställs i bilaga III.

olika däcktyper, utan att slutanvändarna 
erbjuds möjlighet att välja mellan dem, ska 
information ges om den lägsta 
drivmedelseffektivitetsklassen, den lägsta 
klassen vad gäller väggrepp på vått 
underlag och det högsta uppmätta värdet 
för däck- och vägbanebuller för dessa 
däcktyper i den ordning som fastställs i 
bilaga III.

(3) Då slutanvändarna har möjlighet att 
välja mellan olika däcktyper till ett nytt 
fordon ska billeverantörerna i det tekniska 
reklammaterialet ange 
drivmedelseffektivitetsklass, klass vad 
gäller väggrepp på vått underlag och 
uppmätt värde för externt däck- och 
vägbanebuller för dessa däcktyper i den 
ordning som fastställs i bilaga III.

(3) Då slutanvändarna har möjlighet att 
välja mellan olika däcktyper till ett nytt 
fordon ska billeverantörerna informera 
slutanvändaren om
drivmedelseffektivitetsklass, klass vad 
gäller väggrepp på vått underlag och 
uppmätt värde för externt däck- och 
vägbanebuller för dessa däcktyper i den 
ordning som fastställs i bilaga III.

(4) Då slutanvändarna har möjlighet att 
välja mellan olika däcktyper till ett nytt 
fordon ska bildistributörerna tillhandahålla 
information om 
drivmedelseffektivitetsklass, klass vad 
gäller väggrepp i vått väglag och uppmätt 
värde för externt däck- och vägbanebuller 
för dessa däcktyper före försäljningen.

(4) Då slutanvändarna har möjlighet att 
välja mellan olika däcktyper till ett nytt 
fordon ska bildistributörerna tillhandahålla 
information om 
drivmedelseffektivitetsklass, klass vad 
gäller väggrepp i vått väglag och uppmätt 
värde för externt däck- och vägbanebuller 
för dessa däcktyper före försäljningen.

Or. de

Motivering

Kunden får all information om fordonets totala koldioxidutsläpp, inklusive däckens, i 
samband med köpet av fordonet. Ett krav på att reklammaterialet ska innehålla information 
om däcken ger enbart upphov till merkostnader och byråkrati, utan att kunden tillförs något 
mervärde. 

Ändringsförslag 107
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den information som ska tillhandahållas Den information som ska tillhandahållas 
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enligt artiklarna 4, 5 och 6 om däckens 
drivmedelseffektivitetsklass, uppmätt värde 
för externt däck- och vägbanebuller och 
klass i fråga om väggrepp vid vått väglag 
ska tas fram genom tillämpning av de 
harmoniserade testmetoder som avses i 
bilaga I.

enligt artiklarna 4, 5 och 6 om däckens 
drivmedelseffektivitetsklass, uppmätt värde 
för externt däck- och vägbanebuller och 
klass i fråga om väggrepp vid vått väglag 
ska tas fram genom tillämpning av de 
harmoniserade testmetoder som avses i 
bilaga I. De harmoniserade testmetoderna 
ska ge slutanvändarna en tillförlitlig 
klassificering som är helt representativ för 
de egenskaper som testats.

Or. fr

Motivering

Med hänsyn till trafiksäkerheten och konsumentskyddet måste de harmoniserade 
testmetoderna tillämpas under förhållanden som är desamma som de verkliga 
användningsförhållandena. Tester som inte är korrekta eller dåligt simulerade kan vara 
förvirrande för slutkonsumenten.

Ändringsförslag 108
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den information som ska tillhandahållas 
enligt artiklarna 4, 5 och 6 om däckens 
drivmedelseffektivitetsklass, uppmätt värde 
för externt däck- och vägbanebuller och 
klass i fråga om väggrepp vid vått väglag 
ska tas fram genom tillämpning av de 
harmoniserade testmetoder som avses i 
bilaga I.

Den information som ska tillhandahållas 
enligt artiklarna 4, 5 och 6 om däckens 
drivmedelseffektivitetsklass, uppmätt värde 
för externt däck- och vägbanebuller och 
klass i fråga om väggrepp vid vått väglag 
ska tas fram genom tillämpning av de 
harmoniserade testmetoder som avses i 
bilaga I, utifrån deras förutsättningar att 
för slutanvändarna garantera en 
tillförlitlig klassificering som är helt 
representativ för dessa däcktyper.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att använda harmoniserade testmetoder som är representativa för de aktuella 
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användningsförhållandena.

