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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 4

(4) Afgivelsen af BaP og andre PAH'er til 
miljøet bør bringes så langt ned som muligt.
For at opnå et højt beskyttelsesniveau for 
menneskers sundhed og miljøet og for at 
bidrage til nedbringelse af de samlede årlige 
emissioner af PAH'er som krævet i 
protokollen fra 1998 til 1979-konventionen 
om grænseoverskridende luftforurening over 
store afstande angående persistente 
organiske miljøgifte synes det derfor 
nødvendigt at begrænse markedsføring og 
anvendelse af BaP og visse andre PAH'er i 
blødgøringsmidler til gummi og i dæk.

(4) Afgivelsen af BaP og andre PAH'er til 
miljøet bør bringes så langt ned som muligt.
For at opnå et højt beskyttelsesniveau for 
menneskers sundhed og miljøet og for at 
bidrage til nedbringelse af de samlede årlige 
emissioner af PAH'er som krævet i 
protokollen fra 1998 til 1979-konventionen 
om grænseoverskridende luftforurening over 
store afstande angående persistente 
organiske miljøgifte synes det derfor 
nødvendigt at begrænse markedsføring og 
anvendelse af PAH-holdige
blødgøringsmidler til gummi og blandinger 
anvendt som blødgøringsmidler til gummi 
ved fremstilling af dæk.

Or. en
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Begrundelse

Forbedring af sproget, da det er blødgøringsmidler til gummi og ikke BaP eller visse andre 
PAH'er, der markedsføres.

Direktivet bør også gælde for bestanddelene i blandinger for at undgå, at skadelige PAH-
holdige blødgørere fortsat anvendes i udvandet form, eftersom dette kunne ske ifølge 
olieindustrien.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 6
BETRAGTNING 7

(7) Af hensyn til opfyldelse af de ønskede 
sikkerhedskrav, især dækkenes vejgreb i 
vådt føre, er der behov for en 
overgangsperiode, hvor dækproducenterne 
kan udvikle og afprøve nye dæktyper, der 
kan fremstilles uden aromatholdige 
blødgøringsmidler. Ifølge de i dag 
foreliggende oplysninger kommer 
udviklings- og afprøvningsarbejdet til at 
strække sig over et betydeligt tidsrum, da 
producenterne er nødt til at gennemføre en 
lang række prøvekørsler, inden de nye dæk 
kan garanteres det ønskede høje vejgreb i 
vådt føre. Derfor bør direktivet anvendes på 
virksomhederne fra den 1. januar 2009, dog 
ikke for så vidt angår racerdæk, som 
direktivet bør anvendes på fra den 1. januar 
2012. Der kan ikke fastsættes nogen 
realistisk dato for anvendelse af dette 
direktiv på dæk til fly, da der stilles særlige 
sikkerhedskrav til sådanne dæk. Den dato, 
fra hvilken dette direktiv bør anvendes på 
sådanne dæk, kan imidlertid fastsættes i 
overensstemmelse med artikel 2a i direktiv 
76/769/EØF.

(7) Af hensyn til opfyldelse af de ønskede 
sikkerhedskrav, især dækkenes vejgreb i 
vådt føre, er der behov for en 
overgangsperiode, hvor dækproducenterne 
kan udvikle og afprøve nye dæktyper, der 
kan fremstilles uden aromatholdige 
blødgøringsmidler. Ifølge de i dag 
foreliggende oplysninger har udviklings- og 
afprøvningsarbejdet været i gang siden 
1996. Mens nyligt typegodkendte dæk ofte 
ikke indeholder aromatholdige 
blødgøringsmidler, vil det tage længere tid 
at ændre hele sortimentet af dæk, da 
producenterne er nødt til at gennemføre en 
lang række prøvekørsler, inden de nye dæk 
kan garanteres det ønskede høje vejgreb i 
vådt føre. Derfor bør direktivet anvendes på 
virksomhederne fra den 1. januar 2008, dog 
ikke for så vidt angår nyligt typegodkendte 
dæk, som direktivet bør anvendes på fra den 
1. januar 2007. 

