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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de 
etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële 
parameters
(COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0779),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0411/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0000/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Sneeuwbanden en Noordse 
winterbanden hebben specifieke 
parameters die niet volledig vergelijkbaar 
zijn met die van normale banden. Om te 
garanderen dat de eindgebruikers billijke 
en weloverwogen beslissingen nemen, 
moeten de parameters van deze banden 
worden aangegeven op een manier die ze 
op gelijke voet plaatst met die van 
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normale banden.

Or. en

Motivering

In het voorstel worden er geen specifieke regelingen getroffen voor sneeuwbanden (of 
Noordse winterbanden). Dit is een tekortkoming, want de parameters van deze banden (zoals 
de grip op een nat wegdek) zijn niet vergelijkbaar met die van normale banden. Het etiket 
voor dit type banden moet daarom worden aangepast, zodat hun specifieke kenmerken 
duidelijk naar voren komen. Deze vaststelling moet plaats vinden in het kader van de 
comitologie, aangezien de gradatieschalen en testmethoden nog niet zijn vastgesteld.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Informatie over bandenparameters in 
de vorm van een standaardetiket zal naar 
alle waarschijnlijkheid de 
aankoopbeslissingen van eindgebruikers 
beïnvloeden in de richting van veiligere, 
geluidsarmere en brandstofefficiëntere 
banden. Dit zal op zijn beurt de 
bandenfabrikanten ertoe aanzetten deze 
parameters te optimaliseren, wat de weg 
effent voor duurzamere consumptie en 
productie.

(11) Informatie over bandenparameters in 
de vorm van een standaardetiket zal naar 
alle waarschijnlijkheid de 
aankoopbeslissingen van eindgebruikers 
beïnvloeden in de richting van veiligere, 
geluidsarmere en brandstofefficiëntere 
banden, ook wanneer het gaat om 
aankoopbeslissingen in het kader van 
openbare aanbestedingen.. Dit zal op zijn 
beurt de bandenfabrikanten ertoe aanzetten 
deze parameters te optimaliseren, wat de 
weg effent voor duurzamere consumptie en 
productie. Om de consumenten en andere 
eindgebruikers te helpen om 
weloverwogen aankoopbeslissingen te 
maken, moeten de lidstaten gemakkelijk 
toegankelijke informatie over elk 
onderdeel van het etiket op het internet 
beschikbaar stellen. 

Or. en

Motivering

De overheden spelen als grote eindgebruikers een belangrijke rol in het langdurige proces op 
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weg naar brandstofeffiiciëntere, veiliger en stillere banden, aangezien zij de kritische massa 
hebben als "lanceringsklanten" om het gebruik van duurzamer banden te bevorderen en een 
rolmodel te vormen voor andere actoren op de markt en voor de consumenten. Dit etiket is 
niet zo gemakkelijk te begrijpen. Daarom zou er op een website alle mogelijke aanvullende 
informatie worden verstrekt die nuttig kan zijn voor de consumenten. Deze sites zouden ook 
calculatoren kunnen omvatten, die het mogelijk maakt de potentiële besparingen (op 
financieel en ecologisch gebied) te berekenen. 

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Als lidstaten maatregelen nemen ten 
gunste van brandstofefficiënte banden, 
moeten categorieën voor het 
minimumbrandstofverbruik worden 
vastgesteld teneinde versnippering van de 
interne markt te voorkomen. Dergelijke 
stimulansen zouden een vorm van 
staatssteun kunnen zijn. Deze richtlijn 
laat onverlet het resultaat van toekomstige 
staatssteunprocedures die overeenkomstig 
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
kunnen worden ingeleid tegen dergelijke 
stimulerende maatregelen.

(19) Om de uitdaging het hoofd te bieden 
de CO2-emissies van het wegverkeer te 
verminderen, is het wenselijk dat de 
lidstaten maatregelen nemen ten gunste 
van brandstofefficiënte banden. Dergelijke 
stimulansen moeten in overeenstemming 
zijn met de artikelen 87 en 88 van het 
Verdrag Om een fragmentatie van de 
binnenmarkt te voorkomen, moeten er 
klassen van minimale brandstofefficiëntie 
worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

Teneinde de CO2-emissies te verminderen, is het van groot belang dat de lidstaten (fiscale) 
stimulansen bieden voor duurzamer types banden. Deze stimulansen moeten in 
overeenstemming zijn met de regels voor staatshulp en gericht zijn op de bevordering van het 
gebruik van de meest brandstofefficiënte banden. 