Ändringsförslag 109
Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den information som ska tillhandahållas 
enligt artiklarna 4, 5 och 6 om däckens 
drivmedelseffektivitetsklass, uppmätt värde 
för externt däck- och vägbanebuller och 
klass i fråga om väggrepp vid vått väglag 
ska tas fram genom tillämpning av de 
harmoniserade testmetoder som avses i 
bilaga I.

Den information som ska tillhandahållas 
enligt artiklarna 4, 5 och 6 om däckens 
drivmedelseffektivitetsklass, uppmätt värde 
för externt däck- och vägbanebuller och 
klass i fråga om väggrepp vid vått väglag 
ska tas fram genom tillämpning av de 
harmoniserade testmetoder som avses i 
bilaga I, utifrån deras förutsättningar att 
för slutanvändarna garantera en 
tillförlitlig klassificering som är helt 
representativ för dessa däcktyper.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att använda harmoniserade testmetoder som är representativa för de aktuella 
användningsförhållandena.

Ändringsförslag 110
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den information som ska tillhandahållas 
enligt artiklarna 4, 5 och 6 om däckens 
drivmedelseffektivitetsklass, uppmätt värde 
för externt däck- och vägbanebuller och 
klass i fråga om väggrepp vid vått väglag 
ska tas fram genom tillämpning av de 
harmoniserade testmetoder som avses i 

Den information som ska tillhandahållas 
enligt artiklarna 4, 5 och 6 om däckens 
drivmedelseffektivitetsklass, uppmätt värde 
för externt däck- och vägbanebuller och 
klass i fråga om väggrepp vid vått väglag 
ska tas fram genom tillämpning av de 
harmoniserade testmetoder som avses i 
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bilaga I. bilaga I. När det gäller vilka testmetoder 
som ska användas ska man främst se till 
trafiksäkerheten.

Or. ro

Motivering

Det är viktigt att trafiksäkerheten prioriteras när man väljer testmetoder.

Ändringsförslag 111
Neena Gill

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska bedöma 
överensstämmelsen för de deklarerade 
klassificeringarna i fråga om 
drivmedelseffektivitet och väggrepp på 
vått underlag, i den mening som avses i 
bilaga I delarna A och B, och det 
deklarerade uppmätta värdet för externt 
däck- och vägbanebuller i den mening 
som avses i bilaga I del C i enlighet med 
förfarandet i bilaga IV.

utgår

Or. en

Motivering

Ett sådant program skulle fördubbla de tester som tillverkarna redan måste genomföra för att 
visa att tillverkningen uppfyller typgodkännandekraven, och skulle med all säkerhet medföra 
en fördubbling av granskningstesterna i olika medlemsstater. En kontroll som bygger på 
granskning av däcktillverkarnas testdata inom ramen för produktionsöverensstämmelsen vore 
sannolikt en betydligt bättre granskningsmetod.
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Ändringsförslag 112
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska bedöma 
överensstämmelsen för de deklarerade 
klassificeringarna i fråga om 
drivmedelseffektivitet och väggrepp på 
vått underlag, i den mening som avses i 
bilaga I delarna A och B, och det 
deklarerade uppmätta värdet för externt 
däck- och vägbanebuller i den mening 
som avses i bilaga I del C i enlighet med 
förfarandet i bilaga IV.

Kontrollförfarandet ska följa gällande 
bestämmelser för tester av däck, inklusive 
beviset på typgodkännande av 
komponenter i enlighet med ECE-R117.

Or. de

Motivering

Redan idag finns det ett EU-förfarande för typgodkännande som syftar till att fastställa de 
väsentliga parametrarna, enligt vilket ett bevis utfärdas i enlighet med ECE-R117. Att nu 
varje medlemsstat ska testa däck efter egen bedömning, som kommissionen föreslår, är 
oförenligt med proportionalitetsprincipen och leder till onödig extra byråkrati.

