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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.



PR\764072DA.doc 3/18 PE418.334v01-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BEGRUNDELSE .................................................................................................................16



PE418.334v01-00 4/18 PR\764072DA.doc

DA



PR\764072DA.doc 5/18 PE418.334v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om af energirelaterede 
produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede 
vareoplysninger (omarbejdet)
(KOM(2008)0779 – C6–0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0779),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0411/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6–0000/2009),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Snedæk og nordiske vinterdæk har 
specifikke parametre, som ikke er fuldt 
sammenlignelige med normale dæk. 
Parametrene for disse dæk bør vises på en 
sådan måde, at de sidestilles med normale 
dæk for at sikre, at slutbrugerne træffer 
retfærdige og velinformerede 
beslutninger.

Or. en
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Begrundelse

Der er ikke lavet nogen særlige foranstaltninger for snedæk (eller nordiske vinterdæk) i 
forslaget. Det er en udeladelse, eftersom deres parametre (f.eks. vådgreb) ikke er 
sammenlignelige med normale dæk. Mærkningen for denne slags dæk bør derfor tilpasses, så 
den afspejler deres karakteristika. Det bør udføres i overensstemmelse med 
udvalgsproceduren, da der endnu ikke foreligger nogen klassificeringsskala eller 
prøvningsmetode.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Oplysninger om dækparametre, der 
gives i form af en standardmærkning, vil 
formentlig påvirke slutbrugernes 
beslutning om anskaffelse i retning af 
sikrere, mere støjsvage og mere 
brændstofbesparende dæk. Det vil igen 
anspore dækfabrikanterne til at optimere 
disse dækparametre, hvilket baner vejen 
for et mere bæredygtigt forbrug og en mere 
bæredygtig produktion.

(11) Oplysninger om dækparametre, der 
gives i form af en standardmærkning, vil 
formentlig påvirke slutbrugernes 
beslutning, herunder købsbeslutninger 
vedrørende offentlige indkøb, om 
anskaffelse i retning af sikrere, mere 
støjsvage og mere brændstofbesparende 
dæk. Det vil igen anspore 
dækfabrikanterne til at optimere disse 
dækparametre, hvilket baner vejen for et 
mere bæredygtigt forbrug og en mere 
bæredygtig produktion. Medlemsstaterne 
bør endvidere hjælpe forbrugere og andre 
slutbrugere med at træffe velinformerede 
købsbeslutninger ved at give let 
tilgængelige oplysninger vedrørende 
mærkningsordningen, herunder 
forklarende information om mærkets 
enkeltdele, og sørge for, at denne 
information er tilgængelig på internettet.

Or. en

Begrundelse

De offentlige myndigheder spiller en meget vigtig rolle som store slutbrugere i den 
langsigtede proces mod mere brændstofeffektive, sikre og støjsvage dæk, eftersom de har den 
kritiske masse, der er nødvendig for at agere som "pilotkunder", der kan stimulere 
efterspørgslen på mere bæredygtige dæk, og tjene som forbillede for andre markedsaktører og 
forbrugere. Mærkningen er ikke altid nem at forstå. Derfor bør der være en internetside med 
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alle de yderligere forklarende oplysninger, som er nyttige for forbrugerne. Dette kunne 
omfatte beregnere til sammenligning af potentielle besparelser (finansielle og miljømæssige).

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Hvis medlemsstaterne indfører 
incitamenter for brændstofbesparende dæk, 
er det hensigtsmæssigt, at der fastsættes 
mindstekrav til 
brændstofeffektivitetsklasse, således at 
opsplitning af det indre marked undgås. 
Sådanne incitamenter vil muligvis udgøre 
statsstøtte. Dette direktiv foregriber ikke 
resultatet af eventuelle fremtidige
statsstøtteprocedurer i henhold til 
traktatens artikel 87 og 88 vedrørende 
sådanne incitamenter.

Det er hensigtsmæssigt, at 
medlemsstaterne indfører incitamenter for 
brændstofbesparende dæk med henblik på 
at nedbringe CO2-emissionerne fra
vejtransport. Disse incitamenter bør
udformes i henhold til traktatens artikel 87 
og 88 vedrørende sådanne incitamenter.
Der bør fastsættes mindstekrav til 
brændstofeffektivitetsklasse, således at 
opsplitning af det indre marked undgås.

