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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om märkning av däck vad 
gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar
(KOM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0779),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0411/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Snödäck och vinterdäck för 
nordiska förhållanden har specifika 
parametrar som inte är helt jämförbara 
med vanliga däck. För att slutanvändarna 
ska kunna fatta korrekta och välgrundade 
beslut bör dessa däcks parametrar 
presenteras på ett sådant sätt att de kan 
jämföras med vanliga däck.

Or. en
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Motivering

I förslaget finns det inga särskilda bestämmelser om snödäck (eller vinterdäck för nordiska 
förhållanden). Detta är ett utelämnande, eftersom deras parametrar (till exempel väggrepp 
vid vått väglag) inte är jämförbara med dem för vanliga däck. Märkningen på denna typ av 
däck bör därför anpassas så att den speglar deras särdrag. Beslut om detta bör fattas via ett 
kommittéförfarande, eftersom klassificeringsskalorna och testmetoderna inte har fastställts 
än.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det faktum att information om 
däckparametrar tillhandahålls i form av en 
standardiserad märkning kommer 
förmodligen att påverka slutanvändarnas 
inköpsbeslut på ett sätt som gagnar säkrare, 
tystare och mer drivmedelseffektiva däck. 
Detta kommer i sin tur förmodligen att 
påverka däcktillverkarna att optimera dessa 
däckparametrar, vilket kan bana vägen för 
mer hållbar konsumtion och produktion.

(11) Det faktum att information om 
däckparametrar tillhandahålls i form av en 
standardiserad märkning kommer 
förmodligen att påverka slutanvändarnas 
inköpsbeslut, inbegripet inköpsbeslut i 
samband med offentlig upphandling, på 
ett sätt som gagnar säkrare, tystare och mer 
drivmedelseffektiva däck. Detta kommer i 
sin tur förmodligen att påverka 
däcktillverkarna att optimera dessa 
däckparametrar, vilket kan bana vägen för 
mer hållbar konsumtion och produktion. I 
syfte att ytterligare hjälpa konsumenter 
och andra slutanvändare att fatta 
välgrundade inköpsbeslut bör 
medlemsstaterna tillhandahålla 
lättillgänglig information om 
märkningssystemet, inbegripet 
förklarande information om varje enskild 
del av märkningen, och offentliggöra 
informationen på Internet.

Or. en

Motivering

De offentliga myndigheterna har en mycket viktig roll att spela i egenskap av stora 
slutanvändare i den långsiktiga övergången till säkrare, tystare och mer drivmedelseffektiva 
däck, eftersom de har den kritiska massa som krävs för att kunna agera som ”launching 
customers” när det gäller att öka efterfrågan efter mer hållbara däck. Dessutom kan de 
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fungera som förebilder för andra marknadsaktörer och konsumenter. Märkningen är inte 
särskilt lättbegriplig. Därför bör all ytterligare förklarande information som kan vara 
användbar för konsumenterna finnas tillgänglig på en webbplats. Det skulle bland annat 
kunna röra sig om beräkningsverktyg för att jämföra potentiella (ekonomiska och 
miljörelaterade) besparingar.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Då medlemsstaterna inför incitament 
som främjar drivmedelseffektiva däck är 
det lämpligt att minimikriterier fastställs 
för drivmedelseffektivitetsklasserna för att 
undvika fragmentering av den inre 
marknaden. Sådana incitament kan 
utgöra statligt stöd. Detta direktiv bör inte 
påverka utgången av framtida 
förfaranden beträffande statligt stöd vilka 
genomförs med stöd av artiklarna 87 
och 88 i fördraget i det hänseendet.

(19) I syfte att lyckas uppnå minskade 
koldioxidutsläpp från transportsektorn 
bör medlemsstaterna införa incitament 
som främjar drivmedelseffektiva däck. 
Dessa incitament bör vara förenliga med 
artiklarna 87 och 88 i fördraget i det 
hänseendet. Det bör fastställas olika 
klasser för lägsta drivmedelseffektivitet 
med målet att förhindra fragmentering av 
den inre marknaden.

Or. en

Motivering

Ett viktigt instrument för medlemsstaternas minskning av koldioxidutsläppen är att införa 
(skatte)incitament till förmån för mer miljövänliga däck. Dessa incitament bör vara förenliga 
med reglerna om statligt stöd och syfta till att främja de mest drivmedelseffektiva däcken.