Ändringsförslag 113
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska bedöma 
överensstämmelsen för de deklarerade 
klassificeringarna i fråga om 
drivmedelseffektivitet och väggrepp på vått 
underlag, i den mening som avses i bilaga I 
delarna A och B, och det deklarerade 
uppmätta värdet för externt däck- och 
vägbanebuller i den mening som avses i 
bilaga I del C i enlighet med förfarandet i 

Medlemsstaterna ska bedöma 
överensstämmelsen för de deklarerade 
klassificeringarna av eftermarknadsdäck i 
fråga om drivmedelseffektivitet och 
väggrepp på vått underlag, i den mening 
som avses i bilaga I delarna A och B, och 
det deklarerade uppmätta värdet för externt 
däck- och vägbanebuller i den mening som 
avses i bilaga I del C i enlighet med 
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bilaga IV. förfarandet i bilaga IV.

Or. en

Motivering

Befintliga förordningar innehåller redan bestämmelser om hur medlemsstaterna ska fastställa 
värdena för drivmedelsförbrukning, väggrepp på vått underlag och externt däck- och 
vägbanebuller i samband med typgodkännandeprov för nya fordon. Etablerade EU-
förfaranden bör användas, och inte ifrågasättas, för att undvika onödiga extratester och 
byråkrati.

Ändringsförslag 114
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana kontroller ska inte påverka 
typgodkännanden av fordon eller däck i 
EU som erhållits enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2007/46/EG av den 
5 september 2007 om fastställande av en 
ram för godkännande av motorfordon och 
släpvagnar till dessa fordon samt av 
system, komponenter och separata 
tekniska enheter som är avsedda för 
sådana fordon1 eller förordning 
(EG) nr .../... om krav för typgodkännande 
av allmän säkerhet hos motorfordon.
____________
1 EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

Or. en

Motivering

För att fordons- och däcktillverkare ska få rättslig visshet, måste det vara tydligt att 
kontrollerna inte bör medföra att medlemsstaterna hindrar typgodkända fordon och däck från 
att fritt omsättas i EU.



PE421.196v01-00 66/91 AM\771285SV.doc

SV

Ändringsförslag 115
Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att minimera och harmonisera däcktesterna för att minska både den 
administrativa bördan för tillverkarna och testkostnaderna. Därför bör man använda samma 
testmetoder som i lagstiftningen om typgodkännande av däck.

Ändringsförslag 116
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Motivering

Det är nödvändigt att minimera och harmonisera däcktesterna för att minska både den 
administrativa bördan för tillverkarna och testkostnaderna. Därför bör man använda samma 
testmetoder som i lagstiftningen om typgodkännande av däck.

Ändringsförslag 117
Fiona Hall, Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Detta krävs för att genomförandet av märkningssystemet ska bli effektivt och harmoniserat i 
hela EU. I fråga om andra system för energimärkning har konsumentorganisationerna 
konstaterat att produkter ofta märks felaktigt eller att den information som krävs anges på fel 
sätt. Medlemsstaterna bör genomföra stickprov för att kontrollera att produkterna är korrekt 
märkta och att informationen anges på lämpligt sätt i försäljningsmaterial, däribland 
lagerlistor, kataloger, broschyrer samt på webbplatser.

Ändringsförslag 118
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 119
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska anse att märkning 
och produktinformation uppfyller kraven i 
detta direktiv om det inte finns bevis om 
motsatsen. De kan kräva att leverantörer 
tillhandahåller teknisk dokumentation så 
att de kan bedöma tillförlitligheten för 
deklarerade värden.

2. Medlemsstaterna ska anse att märkning 
och produktinformation uppfyller kraven i 
detta direktiv om det inte finns bevis om 
motsatsen. De kan kräva att 
däckleverantörer ska tillhandahålla
teknisk dokumentation så att de kan 
bedöma tillförlitligheten för deklarerade 
värden.

Or. en

Motivering

Endast däckleverantörer kan tillhandahålla detaljerad teknisk dokumentation för däck.
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Ändringsförslag 120
Neena Gill

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Incitament

Medlemsstaten ska inte tillhandahålla 
några incitament som omfattar däck med 
drivmedelseffektivitetsnivå som är lägre 
än klass C i den mening som avses i 
bilaga I del A.