Or. en

Begrundelse

Flere bilproducenter kræver allerede, at nye dæktyper ikke indeholder aromatholdige 
blødgøringsmidler. Der bør derfor fastsættes en tidligere dato for udfasningen i nye dæktyper.
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Flere dækproducenter tilbyder allerede dæk uden PAH-holdige blødgøringsmidler. I en 
rapport fra marts 2003 gav det svenske kemikalieinspektorat udtryk for, at det ville være 
rimeligt at udfase PAH-holdige blødgøringsmidler til gummi senest 1.1.2006. Da udviklingen 
er fortsat i de sidste to år, er det mere end rimeligt at anvende bestemmelserne allerede fra 
2008, navnlig når dette knyttes til produktionen snarere end til markedsføringen.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 7
BETRAGTNING 7

(7) Af hensyn til opfyldelse af de ønskede 
sikkerhedskrav, især dækkenes vejgreb i 
vådt føre, er der behov for en 
overgangsperiode, hvor dækproducenterne 
kan udvikle og afprøve nye dæktyper, der 
kan fremstilles uden aromatholdige 
blødgøringsmidler. Ifølge de i dag 
foreliggende oplysninger kommer 
udviklings- og afprøvningsarbejdet til at 
strække sig over et betydeligt tidsrum, da 
producenterne er nødt til at gennemføre en 
lang række prøvekørsler, inden de nye dæk 
kan garanteres det ønskede høje vejgreb i 
vådt føre. Derfor bør direktivet anvendes på 
virksomhederne fra den 1. januar 2009, dog 
ikke for så vidt angår racerdæk, som 
direktivet bør anvendes på fra den 1. januar 
2012. Der kan ikke fastsættes nogen 
realistisk dato for anvendelse af dette 
direktiv på dæk til fly, da der stilles særlige 
sikkerhedskrav til sådanne dæk. Den dato, 
fra hvilken dette direktiv bør anvendes på 
sådanne dæk, kan imidlertid fastsættes i 
overensstemmelse med artikel 2a i direktiv 
76/769/EØF.

(7) Af hensyn til opfyldelse af de ønskede 
sikkerhedskrav, især dækkenes vejgreb i 
vådt føre, er der behov for en 
overgangsperiode, hvor dækproducenterne 
kan udvikle og afprøve nye dæktyper, der 
kan fremstilles uden aromatholdige 
blødgøringsmidler. Ifølge de i dag 
foreliggende oplysninger kommer 
udviklings- og afprøvningsarbejdet til at 
strække sig over et betydeligt tidsrum, da 
producenterne er nødt til at gennemføre en 
lang række prøvekørsler, inden de nye dæk 
kan garanteres det ønskede høje vejgreb i 
vådt føre. Derfor bør direktivet anvendes på 
virksomhederne fra den 1. januar 2010. Der 
kan ikke fastsættes nogen realistisk dato for 
anvendelse af dette direktiv på dæk til fly, da 
der stilles særlige sikkerhedskrav til sådanne 
dæk. Den dato, fra hvilken dette direktiv bør 
anvendes på sådanne dæk, kan imidlertid 
fastsættes i overensstemmelse med artikel 2a 
i direktiv 76/769/EØF.

Or. nl

Begrundelse

Producenterne har meddelt, at de først den 1. januar 2010 vil kunne opfylde dette direktiv, da 
de skal tilpasse produktionsprocesserne for i tusindvis af forskellige produkter. Hvis 
bestemmelserne indføres pr. 1. januar 2009, vil det medføre ekstra omkostninger på mellem 
200 og 300 mio. euro, mens nyttevirkningen heraf (bl.a. på sundhedsområdet) vil være 
relativt lille. 
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Der er intet, der taler for at undtage racerdæk. Bilsportsbranchen råder over meget høje 
forskningsbudgetter og er udmærket i stand til også at opfylde bestemmelserne i dette direktiv 
fra den 1. januar 2010. 