Ändringsförslag 4

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 
märkningskraven. Medlemsstaterna bör 
därför övervaka efterlevnaden genom
marknadsövervakning och regelbundna 

(20) En förutsättning för att uppnå syftet 
med dessa bestämmelser och säkerställa 
jämlika villkor inom gemenskapen är att 
tillverkare, leverantörer och distributörer 
uppfyller märkningskraven. 
Medlemsstaterna bör därför besluta om 
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efterhandskontroller. effektiva åtgärder, bland annat 
marknadsövervakning, regelbundna 
efterhandskontroller och effektiva 
sanktioner som är tillräckliga för att 
garantera verkställandet av 
bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en

Motivering

För att man ska kunna säkerställa lika villkor för alla däcktillverkare, både inom 
gemenskapen och gentemot deras internationella konkurrenter är det oerhört viktigt med ett 
ytterst effektivt verkställande av bestämmelserna i detta direktiv i samtliga medlemsstater.

Ändringsförslag 5

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 göra 
vägtransporterna mer miljöeffektiva och 
säkra genom att främja 
drivmedelseffektiva, säkra och tysta däck.

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

Motivering

Här betonas den helhetssyn som direktivet präglas av.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Reservdäck för temporärt bruk (T-typ). d) Reservdäck för temporärt bruk, märkta 
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”endast för temporärt bruk”.

Or. en

Motivering

Ordalydelsen bör anpassas till Föreskrifter nr 117 från Förenta nationernas ekonomiska 
kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser om godkännande av däck med 
avseende på däck-/vägbanebuller och väggrepp på vått underlag.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) reservdäck för temporärt bruk (T-typ): 
reservdäck för temporärt bruk avsedda att 
användas med högre tryck än vad som 
används i standarddäck och förstärkta 
däck,

(2) reservdäck för temporärt bruk: 
reservdäck för temporärt bruk avsedda att 
användas med högre tryck än vad som 
används i standarddäck och förstärkta 
däck,

Or. en

Motivering

Ordalydelsen bör anpassas till Föreskrifter nr 117 från Förenta nationernas ekonomiska 
kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser om godkännande av däck med 
avseende på däck-/vägbanebuller och väggrepp på vått underlag.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) försäljningsställe: en plats där däck 
ställs ut, lagras eller bjuds ut för 
försäljning, inklusive bilförsäljningslokaler 
när däck som inte är monterade på fordon 
ställs ut,

(3) försäljningsställe: en plats där däck 
ställs ut eller bjuds ut för försäljning, 
inklusive bilförsäljningslokaler när däck 
som inte är monterade på fordon ställs ut,
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Or. en

Motivering

Däck kan lagras i logistikcentrer eller lager som konsumenterna inte har tillträde till och som 
därför inte bör betraktas som försäljningsställen.

Ändringsförslag 9

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget läggs fram i klargörande syfte. Det räcker inte med muntlig information, 
som inte kan omfattas av obligatoriskt verkställande.

Ändringsförslag 10

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, i form av den märkning 
som avses i artikel 4.1, 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 
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väggrepp i vått väglag tillhandahållas.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget läggs fram i klargörande syfte. Om människor vänjer sig vid märkningen 
eller dekalen på däcken skulle den information som de fick tillsammans med fakturorna ha 
samma format.

Ändringsförslag 11

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 leverantörer 
tillhandahåller teknisk dokumentation i 
enlighet med artikel 4.4, så att de kan 
bedöma tillförlitligheten för deklarerade 
värden.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att säkerställa att informationen på märkningen är korrekt och grundas på 
enhetliga testmetoder som stämmer överens med FN/ECE:s föreskrifter. Medlemsstaterna bör 
på grundval av teknisk dokumentation från däckleverantörerna kontrollera att informationen 
på märkningen verkligen är korrekt.

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Införande av krav som rör snödäck 
eller vinterdäck för nordiska 
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förhållanden.