Or. en

Motivering

Detta är ett försök att införa begränsningar för nationella skatteincitament, vilket skulle 
innebära en risk för brott mot medlemsstaternas skattemässiga suveränitet. Medlemsstaterna 
kan mycket väl vilja erbjuda incitament för däck med lågt rullmotstånd och är redan fria att 
göra det i enlighet med bestämmelserna i fördraget om upprättande av Europeiska unionen; 
detta skattepolitiska område är dock en fråga för de enskilda medlemsstaterna.

Ändringsförslag 121
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska inte tillhandahålla 
några incitament som omfattar däck med 
drivmedelseffektivitetsnivå som är lägre än 
klass C i den mening som avses i bilaga I 
del A.

Medlemsstaten ska inte tillhandahålla 
några incitament som omfattar däck med 
drivmedelseffektivitetsnivå som är lägre än 
klass C i den mening som avses i bilaga I 
del A och lägre än klass C (för C1-däck) 
avseende väggrepp på vått underlag, i den 
mening som avses i bilaga I del B.

Or. en
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Motivering

Däcktillverkare bör uppmuntras att optimera alla parametrar, samtidigt som även prestanda i 
fråga om väggrepp på vått underlag bör beaktas i bestämmelserna om möjliga incitament.

Ändringsförslag 122
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska inte tillhandahålla 
några incitament som omfattar däck med 
drivmedelseffektivitetsnivå som är lägre än 
klass C i den mening som avses i bilaga I 
del A.

Medlemsstaten ska inte tillhandahålla 
några incitament som omfattar däck med 
drivmedelseffektivitetsnivå som är lägre än 
klass C och lägre än klass C avseende 
väggrepp på vått underlag, i den mening 
som avses i bilaga I delarna A och B.

Or. en

Motivering

I enlighet med de överväganden som görs i skäl 4 i kommissionens förslag (särskilt följande: 
”rullmotståndet […] kan […] ha en negativ inverkan på andra parametrar som väggreppet 
på vått underlag […]. Däcktillverkarna bör uppmuntras att optimera alla parametrar.”) bör 
även prestanda i fråga om väggrepp på vått underlag beaktas i bestämmelserna om möjliga 
incitament. Det är inte i konsumenternas intresse att en medlemsstat tillhandahåller
incitament, t.ex. klass A för drivmedelseffektivitet och klass E för väggrepp på vått underlag 
för ett däck.

Ändringsförslag 123
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 11 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Införande av krav som ska uppfyllas 
för snö- och vinterdäck.

Or. ro
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Motivering

Det är viktigt att införa särskilda krav för snö- och vinterdäck, eftersom de specifikationer 
som gäller för dessa inte kan jämföras med dem som gäller för standarddäck.

Ändringsförslag 124
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För ett konsekvent genomförande av 
direktivet krävs ett nära samarbete för 
marknadsövervakning genom ett 
kontinuerligt informationsutbyte. 
Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för regelbundna 
efterhandskontroller, för att garantera att 
däck som inte har märkts i enlighet med 
bestämmelserna antingen märks i 
enlighet med bestämmelserna eller tas ur 
bruk. 

Or. de

Motivering

För att kunna garantera enhetliga konkurrensvillkor på den europeiska inre marknaden och 
skapa lika förutsättningar för europeiska och icke-europeiska tillverkare måste 
medlemsstaterna se till att bestämmelserna i direktivet genomförs konsekvent.

Ändringsförslag 125
Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast fem år efter det att detta direktiv 
har börjat tillämpas ska kommissionen 
genomföra en konsekvensanalys för att 
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undersöka hur effektiv märkningen är 
när det gäller konsumenternas 
medvetenhet och åtgärdens lämplighet 
med utgångspunkt från den allmänna 
säkerheten och miljöprestandan hos 
motorfordon.

Or. en

Motivering

Eftersom de åtgärder som föreslås i detta direktiv införs för första gången för denna typ av 
produkt och på grundval av många olika kriterier, framstår det som viktigt att först undersöka 
om redskapet är lämpligt och effektivt för att därefter bedöma om det eventuellt behövs en 
verklig översyn av direktivet.

Ändringsförslag 126
Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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 
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market integration.