Or. en

Begrundelse

Et vigtigt instrument for medlemsstaterne med henblik på nedbringelse af CO2-emissionerne 
er at indføre (skattemæssige) incitamenter til fremme af mere bæredygtige dæk. Disse 
incitamenter bør udformes i overensstemmelse med statsstøttereglerne og bør have til formål 
at fremme de mest brændstofeffektive dæk.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(20) Det er afgørende for, om målet med 
bestemmelserne om mærkning nås, at 
fabrikanter, leverandører og distributører 
overholder dem, også med henblik på at 
sikre ensartede spilleregler  i 
Fællesskabet. Medlemsstaterne bør derfor 
beslutte, hvilke tiltag er effektive, 



PE418.334v01-00 8/18 PR\764072DA.doc

DA

efterfølgende kontrol. herunder overvågning af markedet, 
regelmæssig efterfølgende kontrol og 
effektive sanktioner, som i tilstrækkelig 
grad kan sikre håndhævelse af dette 
direktivs bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at bestemmelserne i nærværende direktiv bliver 
gennemtvunget i samtlige medlemsstater for at sikre ensartede spilleregler for alle 
dækfabrikanter både i Fællesskabet og over for deres internationale konkurrenter.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Målet med dette direktiv er at øge 
miljøeffektiviteten og sikkerheden inden 
for vejtransport ved at fremme 
brændstofbesparende, sikre og støjsvage
dæk.

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

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

Or. en

Begrundelse

Hermed understreges den integrerede strategi, der er kendetegnende for direktivet.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) dæk af T-typen til reservehjul til (d) reservehjul til midlertidig brug, mærket 
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midlertidig brug “temporary-use only”;

Or. en

Begrundelse

Ordlyden bør tilpasses ordlyden i FN/ECE-regulativ nr. 117 om dæks rullestøjsemission og 
vejgreb på vådt underlag.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) "dæk af T-typen til reservehjul til 
midlertidig brug": et reservedæk til 
midlertidig brug, der er beregnet for højere 
oppumpningstryk end normale og 
forstærkede dæk

(2) "dæk til reservehjul til midlertidig 
brug": et reservedæk til midlertidig brug, 
der er beregnet for højere oppumpningstryk 
end normale og forstærkede dæk

Or. en

Begrundelse

Ordlyden bør tilpasses ordlyden i FN/ECE-regulativ nr. 117 om dæks rullestøjsemission og 
vejgreb på vådt underlag.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) "salgssted": et sted, hvor dæk 
frembydes, opbevares eller udbydes til 
salg, herunder bilforhandleres 
udstillingslokaler, for så vidt angår 
frembydning af dæk, der ikke er monteret 
på køretøjerne

(3) "salgssted": et sted, hvor dæk 
frembydes eller udbydes til salg, herunder 
bilforhandleres udstillingslokaler, for så 
vidt angår frembydning af dæk, der ikke er 
monteret på køretøjerne

Or. en



PE418.334v01-00 10/18 PR\764072DA.doc

DA

Begrundelse

Dæk kan opbevares i logistikcentre eller varehuse, som ikke er tilgængelige for forbrugere og 
derfor ikke bør komme i betragtning som "salgssteder".

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Tydeliggørelse. Mundtlige oplysninger er ikke tilstrækkelige og kan ikke håndhæves.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) For C1- og C2-dæk skal distributørerne 
oplyse brændstofeffektivitetsklasse og målt 
rullestøj i form af den mærkning, som der 
henvises til i artikel 4, stk. 1, sammen med 
slutbrugerens regning ved køb af dæk. For 
C1-dæks vedkommende skal også 
vådgrebsklassen oplyses.

Or. en

Begrundelse

Tydeliggørelse. Hvis folk vænner sig til mærkningen eller klistermærket på dækkene, bør de 
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oplysninger, som de modtager sammen med regningerne, udformes på samme måde.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medmindre det modsatte bevises, skal 
medlemsstaterne anse mærkning og 
produktoplysninger for at opfylde 
direktivets bestemmelser. Medlemsstaterne 
kan hos leverandørerne rekvirere teknisk 
dokumentation, i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 4, med henblik på at vurdere 
de oplyste værdiers nøjagtighed.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at de oplysninger, der er anført på mærkningen, er korrekte og 
baserede på harmoniserede prøvningsmetoder, som er fastsat i FN/ECE-regulativer 
Medlemsstaterne bør på baggrund af de tekniske oplysninger, som dækleverandørerne giver, 
verificere, at oplysningerne på mærkningen er rigtige.