Or. en

Motivering

I förslaget finns det inga särskilda bestämmelser om snödäck (eller vinterdäck för nordiska 
förhållanden). Detta är ett utelämnande, eftersom deras parametrar (till exempel väggrepp 
vid vått väglag) inte är jämförbara med dem för vanliga däck. Märkningen på denna typ av 
däck bör därför anpassas så att den speglar deras särdrag. Beslut om detta bör fattas via ett 
kommittéförfarande, eftersom klassificeringsskalorna och testmetoderna inte har fastställts 
än.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 11 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Införande av krav som rör andra 
väsentliga parametrar i den mån som 
dessa parametrar påverkar miljö, hälsa 
eller säkerhet, under förutsättning att 
lämpliga harmoniserade testmetoder finns
tillgängliga och att sådana krav är 
kostnadseffektiva.

utgår

Or. en

Motivering

Införandet av nya parametrar bör ske genom medbeslutande, inte via ett kommittéförfarande.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Påföljder Efterlevnad och påföljder

Medlemsstaterna ska fastställa
bestämmelser om påföljder vid 

1. Medlemsstaterna ska införa åtgärder för 
sanktioner vid överträdelser av 



PR\764072SV.doc 13/18 PE418.334v01-00

SV

överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antas enligt detta 
direktiv och ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de tillämpas. 
Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast
18 månader efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft och utan dröjsmål anmäla 
varje senare ändring av dem.

bestämmelserna i detta direktiv, inbegripet 
bestämmelser om påföljder vid 
överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antas enligt detta 
direktiv och bestämmelser som 
säkerställer att de tillämpas.

2. Dessa åtgärder ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande.
3. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål 
delge kommissionen bestämmelserna och 
eventuella ändringar av dessa.

Or. en

Motivering

För att man ska kunna säkerställa lika villkor för alla däcktillverkare, både inom 
gemenskapen och gentemot deras internationella konkurrenter är det oerhört viktigt med ett 
ytterst effektivt verkställande av bestämmelserna i detta direktiv i samtliga medlemsstater.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast fem år efter det att detta direktiv har 
börjat tillämpas ska kommissionen bedöma 
om det behövs en översyn av 
klassificeringen avseende 
energieffektivitet och väggrepp på vått 
underlag enligt bilaga I.

Senast fem år efter det att detta direktiv har 
börjat tillämpas ska kommissionen 
utvärdera genomförandet av detta 
direktiv, bland annat i fråga om de 
däckparametrar och däckklasser som 
fastställs i bilaga I, och vid behov lägga 
fram ett förslag till Europaparlamentet 
och rådet om ändring av parametrarna 
eller klassificeringen eller om införande 
av nya krav som rör andra väsentliga 
parametrar i den mån som dessa 
parametrar påverkar miljö, hälsa eller 
säkerhet.
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Or. en

Motivering

Införandet av nya parametrar bör ske genom medbeslutande, inte via ett kommittéförfarande.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 
1 november 2011 anta och offentliggöra de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv. De 
ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser tillsammans 
med en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast den [datum 
för ikraftträdande + 12 månader] anta och 
offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

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

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den [datum för ikraftträdande + 
24 månader].

När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser ska de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas 
av en sådan hänvisning när de 
offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur 
hänvisningen ska göras ska varje 
medlemsstat själv utfärda.

När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser ska de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas 
av en sådan hänvisning när de 
offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur 
hänvisningen ska göras ska varje 
medlemsstat själv utfärda.

Or. en

Motivering

Datumen för införlivande och tillämpning måste stå i förhållande till direktivets 
ikraftträdande, så att medlemsstaterna och marknadsaktörerna får tillräckligt mycket tid på 
sig att genomföra och efterleva bestämmelserna.
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Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Bilaga II – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Märkningens utformning Dekalens utformning

Or. en

Motivering

Teknisk justering. Syftet är att anpassa texten till den terminologi som används i artikel 4.2.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Bilaga II – led 1.1 – illustrationen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

72 dB(A) 72 dB

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget läggs fram i klargörande syfte. I syfte att förhindra sammanblandning med 
en A-klassificering bör (A) strykas här.
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MOTIVERING

Ett integrerat märkningssystem för däck

Så mycket som nästan 25 procent av de totala koldioxidutsläppen kommer från vägtrafiken. 
Därför är en av EU:s viktigaste utmaningar att minska energiintensiteten hos och 
koldioxidavtrycket från fordon. Däcken står för 20–30 procent av fordonens totala 
drivmedelsförbrukning och förbättrad hållbarhet för däck bör därför ses som led i den 
integrerade strategin för att minska drivmedelsförbrukningen och utsläppen från 
vägtransporten. I den förteckning över målinriktade åtgärder som togs fram inom ramen för 
handlingsplanen för energieffektivitet för att minska drivmedelsförbrukningen med 20 procent 
till 2020, lyfts även energimärkning av däck fram som en möjlighet för att nå detta mål.