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

fabrikanten, leveranciers en distributeurs 
de etiketteringsbepalingen naleven om het 
doel van die bepalingen te kunnen bereiken 
en gelijke concurrentievoorwaarden 
binnen de Gemeenschap te verzekeren. De 
lidstaten moeten daarom effectieve 
maatregelen nemen, ondermeer op het 
gebied van markttoezicht en regelmatige 
controles achteraf , die voldoende zijn om
toezicht te houden op de naleving van de 
bepalingen van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Om gelijke concurrentievoorwaarden te verzekeren voor alle fabrikanten van banden, zowel 
die binnen de Gemeenschap als concurrenten van buiten de Gemeenschap, is het van het 
grootste belang dat de bepalingen van deze richtlijn in alle lidstaten zorgvuldig worden 
nageleefd.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Benadrukking van de centrale plaats die de geïntegreerde aanpak inneemt in deze richtlijn.
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) T-reservebanden voor tijdelijk gebruik; d) T-reservebanden voor tijdelijk gebruik, 
gemarkeerd met de tekst "alleen voor 
tijdelijk gebruik";

Or. en

Motivering

De formulering moet op een lijn worden gebracht met UNECE verordening 117 over de 
rolgeluidemissiewaarden van banden en hun greep op natte wegdekken.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt (2)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "T-reservebanden voor tijdelijk 
gebruik": reservebanden voor tijdelijk 
gebruik die ontworpen zijn voor een 
hogere druk dan die van standaard- en 
versterkte banden;

(2) “reserveband voor tijdelijk gebruik van 
het T-type”: een reserveband voor tijdelijk 
gebruik die bestemd is om te worden 
gebruikt bij een bandenspanning die 
hoger is dan die welke voor normale en
versterkte banden is vastgesteld;

Or. en

Motivering

De formulering moet op een lijn worden gebracht met UNECE-verordening 117 over de 
rolgeluidemissiewaarden van banden en hun greep op natte wegdekken.
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt (3)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "verkooppunt": een plaats waar banden 
worden uitgestald, opgeslagen of te koop 
aangeboden, met inbegrip van 
autotoonzalen, met betrekking tot 
uitgestalde banden die niet op de 
voertuigen gemonteerd zijn; 

(3) "verkooppunt": een plaats waar banden 
worden uitgestald of te koop aangeboden, 
met inbegrip van autotoonzalen, met 
betrekking tot uitgestalde banden die niet 
op de voertuigen gemonteerd zijn; 

Or. en

Motivering

Banden kunnen worden opgeslagen in logistieke centra of pakhuizen die niet voor de 
consumenten toegankelijk zijn en daarom niet als "verkooppunten" kunnen worden 
beschouwd.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – punt (2)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om redenen van duidelijkheid volstaat mondelinge informatie niet, en de naleving daarvan 
kan trouwens niet worden afgedwongen.
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – punt (3)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) voor C1- en C2-banden verstrekken 
distributeurs, in de vorm van het in artikel 
4, lid 1, genoemde etiket, informatie over
de brandstofefficiëntieklasse en de 
rolgeluidemissiewaarde samen met de 
factuur die aan de eindgebruiker wordt 
afgegeven bij de aankoop van banden. 
Voor C1-banden moet ook de klasse grip 
op nat wegdek worden vermeld.

Or. en

Motivering

Om redenen van duidelijkheid moet, willen de mensen gewend raken aan een etiket of sticker 
op de banden, de informatie die zij later met de factuur krijgen dezelfde vorm hebben.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Tenzij zij beschikken over 
bewijsmateriaal dat het tegendeel aantoont, 
gaan lidstaten ervan uit dat de etiketten en 
de productinformatie voldoen aan de 
bepalingen van deze richtlijn. Zij mogen 
leveranciers vragen om, overeenkomstig 
artikel 4, lid 4, technische documenten ter 
beschikking te stellen teneinde de 
nauwkeurigheid van de vermelde waarden 
te kunnen beoordelen.

