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Banden voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2011 over het voorstel 

voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende banden voor 

motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan alsmede betreffende de montage ervan 

(gecodificeerde tekst) (COM(2011)0120 – C7-0071/2011 – 2011/0053(COD)) 

 

(Gewone wetgevingsprocedure – codificatie) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2011)0120), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C7-0071/2011), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 juni 20111, 

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 over een versnelde 

werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten2, 

– gezien de artikelen 86 en 55 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken  (A7-0349/2011), 

A. overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het 

Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie een eenvoudige 

codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen, 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

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

aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

                                                 
1  PB C 248 van 25.8.2011, blz. 153. 
2  PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2. 
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Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 25 oktober 2011 

met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2011/../EU van het Europees Parlement en de 

Raad betreffende banden voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan alsmede 

betreffende de montage ervan (Codificatie) 

 

(Voor de EER relevante tekst) 

 

 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure2, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Richtlijn 92/23/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende banden voor 

motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan alsmede betreffende de montage ervan3 is 

herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd4. Ter wille van de duidelijkheid en een rationele 

ordening van de tekst dient tot codificatie van deze richtlijn te worden overgegaan. 

(2) Richtlijn 92/23/EEG is één van de bijzondere richtlijnen van 

EG-typegoedkeuringssysteem dat is geregeld in Richtlijn 2007/46/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de 

goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, 

onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd 

(Kaderrichtlijn)5, en stelt technische voorschriften vast waaraan motorvoertuigen en 

aanhangwagens daarvan moeten voldoen, onder meer met betrekking tot luchtbanden. 

Deze technische voorschriften beogen de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van 

de lidstaten, teneinde de uitvoering van de bij Richtlijn 2007/46/EG geregelde 

EG-typegoedkeuringsprocedure ten aanzien van elk type motorvoertuig en 

aanhangwagen mogelijk te maken. Derhalve zijn de bepalingen van 

Richtlijn 2007/46/EG betreffende motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van 

systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn 

bestemd op de onderhavige richtlijn van toepassing.  

(3) Een reglementering inzake banden dient gemeenschappelijke voorschriften te omvatten, 

                                                 
1 PB C 248 van 25.8.2011, blz. 153. 
2  Standpunt van het Europees Parlement van 25 oktober 2011. 
3 PB L 129 van 14.5.1992, blz. 95. 
4 Zie bijlage VII, deel A. 
5 PB L 263 van 9.10.2007, blz. 1. 



niet alleen betreffende de kenmerken van de banden, maar tevens voor hun montage op 

motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan. 

(4) Het is wenselijk rekening te houden met de technische voorschriften die door de 

Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties zijn vastgelegd in haar 

Reglement nr. 30 (Uniforme Voorschriften betreffende de goedkeuring van luchtbanden 

voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan), zoals gewijzigd1, in haar Reglement 

nr. 54 (Uniforme Voorschriften betreffende de goedkeuring van luchtbanden voor 

bedrijfsvoertuigen en aanhangwagens daarvan)2, in haar Reglement nr. 64 (Uniforme 

Voorschriften betreffende de goedkeuring van reservewielen/banden voor tijdelijk 

gebruik), zoals gewijzigd3, en in haar Reglement nr. 117 (Uniforme Voorschriften voor 

de goedkeuring van banden wat rolgeluidemissie en grip op nat wegdek betreft), zoals 

gewijzigd4, die als bijlagen zijn opgenomen bij de overeenkomst van de Economische 

Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende het aannemen van 

eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die 

kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor 

wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen (Herziene 

overeenkomst van 1958)5. 

(5) Deze richtlijn dient de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in 

bijlage VII, deel B, genoemde termijnen voor omzetting in nationaal recht en toepassing 

van de aldaar genoemde richtlijnen onverlet te laten, 

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

Artikel 1 

In deze richtlijn wordt verstaan onder: 

a) "band", elke nieuwe luchtband, als originele of als vervangingsluchtband, met inbegrip 

van winterbanden met gaten voor spijkers, die is ontworpen voor voertuigen waarop 

Richtlijn 2007/46/EG van toepassing is. Deze definitie geldt niet voor winterbanden 

met spijkers; 

b) "voertuig", elk voertuig waarop Richtlijn 2007/46/EG van toepassing is; 

c) "fabrikant", de houder van een handelsnaam of handelsmerk van voertuigen of banden. 