Ändringsförslag 127
Neena Gill

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den 1 november 2012.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den 1 november 2012 för att 
stegvis nå fullständig tillämpning på den 
inre marknaden senast den 
1 november 2014. Däckleverantörer som 
omfattas av detta direktiv ska se till att 
bestämmelserna i artikel 4 tillämpas enligt 
följande tidsplan:
(a) Från och med den 1 november 2012: 
alla nya däcktyper som omfattas av 
EG-typgodkännande.
(b) Från och med den 1 november 2013: 
alla nya däck som är avsedda att monteras 
på nya fordonstyper.
(c) Från och med den 1 november 2014: 
alla nya däck som tillverkas från och med 
detta datum.

Or. en

Motivering

Syftet med tidsplanen i artikel 15 är att anpassa bestämmelserna till de begränsningar av 
rullmotstånd och väggrepp på vått underlag som införs i kommissionens förslag till 
förordning om allmän säkerhet hos motorfordon (KOM(2008)0316). Om en tidsplan för en 
stegvis tillämpning antas möjliggörs en bredare användning av de testdata som tagits fram i 
typgodkännandet, med de klara fördelar som detta innebär som genomförandeverktyg för 
medlemsstaterna och en optimering av testverksamheten för industrin.
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Ändringsförslag 128
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Bilaga I – del A – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om däcktypen är godkänd för mer än en 
däcksklass (t.ex. C1 och C2) ska man för 
fastställande av 
drivmedelseffektivitetsklassen för denna 
däcktyp använda den klassificeringsskala 
som tillämpas på den högsta däcksklassen 
(t.ex. C2, inte C1).

utgår

Or. en

Motivering

En däcktyp kan endast godkännas för en enda däckklass (C1 eller C2 eller C3). C1-däck 
tillhör föreskrifter (nr 30) från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa 
(FN/ECE) och får inte överlappa däcktyper som tillhör nr 54 i FN/ECE:s föreskrifter, som 
gäller C2- och C3-däck.

Ändringsförslag 129
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Bilaga I – del A – tabell – C1-däck

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

C1-däck
RRC i kg/t Energieffekti

vitetsklass
RRC≤6,5 A
6,6≤RRC≤7,7 B
7,8≤RRC≤9,0 C
Tomt D
9,1≤RRC≤10.5 E
10,6≤RRC≤12,0 F
RRC≥12,1 G
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Or. en

Motivering

För att göra systemet mer begripligt och skapa en tydlig koppling till drivmedelsbesparingar 
är det lämpligt att kategorierna har en linjär spännvidd på 1 kg/t, vilket innebär en 
drivmedelsbesparing på 1,5 % per kategoriförbättring, dvs. en drivmedelsbesparing på 7,5 % 
om en modell i kategori F ersätts med en modell i kategori A.

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

Om kategoriernas spännvidd minskas går det inte att tillhandahålla konsekventa incitament 
för att förbättra prestandan på hela marknaden.

Ändringsförslag 130
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Bilaga I – del A – tabell – C2-däck

Kommissionens förslag

C1-däck
RRC i kg/t Energieffekti

vitetsklass
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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Ändringsförslag

Or. en

Motivering

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

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

Ändringsförslag 131
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Bilaga I – del B – tabell

C2-däck
RRC i kg/t Energi-

effektivitets-
klass

RRC≤5.5 A
5,6≤RRC≤6,7 B
6,8≤RRC≤8,0 C
Tomt D
8,1≤RRC≤9,2 E
9,3≤RRC≤10,5 F
RRC≥10,6 G

C2-däck
RRC i kg/t Energi-

effektivitets-
klass

RRC≤5.5 A
5,6≤RRC≤6,5 B
6,6≤RRC≤7,5 C
7,6≤RRC≤8,5 D
8,6≤RRC≤9,5 E
9,6≤RRC≤10,5 F
RRC≥10,6 G
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Kommissionens förslag

G Klasser –
väggrepp på vått 
underlag

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

Ändringsförslag

G Klasser –
väggrepp på vått 
underlag

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

Det måste vara svårare att uppnå klass A för att väggrepp på vått underlag ska få sin rätta 
betydelse som säkerhetskriterium. Kategoriernas spännvidd bör minskas till 
tio procentenheter. De lägre kategorierna bör inte vara tomma, för att dåliga 
säkerhetsegenskaper inte ska kunna döljas.