Or. en
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Motivering

Het is van groot belang om te garanderen dat de op het etiket verstrekte informatie 
nauwkeurig is en gebaseerd is op de geharmoniseerde testmethodes die zijn vastgelegd in de 
UNECE-verordening. Op grond van de door de bandenleveranciers verstrekte documentatie 
moeten de lidstaten controleren of de op het etiket verstrekte informatie inderdaad juist is.

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) invoering van vereisten met 
betrekking tot sneeuwbanden of Noordse 
winterbanden;

Or. en

Motivering

In het voorstel worden er geen specifieke regelingen getroffen voor sneeuwbanden (of 
Noordse winterbanden). Dit is een tekortkoming, want de parameters van deze banden (zoals 
de greep op een nat wegdek) zijn niet vergelijkbaar met die van normale banden. Het etiket 
voor dit type banden moet daarom worden aangepast, zodat hun specifieke kenmerken 
duidelijk naar voren komen. Deze vaststelling moet plaats vinden in het kader van de 
comitologie, aangezien de gradatieschalen en testmethoden nog niet zijn vastgesteld.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – punt (2)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) de invoering van eisen met betrekking 
tot andere essentiële parameters, voor 
zover die parameters een invloed hebben 
op het milieu, de gezondheid of de 
veiligheid, en op voorwaarde dat passende 
geharmoniseerde beproevingsmethoden 
beschikbaar zijn en dat die eisen 
kostenefficiënt zijn;

Schrappen.

Or. en
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Motivering

De invoering van nieuwe parameters moet geschieden via de medebeslissingsprocedure en 
niet via de comitologie.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sancties Handhaving en controle

De lidstaten moeten vaststellen welke 
sancties van toepassing zijn op inbreuken 
op de nationale bepalingen die 
overeenkomstig deze richtlijn worden 
vastgesteld en nemen de nodige 
maatregelen om te garanderen dat die 
sancties worden toegepast. De vastgestelde 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten delen deze 
bepalingen uiterlijk achttien maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn aan de 
Commissie mee en stellen de Commissie 
onverwijld in kennis van eventuele latere 
wijzigingen van die bepalingen.

1. De lidstaten moeten maatregelen 
goedkeuren om te bepalen welke sancties 
van toepassing zijn op inbreuken op de 
bepalingen van deze richtlijn, met inbegrip 
van sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op de overeenkomstig deze 
richtlijn vastgestelde nationale 
voorschriften en de bepalingen die 
garanderen dat die sancties worden 
toegepast.

2. Die maatregelen zijn doeltreffend en 
evenredig en hebben een ontmoedigende 
werking.
3. De lidstaten stellen de Commissie 
onverwijld in kennis van deze regels en 
van eventueel later daarin aangebrachte 
wijzigingen.

Or. en

Motivering

Om een gelijk speelveld te verzekeren voor alle fabrikanten van banden, zowel die binnen de 
Gemeenschap als concurrenten van buiten de Gemeenschap, is het van het grootste belang 
dat de bepalingen van deze richtlijn in alle lidstaten zorgvuldig worden nageleefd.
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Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk vijf jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn gaat de 
Commissie na of de in bijlage I 
vastgestelde brandstofefficiëntieklassen 
en klassen grip op nat wegdek dienen te 
worden herzien.

Uiterlijk vijf jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
onderzoekt de Commissie de toepassing 
van deze richtlijn, met inbegrip van de 
parameters voor banden en de in bijlage I 
vastgestelde klassen, en legt zij in 
voorkomend geval een voorstel voor aan 
het Europees Parlement en de Raad 
houdende aanpassing van deze 
parameters of klassen, of invoering van 
nieuwe vereisten ten aanzien van andere 
parameters voor zover deze van invloed 
zijn op milieu, gezondheid of veiligheid. 