Artikel 2 

                                                 
1 Document van de Economische Commissie voor Europa E/ECE/324(E3/ECE/TRANS/505) 

REV 1 - ADD 29 van 1.4.1975 met de wijzigingen 01, 02 en supplementen. 
2 Document van de Economische Commissie voor Europa E/ECE/324(E/ECE/TRANS/505) 

REV 1 - ADD 53 en supplementen. 
3 Document van de Economische Commissie voor Europa E/ECE/324(E/ECE/TRANS/505) 

REV 1 - ADD 63 en supplementen. 
4 Document van de Economische Commissie voor Europa E/ECE/324(E/ECE/TRANS/505) 

REV 2 - ADD116 met wijziging 01 en supplementen. 
5 Bekendgemaakt als bijlage I bij Besluit 97/836/EG van de Raad (PB L 346 van 17.12.1997, blz. 

78).  



1. De voorschriften van bijlage V zijn van toepassing op banden bestemd voor montage 

op voertuigen die voor het eerst zijn gebruikt op of na 1 oktober 1980. 

2.  De voorschriften van bijlage V zijn niet van toepassing op: 

a) banden van de snelheidscategorie onder 80 km/h; 

b) banden met een nominale velgdiameter kleiner of gelijk aan 254 mm (ofwel 

code 10), of groter of gelijk aan 635 mm (ofwel code 25); 

c) reservebanden voor tijdelijk gebruik van het T-type, zoals omschreven in punt 

2.3.6 van bijlage II; 

d) banden die uitsluitend zijn ontworpen voor montage op voertuigen die voor de 

eerste keer werden geregistreerd vóór 1 oktober 1980. 

Artikel 3 

1.  De lidstaten verlenen de EG-typegoedkeuring onder de in bijlage I vastgestelde 

voorwaarden voor alle bandtypes die voldoen aan de in bijlage II vermelde 

voorschriften en kennen hieraan een goedkeuringsnummer toe, als aangegeven in 

bijlage I. 

2.  De lidstaten verlenen de EG-typegoedkeuring onder de in bijlage I vastgestelde 

voorwaarden voor alle bandtypes die voldoen aan de in bijlage V vermelde 

voorschriften en kennen hieraan een goedkeuringsnummer toe, als aangegeven in 

bijlage I. 

3.  De lidstaten verlenen de EG-typegoedkeuring voor voertuigen wat de banden betreft 

onder de in bijlage III vastgestelde voorwaarden voor zover die banden (eventueel met 

inbegrip van de reserveband) voldoen aan de in bijlage II vermelde voorschriften 

alsmede aan de in bijlage IV vermelde voorschriften betreffende voertuigen en kennen 

hieraan een goedkeuringsnummer toe, als aangegeven in bijlage III. 

Artikel 4 

De goedkeuringsinstantie van een lidstaat zendt binnen een maand na het verlenen of weigeren 

van een EG-typegoedkeuring voor een onderdeel (band) of een voertuig de andere lidstaten een 

afschrift van het desbetreffende certificaat, waarvan in de aanhangsels van de bijlagen I en III 

modellen zijn opgenomen, en stuurt op verzoek het keuringsrapport voor elk goedgekeurd type 

band. 

Artikel 5 

De lidstaten mogen het op de markt brengen van banden niet verbieden of beperken, indien 

deze van het EG-typegoedkeuringsmerk voor onderdelen zijn voorzien. 

Artikel 6 

De lidstaten mogen de EG-typegoedkeuring of de nationale goedkeuring van een voertuig niet 



weigeren om redenen die verband houden met de banden, indien die banden het 

EG-typegoedkeuringsmerk voor onderdelen dragen en overeenkomstig de voorschriften van 

bijlage IV zijn gemonteerd. 

Artikel 7 

De lidstaten mogen het gebruik van een voertuig niet verbieden om redenen die verband houden 

met de banden, indien die banden van het EG-typegoedkeuringsmerk voor onderdelen zijn 

voorzien en overeenkomstig de voorschriften van bijlage IV zijn gemonteerd. 