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) indførelse af krav til snedæk og 
nordiske vinterdæk;

Or. en

Begrundelse

Der er ikke lavet nogen særlige foranstaltninger for snedæk (eller nordiske vinterdæk) i 
forslaget. Det er en udeladelse, eftersom deres parametre (f.eks. vådgreb) ikke er 
sammenlignelige med normale dæk. Mærkningen for denne slags dæk bør derfor tilpasses, så 
den afspejler deres karakteristika. Det bør udføres i overensstemmelse med 
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udvalgsproceduren, da der endnu ikke foreligger nogen klassificeringsskala eller 
prøvningsmetode.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) indførelse af krav til andre væsentlige 
parametre, for så vidt som disse parametre 
indvirker på miljø, sundhed eller 
sikkerhed, og forudsat at der foreligger 
egnede harmoniserede prøvningsmetoder, 
og at kravene er omkostningseffektive

udgår

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af nye parametre bør ske gennem den fælles beslutningsprocedure og ikke via 
udvalgsproceduren.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre
gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver senest 18 måneder efter dette 
direktivs ikrafttræden Kommissionen 
meddelelse om disse bestemmelser og 
meddeler omgående senere ændringer af 
betydning for bestemmelserne.

1. Medlemsstaterne skal indføre 
foranstaltninger, der fastsætter sanktioner 
for overtrædelse af bestemmelserne i dette 
direktiv, herunder for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og bestemmelser, 
der sikrer gennemførelsen heraf.
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2. Foranstaltningerne skal være effektive, 
stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen
og have afskrækkende virkning.
3. Medlemsstaterne giver omgående
Kommissionen meddelelse om disse 
foranstaltninger og eventuelle 
efterfølgende ændringer deraf.

Or. en

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at bestemmelserne i nærværende direktiv bliver 
gennemtvunget i samtlige medlemsstater for at sikre ensartede spilleregler for alle 
dækfabrikanter både i Fællesskabet og over for deres internationale konkurrenter.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest fem år efter direktivets 
anvendelsesdato vurderer Kommissionen, 
om der er behov for en revurdering af 
energieffektivitets- og vådgrebsklasserne i 
bilag I.

Senest fem år efter direktivets 
anvendelsesdato vurderer Kommissionen 
gennemførelsen af direktivet, inklusiv 
dækparametrene og klasserne i bilag I, og 
forelægger, hvis det er relevant, et forslag 
for Europa-Parlamentet og Rådet om 
vedtagelse af disse parametre eller klasser 
eller om nye krav til andre væsentlige 
parametre, for så vidt som disse parametre 
indvirker på miljø, sundhed eller 
sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af nye parametre skal ske ved fælles beslutningstagning og ikke efter 
udvalgsproceduren.
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Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den 1. november 2011
de love og administrative bestemmelser, 
der er nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den 
[ikrafttrædelsesdatoen + 12 måneder] de 
love og administrative bestemmelser, der 
er nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. 
november 2012.

De anvender disse bestemmelser fra den 
[ikrafttrædelsesdatoen + 24 måneder].

Disse love og bestemmelser skal ved 
vedtagelsen indeholde en henvisning til 
dette direktiv eller skal ved 
offentliggørelsen ledsages af en sådan 
henvisning. De nærmere regler for 
henvisningen fastsættes af 
medlemsstaterne.

Disse love og bestemmelser skal ved 
vedtagelsen indeholde en henvisning til 
dette direktiv eller skal ved 
offentliggørelsen ledsages af en sådan 
henvisning. De nærmere regler for 
henvisningen fastsættes af 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelses- og anvendelsesdatoerne skal fastsættes i forhold til direktivets 
ikrafttrædelsesdato for at give medlemsstaterne og markedsaktørerne tilstrækkelig tid til at 
gennemføre og overholde bestemmelserne.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Bilag II – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mærkets udformning Mærkatets udformning

Or. en
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Begrundelse

En teknisk justering for at bringe teksten i overensstemmelse med den terminologi, der 
anvendes i artikel 4, stk. 2.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 1.1 – illustration

Kommissionens forslag Ændringsforslag

72 dB(A) 72 dB

Or. en

Begrundelse

Tydeliggørelse. (A) bør fjernes for at undgå forveksling med kategori A.
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BEGRUNDELSE

En integreret mærkningsordning for dæk

Eftersom næsten 25 % af de samlede CO2-udledninger stammer fra vejtransport, ligger der en 
stor opgave for EU i at reducere køretøjernes energiintensitet og CO2-fodaftryk. Dæk er 
ansvarlige for 20-30 % af køretøjernes samlede brændstofforbrug, og en forlængelse af 
dækkenes levetid bør derfor indgå i en integreret tilgang til nedbringelse af vejtransportens 
brændstofforbrug og emissioner. I de målrettede aktioner, der fastsættes i handlingsplanen for 
energieffektivitet for at reducere det samlede energiforbrug med 20 % inden 2020, fremhæves 
mærkning af dæk også som et potentielt middel til at opnå dette mål.