Syftet med förslaget är att se till att standardiserad information tillhandahålls om 
bränsleeffektivitet, väggrepp på vått underlag och externt däck- och vägbanebuller. Målet är 
att konsumenterna och slutanvändarna ska kunna göra väl underbyggda val när de köper sina 
däck. Enligt förslaget om målen för 2012 måste alla typer av däck till personbilar och lätta 
och tunga nyttofordon (C1-, C2- och C3-däck) som släpps ut på marknaden märkas med enkla 
och allmänt förståeliga piktogram där däckets prestanda anges genom tre parametrar.

Förslaget ska övervägas i samband med förslaget till förordning om krav för typgodkännande 
av allmän säkerhet hos motorfordon (KOM(2008)0316), som inriktas på utbudssidan och 
omfattar minimikrav och garantier för att däck som används på EU:s vägar är av en godtagbar 
kvalitet. Detta förslag inriktas i stället på att främja marknadsdrivna förbättringar av 
energieffektiviteten och säkerheten.

Föredraganden välkomnar förslaget. Inrättandet av ett harmoniserat märkningssystem är ett 
viktigt steg för att se till att marknaden går mot bränsleeffektiva däck. 
Marknadsundersökningar visar tydligt att konsumenterna är intresserade av att köpa däck med 
längre hållbarhet. Förslaget till direktiv kommer därför att bidra till att öka medvetenheten 
och inleda en dialog mellan säljare och köpare, vilket i sin tur ger konsumenterna möjlighet 
att göra välgrundade val. Konsumenterna skulle bli medvetna om de avsevärda skillnader 
(både i miljömässig och i ekonomisk bemärkelse) som finns mellan däck. För personbilar är 
skillnaden för närvarande upp till 10 procent i bränsleförbrukning mellan däcken med den 
bästa och sämsta prestandan. Den samlade effekten på EU-nivå skulle bli imponerande. Den 
konsekvensanalys som genomförts visade att det fanns en besparingspotential på mellan 
0,56 och 1,51 miljoner ton per år. Det är lika mycket som om 0,5–1,3 miljoner personbilar 
skulle tas bort från vägarna i EU.

Föredraganden välkomnar även förslagets integrerade synsätt. Om man förbättrar prestandan 
inom ett kriterium kan detta ha en negativ inverkan på ett annat kriterium (ett 
energieffektivare däck har till exempel ofta sämre väggrepp och är därför mindre säkert). 
Därför är det viktigt att slutanvändaren får tre parametrar att grunda sin bedömning på. 
Dessutom kommer märkningen inte bara att vara fördelaktig för konsumenterna och 
företagen. Den kan också visa sig vara mycket användbar för offentliga myndigheter i deras 
insatser att få fram energieffektivare, säkrare och tystare däck för fordon och införa 
(skatte)incitament till fördel för däck med längre hållbarhet.
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Förslaget har utarbetats efter ett omfattande samråd med berörda intressenter, vilket 
återspeglas i den balans som har nåtts. Intressenterna, inklusive branschen, är överlag positiva 
till förslaget. Föredraganden vill betona att förslaget – om det genomförs på lämpligt sätt –
kan stimulera ökad konkurrens på däckmarknaden. Producenterna kan dra fördel av 
produktdifferentiering, vilket i sin tur leder till konkurrens som grundas på produktens kvalitet 
och stimulerar producenterna till att uppgradera sina produkter. Förslaget kommer 
förmodligen också att bidra till att minska de hinder för nya aktörers inträde på marknaden 
som är ryktesbaserade. Branschen kommer för sin del att få bättre avkastning på sina 
FoU-investeringar för att förbättra produktkvaliteten på marknaden eftersom konsumenterna 
och slutanvändarna kommer att få tillgång till objektiv, tillförlitlig och jämförbar information 
om däckparametrar. I detta avseende är den föreslagna harmoniseringen av stort intresse för 
branschen.