Artikel 8 

1.  Indien een lidstaat, op basis van een uitvoerige motivering, constateert dat een type 

band, of een type voertuig, hoewel het voldoet aan de voorschriften van deze richtlijn, 

gevaar oplevert voor de veiligheid, kan deze lidstaat het op de markt brengen van dit 

product op zijn grondgebied tijdelijk verbieden of aan bijzondere voorwaarden 

onderwerpen. Hij stelt de overige lidstaten en de Commissie hiervan onmiddellijk in 

kennis onder aanvoering van de motieven van zijn besluit. 

2.  Binnen een termijn van zes weken pleegt de Commissie overleg met de betrokken 

lidstaten; zij brengt vervolgens onverwijld advies uit en treft de passende maatregelen. 

3.  Indien de Commissie van oordeel is dat er in deze richtlijn technische aanpassingen 

moeten worden aangebracht, worden deze aanpassingen vastgesteld volgens de 

procedure van artikel 11. In dat geval kan de lidstaat die vrijwaringsmaatregelen heeft 

getroffen, deze handhaven totdat genoemde aanpassingen van kracht worden. 

Artikel 9 

1.  De lidstaat die de EG-typegoedkeuring voor een onderdeel (band) of een voertuig heeft 

verleend, treft de nodige maatregelen om, zo nodig in samenwerking met de 

goedkeuringsinstanties van de andere lidstaten en voor zover noodzakelijk, te 

controleren of de productie in overeenstemming is met het goedgekeurde type. Hiertoe 

kan die lidstaat op elk moment controleren of de banden en/of de voertuigen 

overeenstemmen met de voorschriften van deze richtlijn. Deze controle moet zich 

beperken tot steekproeven. 

2.  Indien de in lid 1 bedoelde lidstaat constateert dat verscheidene banden of voertuigen 

met hetzelfde goedkeuringsmerk niet met het goedgekeurde type overeenstemmen, 

neemt hij de nodige maatregelen om de overeenstemming van de productie te 

waarborgen. Die maatregelen kunnen zelfs, wanneer er systematisch gebrek aan 

overeenstemming is, de intrekking van de EG-typegoedkeuring inhouden. Hij neemt 

dezelfde maatregelen indien hij door de goedkeuringsinstanties van een andere lidstaat 

van een dergelijk gebrek aan overeenstemming in kennis wordt gesteld. 

3.  De goedkeuringsinstanties van de lidstaten stellen elkaar binnen een maand, door 

middel van het desbetreffende in de aanhangsels van de bijlagen I en III opgenomen 

formulier, in kennis van de intrekking van een verleende EG-typegoedkeuring alsmede 

van de beweegredenen daarvoor. 



Artikel 10 

Elke uit hoofde van de bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn genomen beslissing om de 

EG-typegoedkeuring voor een band of voor een voertuig wat de banden daarvan betreft te 

weigeren of in te trekken die een verbod op het op de markt brengen of het gebruik inhoudt, 

moet nauwkeurig worden gemotiveerd. Deze beslissing wordt ter kennis van de 

belanghebbende gebracht met opgave van de krachtens de geldende wettelijke voorschriften 

van de lidstaten openstaande rechtsmiddelen en van de termijn waarbinnen deze rechtsmiddelen 

kunnen worden aangewend. 

Artikel 11 

De wijzigingen die noodzakelijk zijn om de voorschriften van de bijlagen I tot en met VI aan te 

passen aan de vooruitgang van de techniek, worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 40, 

lid 2, van Richtlijn 2007/46/EG bedoelde procedure. 

Artikel 12 

1.  De lidstaten mogen, om redenen die verband houden met de banden en de montage 

daarvan op nieuwe voertuigen: 

a) voor een type motorvoertuig of type band de EG-typegoedkeuring of de 

nationale goedkeuring niet weigeren, 

b) de registratie niet weigeren of de verkoop of de ingebruikneming van voertuigen, 

dan wel de verkoop, de ingebruikneming of het gebruik van banden niet 

verbieden, 

indien de voertuigen of banden beantwoorden aan de voorschriften van deze richtlijn. 

2.  De lidstaten verlenen de EG-typegoedkeuring of de nationale typegoedkeuring niet 

voor onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallende typen band die niet 

beantwoorden aan de voorschriften van deze richtlijn. 