Enligt föreskrift nr 117 (FN/ECE) är den undre gränsen för väggrepp på vått underlag för de 
vinterdäck som vanligtvis används i Centraleuropa G ≥ 100 och för sommardäck G ≥ 110. 
Tröskeln för den lägsta klassen (G) bör därför fastställas till en nivå klart över 110.
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Ändringsförslag 132
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Bilaga I – del B – tabell

Kommissionens förslag

G Klasser –
väggrepp på vått 
underlag

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

Ändringsförslag

G Klasser –
väggrepp på vått 
underlag

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

Or. en

Motivering

Den tomma kategori D enligt förslaget är förvirrande för konsumenterna. Det är viktigt att 
systemet är överskådligt och begripligt. Det måste vara kontinuerligt i stället för att märkena 
delas in i två olika ”undersystem” som undergräver effektiviteten.
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Ändringsförslag 133
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Bilaga I – del C – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Trafikljusindikator för externt däck- och 
vägbanebuller
I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr .../... om krav för 
typgodkännande av allmän säkerhet hos 
motorfordon fastställs minimikrav för 
externt däck- och vägbanebuller. 
En ”trafikljusindikator” för märkningens 
bullerdel ska införas på grundval av den 
färdiga förordningen och indikera:
(i) röd färg: modeller som inte uppfyller 
typgodkännandekraven för däck- och 
vägbanebuller,
(ii) gul färg: modeller som uppfyller 
typgodkännandekraven och är högst 3 dB 
tystare,
(iii) grön färg: modeller som uppfyller 
typgodkännandekraven och är mer än 
3 dB tystare.

Or. en

Motivering

Med ett ”trafikljussystem” kan det uppmätta decibelvärdet på märkningen sättas in i ett 
lämpligt och lättbegripligt sammanhang. I och med typgodkännandeförordningen kommer de 
bullrigaste däckmodellerna att börja plockas bort från marknaden 2012, men samtidigt är det 
möjligt att vissa modeller som inte uppfyller gränsvärdena för typgodkännande kommer att 
stanna kvar i lager och tas i bruk betydligt senare än 2012.
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Ändringsförslag 134
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Bilaga I – del Ca (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del Ca: Klassificering av externt däck-
och vägbanebuller

Klasserna avseende externt däck- och 
vägbanebuller ska fastställas på grundval 
av decibel (dB(A)) enligt den skala som 
anges nedan:

Klasser avseende externt däck- och vägbanebuller
(dB(A))

Färgkod C1 C2 C3

Grön ≤68 ≤69 ≤70

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

Röd ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Motivering

För att konsumenterna ska få tydlig information om externt däck- och vägbanebuller ska 
decibelvärdet ingå i märkningen. Med hjälp av ”trafikljussystemet” anges den bästa och 
sämsta prestandan på skalan med värden för varje däckklass; för modeller med ”låg 
bullernivå” är 3 dB under gränsvärdet lämpligt, eftersom det innebär en halvering av 
ljudtrycksnivån och därmed en väsentlig och påfallande minskning på en högtrafikerad väg. 
Klassificeringen av C1-däck bygger på spännviddskategori C1C från 
typgodkännandeförordningen, så att man garanterat jämför alla C1-däck utifrån samma 
skala för bullerutsläpp.
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Ändringsförslag 135
Toine Manders

Förslag till direktiv
Bilaga I – del Ca (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del Ca: Klassificering av externt däck-
och vägbanebuller

Klasserna avseende externt däck- och 
vägbanebuller ska fastställas på grundval 
av decibel (dB(A)) enligt den skala som 
anges nedan:

Klasser avseende externt däck- och vägbanebuller (dB(A))

Färgkod C1 C2 C3

Grön ≤68 ≤69 ≤70

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

Röd ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Motivering

Det är viktigt att konsumenterna får tydlig och begriplig information om externt däck- och 
vägbanebuller för att ge dem incitament att köpa däck med låg bullernivå. Detta bör bidra till 
en ytterligare minskning av den totala bullernivån i trafiken, särskilt i tätbebyggda områden. 
Det är lämpligt med en grön bakgrund för modeller med ”låg bullernivå” som ligger 3 dB 
under gränsvärdet, eftersom det innebär en väsentlig och påfallande minskning på en 
högtrafikerad väg (motsvarande en halvering av trafiken).
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Ändringsförslag 136
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1.1 – märke

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Drivmedelseffektivitet till vänster, 
väggrepp på vått underlag till höger, 
angivelse i dB (A)

Drivmedelseffektivitet till höger, väggrepp 
på vått underlag till vänster, angivelse efter 
skala (endast bokstav, versal, fetstil) med 
efterföljande parentes (XY dB).