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 8
BETRAGTNING 9 A (ny)

(9a) Markedsføring: overdragelse til 
tredjemand. Indførsel i Fællesskabets 
toldområde betragtes i henhold til dette 
direktiv som markedsføring. Det er ikke 
dette direktivs formål at begrænse 
markedsføringen af dæk, der er fremstillet 
før den 1. januar 2010, og som således kan 
sælges fra eksisterende lagre efter denne 
dato. Dæks fremstillingsdato kan uden 
vanskelighed bestemmes på grundlag af det 
gældende krav om, at fremstillingsdatoen 
skal være angivet på dækket1. Dæk 
fremstillet før den 1. januar 2010, som 
vulkaniseres efter denne dato, skal 
vulkaniseres med ny slidbane indeholdende 
nye blødgøringsmidler til gummi med lavt 
indhold af PAH.
___________________
1 Rådets direktiv 92/23/EØF af 31.3.1992 om dæk til 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer samt om 
montering heraf (EFT L 129 af 14.5.1992. s. 95-
153).

Or. en

Begrundelse

Det er nyttigt at minde om den juridiske definition af markedsføring (direktiv 67/548/EØF, 
artikel 2, stk. 1, litra e).

På alle dæk, der fremstilles eller indføres i EU, skal fremstillingsdatoen være synligt 
indgraveret på dæksiden. Det skønnes, at lagrene af dæk, der indeholder aromatiske 
blødgøringsmidler, vil udgøre under 5 % af det årlige marked i Europa den 1.1.2010. En stor 
del af disse lagre vil bestå af små dækserier, der sædvanligvis holdes på lager i mange år, og 
som efterspørges af forbrugerne.
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Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 9
BETRAGTNING 9 A (ny)

(9a) Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på dæk, der sælges fra lager, og som er 
fremstillet før disse bestemmelsers 
ikrafttrædelsesdato.

Or. fr

Begrundelse

De berørte parter vil have truffet de nødvendige foranstaltninger for at overholde direktivets 
bestemmelser. Det drejer sig her om at kunne opfylde et eventuelt behov hos forbrugerne, og 
det ville i økonomisk og miljømæssig henseende være meningsløst at destruere disse dæk.

Desuden vil det være let at identificere disse dæk, da direktiv 92/23/EØF indeholder krav om, 
at fremstillingsdatoen angives på dækket.

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 2, STK. 2

Medlemsstaterne anvender disse 
bestemmelser fra den 1. januar 2009, dog 
således at de først anvendes fra den 1. januar 
2012 på racerdæk til brug ved officielle 
sportsbegivenheder.

Medlemsstaterne anvender disse 
bestemmelser fra den 1. januar 2010, dog 
således 

a) at de ikke finder anvendelse på dæk, der 
er fremstillet før denne dato, og som sælges 
fra lager, og
b) at de først anvendes fra den 1. januar 
2012 på racerdæk til brug ved officielle 
sportsbegivenheder.

Or. en

Begrundelse

Hvis man tager hensyn til, hvor teknisk kompliceret hele produktsortimentet omfattende 
olieholdige elastomerer og dæk er, og hvis man tager højde for de disponible 
udviklingsressourcer og den nødvendige tilpasning af de eksisterende produktplaner i flere 
industrisektorer, er den 1. januar 2010 det tidligste tidspunkt, hvor industrien kan gennemføre 
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disse bestemmelser. Af sikkerhedsgrunde kræver et skifte af blødgøringsmidler en 
fuldstændig, langsigtet teknisk afprøvning af hver dæktype med omfattende vejafprøvninger.

Hvis "substitutionsprocessen" fremskyndes, vil det indebære fare for, at visse dæksegmenter 
måske ikke afprøves på passende måde for at sikre, at de vedvarende opfylder alle tekniske 
kriterier og sikkerhedskriterier.

Ændringsforslag af Bogusław Liberadzki, Holger Krahmer, Bogusław Sonik, Albert Deß og 
Ari Vatanen

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 2, STK. 2

Medlemsstaterne anvender disse 
bestemmelser fra den 1. januar 2009, dog 
således at de først anvendes fra den 1. januar 
2012 på racerdæk til brug ved officielle 
sportsbegivenheder.