Or. en

Motivering

De invoering van nieuwe parameters moet geschieden via de medebeslissingsprocedure en 
niet via de comitologie.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen voor de vaststelling 
en bekendmaking, uiterlijk op 1 november 
2011, van de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen om aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mee, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

1. De lidstaten nemen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen aan om 
uiterlijk [inwerkingtredingsdatum + 12 
maanden] aan deze richtlijn te voldoen en 
maken die bepalingen bekend. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mee, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

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

Zij passen deze bepalingen toe vanaf 
[inwerkingtredingsdatum + 24 maanden].

Adlib Express Watermark



PR\764072NL.doc 15/19 PE418.334v01-00

NL

Wanneer de lidstaten deze bepalingen 
aannemen, wordt in die bepalingen naar 
deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar 
verwezen bij de officiële bekendmaking 
van die bepalingen. De regels voor die 
verwijzing worden vastgesteld door de 
lidstaten.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen 
aannemen, wordt in die bepalingen naar 
deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar 
verwezen bij de officiële bekendmaking 
van die bepalingen. De regels voor die 
verwijzing worden vastgesteld door de 
lidstaten.

Or. en

Motivering

De data voor omzetting en toepassing moeten worden vastgesteld ten opzichte van de datum 
van inwerkingtreding van de richtlijn, teneinde de lidstaten en marktoperatoren de tijd te 
geven om zich in te stellen op de uitvoering ervan.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Formaat van het etiket Formaat van de sticker

Or. en

Motivering

Technische aanpassing. Om de tekst op een lijn te brengen met de in artikel 4, lid, gebruikte 
terminologie.
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Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 1.1 – illustratie

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

72 dB(A) 72 dB

Or. en

Motivering

Om redenen van duidelijkheid volstaat De aanduiding (A) moet worden verwijderd om 
verwarring met de klasse (A) te voorkomen.
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TOELICHTING

Een geïntegreerde etiketteringsregeling voor banden

Aangezien het wegvervoer verantwoordelijk is voor bijna 25% van de totale CO2-emissies, is 
het beperken van het energieverbruik en van de emissies van voertuigen een grote uitdaging 
voor de EU. De banden zijn verantwoordelijk voor 20 tot 30 % van het totale 
brandstofverbruik van een motorvoertuig en moeten daarom worden gezien als onderdeel van 
de geïntegreerde aanpak voor het verminderen van het brandstofgebruik en de emissies van 
het wegverkeer. In de lijst van gerichte acties die zijn opgesteld in het Actieplan voor energie-
efficiëntie met het doel om het verbruik tegen 2020 met 20% te verminderen wordt het 
etiketteren van banden genoemd als een potentieel middel om dit doel te bereiken.

Het voorstel voorziet in invoering van een etiketteringsysteem dat zorg draagt voor het 
verstrekken van een gestandaardiseerde informatie over brandstofefficiëntie, grip op een nat 
wegdek en de rolgeluidemissie van banden. Hierdoor worden de consumenten en 
eindgebruikers in staat gesteld weloverwogen besluiten te nemen bij de aanschaf van banden. 
Volgens het voorstel moeten vanaf 2012 alle banden voor personenauto's en bedrijfsauto's 
(bandenklassen C1, C2 en C3) die op de markt gebracht worden voorzien worden van voor 
een ieder gemakkelijk begrijpbare pictogrammen die de kwaliteit van de band aangeven aan 
de hand van drie parameters.

Het voorstel moet in nauw verband worden bezien met het voorstel voor een verordening 
inzake de vereisten voor een typegoedkeuring met het oog op de verkeersveiligheid van 
motorvoertuigen (COM(2008)0316). Terwijl laatstgenoemde tekst gericht is op de 
aanbodzijde, door minimumvereisten vast te stellen en garanties te eisen dat alle op de 
Europese wegen gebruikte banden van een aanvaardbare kwaliteit zijn, is het onderhavige 
voorstel gericht op de vraagzijde, met het doel om vanuit de marktvraag druk uit te oefenen in 
de richting van een grotere energie-efficiëntie en veiligheid.