Dette forslag sigter mod at indføre et mærkningssystem, som kan sikre standardiserede 
oplysninger om dækkets brændstofeffektivitet, dets vejgreb i vådt føre og dets afgivelse af 
rullestøj til omgivelserne. Dette vil give forbrugere og slutbrugere mulighed for at foretage et 
kvalificeret valg, når de køber dæk. Ifølge forslaget skal alle dæk til personbiler og vare- og 
lastbiler (dæk i kategori C1, C2 og C3) ledsages af letforståelige piktogrammer, der viser 
dækkes ydeevne i forhold til de tre parametre.

Forslaget bør ses som et forslag, der er i tæt interaktion med forslaget til en forordning om 
krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed (KOM(2008)0316). 
Sidstnævnte vedrører udbudssiden ved at fastsætte mindstekrav og garantier for, at dæk, der 
anvendes på europæiske veje, er af en tilfredsstillende kvalitet, mens nærværende forslag er 
rettet mod efterspørgslen og sigter mod at fremme en markedsstyret forbedring af 
energieffektiviteten og sikkerheden.

Ordføreren tilslutter sig nærværende forslag. Indførelse af et harmoniseret mærkningssystem 
er et vigtigt skridt til at sikre et skift på markedet i retning af mere brændstoføkonomiske dæk. 
Da markedsundersøgelser tydeligt har vist, at forbrugerne er interesserede i at købe mere 
brændstofbesparende dæk, vil direktivforslaget bidrage til at skabe opmærksomhed om 
spørgsmålet og til at åbne op for en dialog mellem sælger og køber og dermed give 
forbrugerne mulighed for at træffe et kvalificeret valg.  Det vil gøre forbrugerne bevidste om 
den store forskel (både miljømæssigt og økonomisk) på dæk til personbiler. Der kan i dag 
være en forskel i brændstofforbruget på op til 10 % mellem de bedste og de dårligste dæk. 
Der kan på EU-plan kan blive tale om en ganske betydelig virkning, idet konsekvensanalysen 
har påvist et besparelsespotentiale mellem 0,56 og 1,51 mio. TOE om året. Det svarer til at 
fjerne 0,5 - 1,3 millioner personbiler fra vejene i EU. 
Ordføreren bifalder også forslagets integrerede tilgang. Eftersom forbedringer i resultaterne 
for et enkelt kriterium kan have negative konsekvenser for resultaterne for et andet kriterium 
(et mere energieffektivt dæk har f.eks. ofte et dårligere vejgreb og er derfor mindre sikkert), er 
det vigtigt at oplyse slutbrugeren om alle tre parametre. En mærkningsordning vil desuden 
ikke blot være til gavn for forbrugere og virksomheder. Den kan også være et nyttigt værktøj 
for offentlige myndigheder i deres bestræbelser på at sikre mere energieffektive, sikre og 
støjsvage dæk og for indførelsen af (skatte)incitamenter for mere bæredygtige dæk.
Forslaget er udarbejdet på baggrund af omfattende høringer med de berørte parter, hvilket 
afspejles i den balance, der er opnået. De berørte parter, herunder dækindustrien, støtter 
generelt forslaget. Ordføreren ønsker at understrege, at dette forslag, forudsat det 
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gennemføres korrekt, kan øge konkurrencen på dækmarkedet, hvilket vil give fabrikanterne 
mulighed for større produktdifferentiering, så konkurrencen ikke alene bliver baseret på pris, 
men også på produkternes kvalitet, samt give dem et incitament til at forbedre deres 
produkter. Ordningen vil formentlig også mindske den hindring, som omdømme kan være for 
nytilkomne på markedet. Objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger om dækkenes 
parametre vil sikre branchen et større afkast af sine F&U-investeringer i forbindelse med dens 
bestræbelser på at producere produkter af en højere kvalitet. Den foreslåede harmonisering er 
ud fra denne synsvinkel i branchens interesse. 