Medlemsstaterne anvender disse 
bestemmelser fra den 1. januar 2009, dog 
således at de først anvendes fra den 1. januar 
2012 på racerdæk til brug ved officielle 
sportsbegivenheder, dæk til veteranbiler, 
specialdæk, der indføres i EU i begrænset 
antal til originaludstyr, og dæk til køretøjer 
til særlig anvendelse1.
___________________
1 Som nævnt i Rådets direktiv 70/156/EØF om 
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om 
typegodkendelse af motorkøretøjer og 
påhængskøretøjer dertil og defineret i samme 
direktivs bilag XII.

Or. en

Begrundelse

De fleste køretøjer kan udstyres med dæk fremstillet i Europa, men et lille antal maskiner og 
køretøjer med specialdesignede dæk leveres fra lande uden for EU. Af hensyn til fortsatte 
leverancer og forbrugernes valgfrihed samt produktsikkerheden og passagerernes sikkerhed 
bør der fastsættes en tidsbegrænset overgangsperiode for specialdæk, der indføres i EU i små
mængder. Denne periode er nødvendig af hensyn til udvikling og tilpasning af 
produktionskapaciteten i EU. Disse dæk indebærer praktisk taget ingen risici hverken for 
menneskers sundhed eller miljøet, men de er uundværlige i f.eks. særlige pansrede køretøjer, 
der anvendes af staten, i brandslukningskøretøjer og ambulancer, landbrugsmaskiner, bygge-
og anlægsmaskiner og maskiner til brug i miner. 
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Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 2, STK. 2

Medlemsstaterne anvender disse 
bestemmelser fra den 1. januar 2009, dog 
således at de først anvendes fra den 1. 
januar 2012 på racerdæk til brug ved 
officielle sportsbegivenheder.

Medlemsstaterne anvender disse 
bestemmelser fra den 1. januar 2010.

Or. nl

Begrundelse

Producenterne har meddelt, at de først den 1. januar 2010 vil kunne opfylde dette direktiv, da 
de skal tilpasse produktionsprocessen for i tusindvis af forskellige produkter. Hvis 
bestemmelserne indføres pr. 1. januar 2009, vil det medføre ekstra omkostninger på mellem 
200 og 300 mio. euro, mens nyttevirkningen heraf (bl.a. på sundhedsområdet) vil være 
relativt lille. 

Der er intet, der taler for at undtage racerdæk. Bilsportbranchen råder over meget høje 
forskningsbudgetter og er udmærket i stand til også at opfylde bestemmelserne i dette direktiv 
fra den 1. januar 2010. 

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 2, STK. 2

Medlemsstaterne anvender disse 
bestemmelser fra den 1. januar 2009, dog 
således at de først anvendes fra den 1. januar 
2012 på racerdæk til brug ved officielle 
sportsbegivenheder.

Medlemsstaterne anvender disse 
bestemmelser fra den 1. januar 2010, dog 
således at de først anvendes fra den 1. januar 
2012 på racerdæk til brug ved officielle 
sportsbegivenheder.

Or. en

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 2, STK. 2
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Medlemsstaterne anvender disse 
bestemmelser fra den 1. januar 2009, dog 
således at de først anvendes fra den 1. januar 
2012 på racerdæk til brug ved officielle 
sportsbegivenheder.

Medlemsstaterne anvender disse 
bestemmelser fra den 1. januar 2008, dog 
således at de først anvendes fra den 1. januar 
2007 på nyligt typegodkendte dæk.

Or. en

Begrundelse

Da fremstillingsdatoen er angivet på dæksiden, er det lettere at håndhæve direktivet, hvis 
denne dato fastsættes som referencedato. Da der kan gå lang tid mellem fremstilling og 
markedsføring (mellem seks måneder og fem år), bør bestemmelserne træde i kraft tidligere, 
hvis der skal opretholdes et tilsvarende beskyttelsesniveau.

I en rapport fra den svenske kemikalieinspektion fra marts 2003 blev der givet udtryk for, at 
det ville være rimeligt at udfase PAH-holdige blødgøringsmidler senest den 1.1.2006. Det er 
mere end rimeligt at tilføje yderligere to år, navnlig hvis fremstillingsdatoen bliver 
referencedato.