3.  De lidstaten verlenen de EG-typegoedkeuring of de nationale goedkeuring niet voor 

een type voertuig, om redenen die verband houden met de banden of de montage 

daarvan, indien niet is voldaan aan de vereisten van deze richtlijn. 

4.   De lidstaten:  

a) beschouwen certificaten van overeenstemming, waarvan nieuwe voertuigen 

overeenkomstig Richtlijn 2007/46/EG vergezeld gaan, als niet geldig in de zin 

van artikel 26, lid 1, van die richtlijn, indien niet is voldaan aan de voorschriften 

van deze richtlijn; en 

b) weigeren de registratie of verbieden de verkoop of het in het verkeer brengen 

van nieuwe voertuigen die niet voldoen aan de voorschriften van deze richtlijn. 

5.  De bepalingen van deze richtlijn zijn voor de toepassing van artikel 28 van 

Richtlijn 2007/46/EG van toepassing op alle banden die binnen het toepassingsgebied 

van deze richtlijn vallen, met uitzondering van banden van klasse C1e, op welke klasse 

zij van toepassing zijn met ingang van 1 oktober 2011. 



Artikel 13 

De lidstaten delen de Commissie de tekst van alle belangrijke bepalingen van intern recht mede 

die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. 

Artikel 14 

Richtlijn 92/23/EEG, zoals gewijzigd bij de in bijlage VII, deel A, genoemde besluiten, wordt 

ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in 

bijlage VII, deel B, genoemde termijnen voor omzetting in nationaal recht en toepassing van de 

aldaar genoemde richtlijnen. 

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige 

richtlijn en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage VIII. 

Artikel 15 

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. 

Artikel 16 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. 

 

Gedaan te  

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 

De voorzitter De voorzitter 



 



LIJST VAN BIJLAGEN 

 

 

BIJLAGE I Administratieve bepalingen voor de EG-typegoedkeuring van banden 

Aanhangsel 1 Inlichtingenformulier betreffende de EG-typegoedkeuring voor een 

type band 

Aanhangsel 2 EG-typegoedkeuringsformulier (banden) 

Aanhangsel 3 Inlichtingenformulier betreffende de EG-typegoedkeuring voor een 

type band wat betreft de rolgeluidemissie 

Aanhangsel 4 EG-typegoedkeuringsformulier (rolgeluidemissie) 

BIJLAGE II1 Eisen voor de banden  

Aanhangsel 1 Verklarende figuur 

Aanhangsel 2 Lijst van belastingsindices (loadindexes) (LI) en overeenkomstige 

maximummassa die kan worden gedragen (KG) 

Aanhangsel 3 De opschriften op de band 

Aanhangsel 4 Verband tussen de spanningsindex en de eenheden van spanning 

Aanhangsel 5 Meetvelg, totale diameter en sectiebreedte van banden met bepaalde 

maataanduidingen 

Aanhangsel 6 Meetmethode voor bandmaten 

Aanhangsel 7 Werkwijze voor belasting/snelheidsproeven 

Aanhangsel 8 Snelheidsafhankelijke variatie in draagvermogen 

BIJLAGE III Administratieve bepalingen voor de  EG-typegoedkeuring  van 

voertuigen wat de montage van banden betreft  

Aanhangsel 1 Inlichtingenformulier (voertuig)  

Aanhangsel 2 EG-typegoedkeuringscertificaat (voertuig) 

BIJLAGE IV Eisen voor voertuigen met betrekking tot de montage van banden 

BIJLAGE V Rolgeluidemissie 

Aanhangsel 1 Testmethode voor het rolgeluidemissieniveau — Uitloopmethode 

                                                 
1 De technische vereisten voor banden gelijken sterk op die van de verordeningen nrs. 30 en 54 van 

de Economische Commissie van de VN voor Europa (VN/ECE). 



Aanhangsel 2 Keuringsrapport 

BIJLAGE VI Specificaties van de proefbaan 

 BIJLAGE II   Ingetrokken richtlijn met overzicht van de achtereenvolgende 

wijzigingen ervan/Termijnen voor omzetting in nationaal recht en 

toepassing  

 BIJLAGE VIII   Concordantietabel  

 

(De tekst van de bijlage wordt vanwege zijn lengte hier niet weergegeven. Voor deze tekst, zie 

het voorstel van de Commissie COM(2011)0120). 

 