Or. de

Motivering

1. Säkerheten bör alltid komma i första hand i vägtrafiken och européerna läser från vänster 
till höger.
2. Få konsumenter har en uppfattning om vilken konkret bullernivå som motsvarar ett visst 
decibelvärde, eftersom de saknar referenser. Det vore alltså lämpligare att införa en skala 
även här och att först ange uppnådd klass och därefter den konkreta bullernivå som uppmätts 
i ett harmoniserat testförfarande inom parentes.

Ändringsförslag 137
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1.1 – märke

Kommissionens förslag
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Ändringsförslag
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Marke
Modell

Vergleich des Energieverbrauchs

CO2-Emission
Kraftstoff
Kraftstoffkosten
ermittelt gemäß Normprüfung EN xy und einem Kraftstoffpreis von

hoher Verbrauch

niedriger Verbrauch

BB

Rollwiderstand …kg/t

Nasshaftungskennwert ( G-Wert) …

BB

FF
EE

CC

gut durchschnittlich schlecht

Einsparpotential pro 15.000 km 
Laufleistung*

Energielabel Reifen 2009

AA

DD

(*entspricht der durchschnittlichen jährlichen Fahrleistung)

Lärm …dB (A)

überdurchschnittlich durchschnittlich unterdurchschnittlich

Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch hängt von spezifischen 
Fahrzeugeigenschaften und der Nutzung  ab
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Or. de

Motivering

Det vore lämpligt att utforma däckmärket på samma sätt som energieffektivitetsmärket för 
större elektriska apparater, på grund av vinsterna av att konsumenterna känner igen dem. 
Information om allmän säkerhet (väggrepp på vått underlag) bör inte placeras bredvid 
miljörelaterade dimensioner (koldioxidutsläpp och buller).

Ändringsförslag 138
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1.1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den föreslagna designen ska kompletteras 
med följande:
(i) Det uppmätta värdet för 
rullmotståndskoefficienten (kg/ton) ska 
placeras omedelbart till vänster om 
klassificeringspilen. 
(ii) Adressen till EU:s webbplats för 
däckmärkning ska anges med stort 
typsnitt längst ner på märket.
iii) Ett ”trafikljussystem” (som indikerar 
rött/gult/grönt) ska ingå i märkningens 
bullerdel (som färgad bakgrund till 
decibelvärdet och/eller som färgindikator 
på ett piktogram).
Beteckningen (A) ska tas bort från 
decibelmätningen i bullerdelen.

Or. en

Motivering

”(A)” anger decibelskalan i förhållande till människans hörselområde. Detta borde dock 
vara självklart, och tillägget av ”(A)” kan vara vilseledande för konsumenterna som felaktigt 
kan tro att detta är en klassificering av bullerutsläppen.
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Ändringsförslag 139
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 2.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leverantörerna måste lägga till sitt namn, 
däckgruppen, däckens dimension, 
belastningsindex, hastighetskategori och 
andra tekniska specifikationer på dekalen i 
valfri färg, utformning och design, under 
förutsättning att varumärkesutrymmets 
proportionella storlek inte överstiger 4:5 i 
förhållande till märkningens storlek och att 
det meddelande som tryckts upp 
tillsammans med märkningen inte stör 
märkningens budskap.

2.1 (Berör ej den svenska versionen.)

Or. pl

Motivering

(Berör ej den svenska versionen.)

Ändringsförslag 140
Fiona Hall, Lena Ek

Förslag till direktiv
Bilaga II – punkt 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Utformning av märkning med utökad 
förklarande information
Den förklarande varianten av märkning 
som avses i artikel 5 ska vara utformad i 
enlighet med illustrationen nedan, och 
texten ska vara översatt till det språk som 
är relevant för försäljningsstället. Denna 
märkningsvariant ska ges till kunden på 
eller tillsammans med fakturan, om detta 
inte medför en orimlig börda för 
återförsäljaren som i så fall ska lämna 
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informationen i enlighet med punkt 2b i 
bilaga II.