Der er ingen grund til at undtage racerdæk - de udvikles hele tiden, og de samme frister bør 
derfor gælde for dem.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 15
BILAG, HØJRE KOLONNE, NR. 1
Bilag I, nr. xx (direktiv 76/769/EØF)

(1) Blødgøringsmidler til gummi må 
hverken markedsføres eller anvendes til 
fremstilling af dæk, hvis de indeholder mere 
end 1 mg BaP pr. kg eller mere end 10 
mg/kg af alle opregnede PAH'er tilsammen.

(1) Blødgøringsmidler til gummi eller 
blandinger anvendt som blødgøringsmidler 
til gummi må hverken markedsføres eller 
anvendes til fremstilling af dæk, hvis deres 
indhold eller nogen af deres bestanddeles 
indhold overskrider nogen af følgende 
grænseværdier:
- mere end 1 mg BaP pr. kg eller 

- mere end 10 mg/kg af alle opregnede 
PAH'er tilsammen eller

- mere end 3 % PAC-dimethylsulfoxid 
ekstrakt1.
___________________
1 Målemetode: Institute of Petroleum standard 'IP 
346'.



AM\560311DA.doc 9/12 PE 355.608v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør også finde anvendelse på bestanddele af blandinger for at undgå, at skadelige 
PAH-holdige blødgøringsmidler anvendes i udvandet form.

Fokusering på særlige PAH'er er i overensstemmelse med anden EU-lovgivning 
(rammedirektivet om vandpolitik, forordningen om persistente organiske miljøgifte, direktivet 
om luftkvalitet). Den tyske standardiseringsorganisation DIN har allerede udarbejdet forslag 
til sådanne test.

Industrien foreslår den uspecifikke metode IP346, der ikke fokuserer på kræftfremkaldende 
stoffer. Denne testmetode ville kunne accepteres som et supplement, men ikke som det eneste 
kriterium for godkendelse.

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 16
BILAG, HØJRE KOLONNE, NR. 1
Bilag I, nr. xx (direktiv 76/769/EØF)

(1) Blødgøringsmidler til gummi må 
hverken markedsføres eller anvendes til 
fremstilling af dæk, hvis de indeholder mere 
end 1 mg BaP pr. kg eller mere end 10 
mg/kg af alle opregnede PAH'er 
tilsammen.

(1) Blødgøringsmidler til gummi må 
hverken markedsføres eller anvendes til 
fremstilling af dæk, medmindre de eller 
hver bestanddel i blandinger, der anvendes 
som blødgøringsmidler til gummi, opfylder 
mindst et af følgende kriterier:

• indeholder under 3 % PAC-
dimethylsulfoxid ekstrakt som målt med 
IP 346-metoden (for blødgøringsmidler 
til gummi, på hvilke kriteriet med 3 % 
dimethylsulfoxid ekstrakt finder 
anvendelse, jf. direktivet om farlige 
stoffer, 67/548/EØF), 

• indeholder under 1 mg BaP pr. kg eller 
under 10 mg/kg af alle opregnede 
PAH'er tilsammen (for 
blødgøringsmidler til gummi, på hvilke 
kriteriet med 3 % dimethylsulfoxid 
ekstrakt ikke finder anvendelse, jf. 
direktivet om farlige stoffer, 
67/548/EØF).
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Or. en

Begrundelse

Den fremgangsmåde, Kommissionen har foreslået, fokuserer på stoffer, der er klassificeret 
som farlige. Industrien foreslår en anden fremgangsmåde baseret på IP346-metoden som 
kriterium for at bestemme visse blødgøringsmidlers kræftfremkaldende virkning.

Formålet med ændringsforslaget er at tillade begge fremgangsmåder ved at tilføje IP346-
grænseværdierne og udvide sortimentet af ikke-kræftfremkaldende blødgøringsmidler til 
gummi, der kan anvendes, uden at det påvirker beskyttelsen af befolkningen og miljøet, hvilket 
er hensigten med både Kommissionens forslag og udkastet til betænkning.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann og Françoise Grossetête

Ændringsforslag 17
BILAG, HØJRE KOLONNE, NR. 2
Bilag I, nr. xx (direktiv 76/769/EØF)

(2) Endvidere må dæk ikke markedsføres, 
hvis de indeholder blødgøringsmidler, der 
ligger over grænseværdierne i punkt 1.