Uw rapporteur juicht dit voorstel toe. De invoering van een geharmoniseerd systeem voor 
etikettering zal een belangrijke stap zijn om de markt gevoeliger te maken voor het nut van 
brandstofefficiënte banden. Uit marktpeilingen is gebleken dat de consumenten geïnteresseerd 
zijn in de aanschaf van duurzamer banden en de voorgestelde richtlijn zal ertoe bijdragen dit 
bewustzijn te verscherpen en een discussie tussen verkoper en koper op gang te brengen, op 
grond waarvan laatstgenoemde een weloverwogen keuze kan maken. De consumenten zouden 
hierdoor bewust worden gemaakt van de grote verschillen (zowel in ecologisch als 
economisch opzicht) die er bestaan tussen de verschillende typen banden - voor 
personenauto's bestaan er thans verschillen van soms wel 10% tussen de banden met de beste 
en die met de slechtste prestaties. Dit kan een indrukwekkend effect hebben op EU-niveau: 
Uit de effectevaluaties blijkt een potentieel aan besparingen van tussen de 0,56 en 1,51 Mtoe 
per jaar. Dat is het equivalent van de verwijdering van 0,5 mln tot 1,3 mln personenauto's van 
de Europese wegen.
Uw rapporteur is het ook eens met de geïntegreerde aanpak waarvoor in het onderhavige 
voorstel wordt gekozen. Aangezien verbeteringen ten aanzien van één der criteria soms een 
negatief effect hebben op een ander criterium (zo heeft .b.v. een energie-efficiëntere band 
vaak een minder goede grip op het wegdek en is dan om die reden minder veilig), is het van 
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belang de eindgebruiker informatie te verstrekken over alle drie parameters. Etikettering is 
bovendien niet alleen in het voordeel van consumenten en ondernemingen. Het kan ook van 
groot voordeel zijn voor de overheden bij hun streven naar energie-efficiëntere, veiliger en 
rustiger banden voor hun voertuigen en bij het invoeren van (fiscale) stimulansen ten bate van 
duurzamer typen banden.
Het voorstel is voorbereid met uitvoerige raadpleging van de belanghebbenden, hetgeen tot 
uitdrukking komt in het evenwichtige resultaat. De belanghebbenden, met inbegrip van de 
industrie, staan over et algemeen achter dit voorstel. Uw rapporteur zou daarom willen 
onderstrepen dat dit voorstel - mits op juiste wijze uitgevoerd - een grotere concurrentie op de 
bandenmarkt zou kunnen ontketenen, met de mogelijkheid om te profiteren van een grotere 
productdifferentiatie, gepaard gaande aan concurrentie op het vlak van de kwaliteit, waardoor 
de bandenfabrikanten ertoe worden aangespoord hun producten te verbeteren. Door deze 
regeling zullen de op reputatie gebaseerde hinderpalen voor nieuwe marktdeelnemers 
waarschijnlijk ook verdwijnen. Objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie over de 
parameters van banden zal er ook toe leiden dat de industrie een groter rendement krijgt op 
haar investeringen in onderzoek en ontwikkeling met het oog op verbetering van het op de 
markt gebrachte product. Om die reden is de voorgestelde harmonisering in het belang van de 
industrie. 

Uw rapporteur wil benadrukken dat het voorgestelde systeem praktisch uitvoerbaar moet zijn, 
tegen zo gering mogelijke kosten, en zou moeten leiden tot een gelijk speelveld.

Etiket of sticker
Volgens het voorstel moeten alle banden voor personenauto's en bedrijfswagens (klassen C1 
en C2) voorzien zijn van een sticker met aanduiding van de 3 parameters. Alleen banden voor 
zware bedrijfswagens (C3) zijn van deze verplichting vrijgesteld - hiervoor moet de 
desbetreffende informatie worden verstrekt in de technische promotielitteratuur. De reden 
achter het idee van de sticker is dat dit - zoals thans het geval is bij elektrische apparaten - de 
visueel best toegankelijke benadering van de consumenten vormt en de gemakkelijkste manier 
voor de overheden is om ervoor te zorgen dat de informatie de eindgebruiker bereikt. Bij het 
beoordelen van het voorstel van de sticker moet men rekening houden met het feit dat stickers 
al gebruikt worden voor banden van superieure merken (vaak met vermelding van merk en 
serienummer). Dit voorstel betekent dus geen grote extra last voor de fabrikanten. Geraamd 
wordt dat de extra informatie op de sticker extra kosten van minder dan 1 eurocent per band 
met zich meebrengt. Bovendien wordt het zo mogelijk gemaakt dat de verantwoordelijkheid 
voor het verstrekken van informatie over de kwaliteit van de banden volledig bij de fabrikant 
wordt gelegd.