Föredraganden vill betona att det föreslagna systemet måste vara praktiskt genomförbart, så 
kostnadseffektivt som möjligt och bidra till att skapa lika villkor.

Märke eller dekal

Enligt förslaget måste alla däck till personbilar och lätta nyttofordon (C1 och C2) bära en 
dekal där de tre parametrarna anges. Endast däck till tunga nyttofordon (C3) undantas från 
denna skyldighet. För dessa däck måste informationen lämnas i det tekniska reklammaterialet. 
Logiken bakom dekalen är att den – precis som det har blivit för elektriska apparater – är det 
synligaste alternativet för konsumenterna och det lättaste sättet för de offentliga 
myndigheterna att garantera att all information når slutanvändaren. När man överväger 
förslaget om att använda en dekal bör man även tänka på att dekaler redan finns i dag på däck 
av högre kvalitet (ofta med märke och serienummer). Förslaget medför därför inga större 
ytterligare bördor för tillverkarna. Det har uppskattats att ytterligare information på dekalerna 
skulle ge upphov till en extrakostnad på mindre än 1 cent per däck. En ytterligare fördel är att 
ansvaret för att informera om däckens kvalitet tydligt och endast läggs på däcktillverkarna.

De särskilda förutsättningarna på däckmarknaden måste också tas med i beräkningen. 
Däckförsäljning sker på olika platser – från stora visningshallar där däcken skyltas till små 
garage där kunderna har begränsat eller inget tillträde till den produkt de köper. Dekalerna 
kan också försvinna från däcket, antingen genom att de plockas bort eller genom att de lossnar 
av sig själva, vilket är ännu ett frågetecken i sammanhanget. Därför måste den valda metoden 
vara praktisk, i syfte att nå förslagets mål på bästa sätt och effektivt kommunicera den 
relevanta informationen till däckköparen.

Särskild hänsyn bör tas till fordonsleverantörer och återförsäljare. Det är visserligen viktigt att 
konsumenterna informeras om vilka däck som monteras på ett nyinköpt fordon (särskilt om de 
förslagna åtgärderna kommer att leda till att konsumenterna ställer högre krav på 
bränsleeffektivitet och säkerhet för de däck som monteras på bilarna), men de logistiska och 
administrativa bördor som blir följden av detta måste också vägas in. Med tanke på den 
rådande finansiella och ekonomiska situationen är det särskilt viktigt att man finner ett 
välavvägt tillvägagångssätt för att undvika onödiga administrativa bördor.
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Lika villkor

En av de faktorer som bekymrar branschen är att direktivet kan leda till en snedvridning av 
konkurrensen. När det gäller den rättsliga formen anser föredraganden därför att det är viktigt 
att se till att det råder lika villkor för alla tillverkare, både inom gemenskapen och i 
förhållande till deras internationella konkurrenter. Även om ett direktiv rättsligt sett har direkt 
rättslig effekt i alla medlemsstater, oavsett det nationella införlivandet, är det mycket viktigt 
att införlivandet, genomförandet och även verkställandet (övervakning och påföljder) av detta 
förslag sker enhetligt inom alla medlemsstater.

Genomförande

När det gäller genomförandet anser föredraganden att tillverkarna måste få tillräckligt med tid 
på sig för att uppfylla de nya villkor som ställs på dem, samtidigt som man säkrar ett snabbt 
införlivande. Dessutom är det viktigt att systemet är flexibelt men även förutsägbart, 
varigenom parametrarna kan anpassas till tekniska framsteg (för att undvika att alla däck i 
framtiden kommer att vara i ”A-klassen”), samtidigt som man ger utrymme för den 
långsiktiga förutsägbarhet som tillverkarna behöver.

Snödäck

Föredraganden anser slutligen att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt snödäck eller 
vinterdäck för nordiska förhållanden i tillämpningen av direktivet. Dessa däcktyper kräver 
ytterligare information om däckens förmåga att hantera unika förhållanden. Det är viktigt att 
se till att all information som slutanvändaren efterfrågar om alla tänkbara klimatförhållanden 
finns med i märkningen.


	764072sv.doc