(2) Endvidere må dæk ikke markedsføres, 
hvis de indeholder blødgøringsmidler, der 
ligger over grænseværdierne i punkt 1.

Overholdelse af disse grænseværdier i dæk 
kan kun påvises ved anvendelse af 
analysemetoden ISO 21461 : 200x med en 
grænseværdi på højst 0,35 % HBay.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til gennemførelsen af dette direktiv er det nødvendigt at fastlægge en målemetode, 
og ISO 21461 : 200x er den eneste passende metode til bestemmelse af, hvilke 
blødgøringsmidler der anvendes i dæk.

Hvis det målte niveau ligger under 0,35 % Hbay, er det godtgjort, at det blødgøringsmiddel, 
der er anvendt i dækkene, overholder direktivets krav.

Denne grænseværdi er angivet i direktivet.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 18
BILAG, HØJRE KOLONNE, NR. 2
Bilag I, nr. xx (direktiv 76/769/EØF)
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(2) Endvidere må dæk ikke markedsføres, 
hvis de indeholder blødgøringsmidler, der 
ligger over grænseværdierne i punkt 1.

(2) Endvidere må dæk, der er fremstillet 
efter den dato, der er angivet i artikel 2, stk. 
2, ikke markedsføres, hvis de indeholder 
blødgøringsmidler, der ligger over 
grænseværdierne i punkt 1 i dette bilag2.

___________________
2 Målemetode: ISO-standard 21461 med en 
grænseværdi på 0,35 bay proton%.

Or. en

Begrundelse

Da fremstillingsdatoen skal angives på dæksiden, er det lettere at håndhæve direktivet, hvis 
det knyttes til produktionen snarere end til markedsføringen. Da der imidlertid kan gå lang 
tid mellem fremstilling og markedsføring, bør den dato, Kommissionen har foreslået, 
fremrykkes, da anvendelsen af bestemmelserne ellers ville blive forsinket som følge af denne 
ændring.

Det er nødvendigt at fastlægge en målemetode for anvendelse af blødgøringsmidler i dæk for 
at sikre dens gennemførelse (seneste ISO-reference angivet).

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 19
BILAG, HØJRE KOLONNE, NR. 2
Bilag I, nr. xx (direktiv 76/769/EØF)

(2) Endvidere må dæk ikke markedsføres, 
hvis de indeholder blødgøringsmidler, der 
ligger over grænseværdierne i punkt 1.

(2) Endvidere må dæk, der er fremstillet 
efter den 1. januar 2010, ikke markedsføres, 
hvis de indeholder blødgøringsmidler, der 
ligger over grænseværdierne i punkt 1.

Or. en

Begrundelse

Den dag, direktivet træder i kraft, vil der være oplagret en mindre mængde dæk indeholdende 
aromatiske blødgøringsmidler. Disse dæk kan let identificeres, da fremstillingsdatoen i 
henhold til Rådets direktiv 92/23/EF skal være synligt angivet på dæksiden.

Miljøvirkningerne ved anvendelse af disse oplagrede dæk vil være ubetydelige, og det ville 
være meningsløst både i økonomisk og miljømæssig henseende ikke at markedsføre disse dæk 
og følgelig destruere dem.
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Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 20
BILAG, HØJRE KOLONNE, NR. 3
Bilag I, nr. xx (direktiv 76/769/EØF)

(3) Markedsføring og anvendelse til 
fremstilling af dæk til fly er ikke omfattet af 
bestemmelserne i punkt 1 og 2.

udgår

Den dato, hvorfra dette direktiv anvendes 
på sådanne dæk, kan imidlertid fastsættes i 
overensstemmelse med artikel 2a i direktiv 
76/769/EØF.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til, at dæk til fly ikke skal være omfattet af dette direktiv. Mens dæk til fly 
naturligvis skal opfylde de højeste sikkerhedsstandarder, kan de ikke sammenlignes med dæk 
til motorkøretøjer. I modsætning til dæk til fly overfører motorkøretøjer accelerations- og 
bremsekræfterne til jorden, således at vejgreb i vådt føre får stor betydning. Dette er mindre 
relevant for dæk til fly.
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