Anderzijds moet men de bijzondere kenmerken van de bandenmarkt in het oog houden. De 
verkoop van banden vindt plaats in uiteenlopende bedrijven - van grote showrooms waar de 
banden worden getoond tot kleine garages waar de klanten slechts een beperkte toegang of 
zelfs in het geheel geen rechtstreekse toegang hebben tot het product dat zij kopen. Bovendien 
doen zich potentiële problemen voor met betrekking tot de mogelijkheid dat een sticker van 
de band wordt verwijderd, ofwel opzettelijk, ofwel langs natuurlijke weg. Daarom zijn 
pragmatische keuzen van essentieel belang wil men de beste benadering vinden om de 
doelstellingen van het voorstel te realiseren en de relevante informatie effectief mede te delen 
aan de persoon die de band koopt. 
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Speciale aandacht moet daarbij worden geschonken aan de leveranciers en distributeurs van 
auto's. Het is natuurlijk van groot belang dat de consument geïnformeerd wordt over de 
banden die zijn gemonteerd op een nieuw gekochte auto (vooral wanneer dit tot gevolg heeft 
dat de consumenten hogere eisen gaan stellen op het gebied van de brandstofefficiëntie of de 
veiligheid van hun banden), maar men met hierbij ook rekening houden met de logistieke en 
administratieve lasten die dit met zich mee brengt. Vooral in het licht van de huidige 
financiële en economische situatie moeten we een evenwichtige benadering nastreven en 
onnodige administratieve lasten proberen te vermijden.

Gelijk speelveld
Een belangrijke zorg van de industrie is dat deze richtlijn niet tot concurrentievervalsing mag 
leiden. Uw rapporteur acht het van groot belang dat - bij de keus van de juridische vorm - er 
een gelijk speelveld voor alle fabrikanten wordt gegarandeerd, zowel binnen de 
Gemeenschap, als ten aanzien van concurrenten van buiten de Gemeenschap. Enerzijds is het 
zo dat in juridische termen een richtlijn rechtstreekse geldigheid heeft in alle lidstaten, 
ongeacht de omzetting op nationaal vlak, maar het is toch wel van belang dat de omzetting en 
uitvoering van het voorstel in alle lidstaten op uniforme wijze geschiedt, en hetzelfde geldt 
ook voor het toezicht op de naleving (controle en sancties). 

Uitvoering
Uw rapporteur is van mening dat ten aanzien van de uitvoering van deze richtlijn aan de 
fabrikanten voldoende tijd moet worden gelaten om zich in te stellen op de nieuwe 
verplichtingen die hun worden opgelegd, terwijl tegelijkertijd moet worden gegarandeerd dat 
de overgang zich in snel tempo voltrekt. Het is bovendien van belang een flexibel, maar 
voorspelbaar systeem te hebben, waarbij de parameters kunnen worden aangepast aan de 
technische vooruitgang (om te voorkomen dat in de toekomst alle banden zich in de klasse 
"A" zullen bevinden), waarbij echter ook rekening moet worden gehouden met de noodzaak 
om voor de fabrikanten een situatie te creëren die op de langere termijn voorspelbaar is.

Sneeuwbanden
Uw rapporteur is van oordeel dat er speciale aandacht moet worden geschonken aan de 
toepassing van deze richtlijn op sneeuwbanden of Noordse winterbanden, waarvoor 
aanvullende informatie vereist is over hun vermogen om het hoofd te bieden aan extreme 
situaties. Het is van groot belang dat bij de etikettering rekening wordt gehouden met alle 
zorgen van de eindgebruiker onder elke denkbare klimaatsomstandigheid.
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