Or. en

Motivering

Samtidigt som kunden ofta har en möjlighet att se dekalen före försäljningen av däcket, 
behövs det kompletterande information för att olika marknadssegment och 
försäljningskanaler ska nås. Det krävs emellertid ändå en ytterligare förklaring på dekalen i 
form av en förklarande text för varje piktogram. Detta bör ingå i annan information som ges 
till köparen – senast på eller tillsammans med fakturan.  Om mer detaljerad information 
anges på fakturan, ökar sannolikheten för att konsumenten i framtiden kommer att ställa 
frågor med utgångspunkt från märkningssystemet.
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Ändringsförslag 141
Fiona Hall, Lena Ek

Förslag till direktiv
Bilaga II – punkt 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Utformning av information på kvittot
Om kostnaderna för att trycka den 
förklarande märkningen enligt 
beskrivningen i punkt 2a i bilaga II 
innebär en orimlig börda för 
återförsäljaren, ska 
märkningsinformationen tillhandahållas i 
enlighet med illustrationen nedan:

Or. en



AM\771285SV.doc 89/91 PE421.196v01-00

SV

Ändringsförslag 142
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Information om däck ska tillhandahållas 
i följande ordning:

1. Information om däck ska tillhandahållas 
i följande ordning: 

(i) Drivmedelseffektivitetsklass (bokstav 
A–G)

(i) Drivmedelseffektivitetsklass 
(bokstav A–G), inklusive det uppmätta 
värdet för rullmotståndskoefficienten 
(kg/ton)

(ii) Klass vad gäller väggrepp på vått 
underlag (bokstav A–G)

(ii) Klass vad gäller väggrepp på vått 
underlag (bokstav A–G)

(iii) Uppmätt värde för externt däck- och 
vägbanebuller (dB).

Uppmätt värde för externt däck- och 
vägbanebuller (dB) tillsammans med en 
färgindikator (röd/gul/grön).

Or. en

Motivering

Se tidigare ändringsförslag om rullmotståndskoefficient och klassificering av externt däck-
och vägbanebuller.

Ändringsförslag 143
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Leverantörerna ska på sin webbplats 
också

3. Leverantörerna ska på sin webbplats 
också

(–i) lägga ut en länk till EU:s webbplats 
för däckmärkning,

(i) förklara piktogrammen på märkningen,
och

(i) förklara piktogrammen på märkningen 
och tillhandhålla den räknetabell för 
drivmedelsbesparingar som finns på 
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EU:s webbplats för däckmärkning, och
(ii) lägga ut ett meddelande som belyser 
det faktum att de faktiska 
drivmedelsbesparingarna och 
trafiksäkerheten i hög grad beror på 
förarnas beteende, i synnerhet följande:

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

– Miljövänlig körning kan minska 
drivmedelsförbrukningen avsevärt.

– Miljövänlig körning kan minska 
drivmedelsförbrukningen avsevärt. 

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

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

– Säkerhetsavstånden bör alltid följas 
strikt.

– Säkerhetsavstånden bör alltid följas 
strikt.

Or. en

Motivering

Se motiveringen under ändringsförslaget till artikel 3 punkt 5a (ny).

Ändringsförslag 144
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Bilaga IV – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överensstämmelsen för de deklarerade 
klasserna vad gäller drivmedelseffektivitet 
och väghållning på vått underlag samt det 
uppmätta värdet för externt däck- och 
vägbanebuller ska bedömas för varje 
däcktyp eller varje grupp av däck såsom 
fastställd av leverantören; detta ska ske i 
enlighet med följande förfarande:

Överensstämmelsen för de deklarerade 
klasserna vad gäller drivmedelseffektivitet 
och väghållning på vått underlag samt det 
uppmätta värdet för externt däck- och 
vägbanebuller ska bedömas för varje typ 
eller grupp av eftermarknadsdäck såsom 
fastställd av däckleverantören; detta ska 
ske i enlighet med följande förfarande:

Or. en

Motivering

Befintliga förordningar innehåller redan bestämmelser om hur medlemsstaterna ska fastställa 
värdena för drivmedelsförbrukning, väggrepp på vått underlag och externt däck- och 
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vägbanebuller i samband med typgodkännandeprov för nya fordon. Etablerade EU-
förfaranden bör användas, och inte ifrågasättas, för att undvika onödiga extratester och 
byråkrati.
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