Ordføreren vil gerne understrege, at den foreslåede ordning skal være praktisk gennemførlig, 
så omkostningseffektiv som muligt samt sikre lige konkurrencevilkår.

Mærke eller mærkat
Ifølge forslaget skal alle dæk til personbiler og lette varebiler (C1 og C2) være forsynet med 
et mærkat med oplysninger om de tre parametre. Kun dæk til lastbiler (C3) er undtaget fra 
denne forpligtelse, idet oplysningerne for disse dæk skal angives i det tekniske salgsmateriale. 
Begrundelsen for at indføre mærkatet er, at det, som det også er tilfældet for elektriske 
apparater, er den løsning, der er mest synlig for forbrugeren, samt at det er den nemmeste 
måde for de offentlige myndigheder til at sikre, at slutbrugeren får adgang til alle oplysninger. 
Der bør ved behandlingen af forslaget om indførelse af et mærkat tages højde for, at 
kvalitetsdæk allerede er forsynet med et mærkat (som ofte angiver varemærke og 
serienummer). Forslaget vil derfor ikke medføre en væsentlig ekstra byrde for 
dækfabrikanterne. Det anslås, at de supplerende oplysninger på mærkatet vil betyde en ekstra 
omkostning på under 1 eurocent pr. dæk. Det giver også mulighed for at pålægge 
dækfabrikanterne det fulde ansvar for at videreformidle oplysninger om dækkenes kvalitet.

Det er dog også vigtigt at tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for 
dækmarkedet, hvor salget af dæk foregår fra mange forskellige steder lige fra store 
udstillingslokaler til små værksteder, hvor kunderne har begrænset eller ingen direkte adgang 
til at bese det produkt, de køber. Der er endvidere en vis bekymring for, at mærkaterne ikke 
bliver på dækkene, enten fordi de bliver fjernet, eller fordi de falder af af sig selv. Det er 
derfor nødvendigt med en pragmatisk tilgang for at finde en løsning på, hvordan målene i 
forslaget bedst kan opnås, og på hvordan der kan sikres en effektiv formidling af de relevante 
oplysninger til køberen. 

Man bør være særlig opmærksom på billeverandører og bildistributører og deres situation. 
Selv om det er vigtigt, at forbrugerne gives oplysninger om de dæk, der er monteret på et 
fabriksnyt køretøj (især hvis det medfører, at forbrugerne stiller større krav til de monterede 
dæks brændstofeffektivitet eller sikkerhed), bør der også tages højde for den logistik og de 
administrative byrder, som dette medfører. Dette er især relevant i lyset af den nuværende 
finansielle og økonomiske situation, og man bør derfor søge at finde en afbalanceret tilgang 
og undgå alle unødvendige administrative byrder.

Lige konkurrencevilkår
For dækindustrien er det især vigtigt, at dette direktiv ikke skaber konkurrenceforvridninger. 
Ordføreren er af den opfattelse, at det er nødvendigt inden for en fastlagt juridisk form at sikre 
lige konkurrencevilkår for alle dækfabrikanter både i Fællesskabet og over for deres 
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internationale konkurrenter. Selv om et direktiv rent juridisk har direkte retsvirkning i alle 
medlemsstater, uanset det nationale gennemførelsesniveau, er det afgørende at sikre en 
ensartet gennemførelse, implementering samt håndhævelse (overvågning og sanktioner) af 
dette forslag i alle medlemsstater. 

Gennemførelse
Ordføreren mener, at gennemførelsen af dette direktiv bør ske inden for en tidsramme, der 
giver dækfabrikanterne tilstrækkelig tid til at overholde de nye betingelser, de pålægges, 
samtidig med at der sikres en hurtig overgang. Det er endvidere vigtigt med en fleksibel, men 
forudsigelig ordning, som giver mulighed for at tilpasse parametrene til tekniske fremskridt 
(for at undgå, at alle dæk fremover bliver kategori A-dæk), samtidig med at dækfabrikanterne 
sikres den nødvendige langsigtede forudsigelighed.

Snedæk
Ordføreren mener, at man især skal være opmærksom på anvendelsen af direktivet i 
forbindelse med snedæk eller nordiske vinterdæk, som er dæktyper, hvor det er nødvendigt at 
anføre supplerende oplysninger om deres egenskaber og funktioner under særlige forhold. Det 
er vigtigt at sikre, at mærkningen giver oplysninger om alle egenskaber, der er relevante for 
slutbrugeren under alle vejrforhold.
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