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BEKNOPTE MOTIVERING

De EU regeling voor de etikettering van banden is een aanvulling op de grenswaarden voor 
brandstofefficiency, grip op nat wegdek en geluidemissie, zoals vastgelegd in Verordening 
(EG) nr. XXXX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad over de type-
goedkeuringvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen 
(COM(2008)0316). Terwijl de verordening normen vaststelt die na verloop van tijd de 
slechtst presterende modellen van de markt zullen doen verdwijnen, zal de 
etiketteringsrichtlijn innovatie en snellere ontwikkeling van de markt in de richting van 
brandstofefficiency en veiliger en stillere banden stimuleren. 

De Europese bandenmarkt is uiterst concurrerend. Maar als gevolg van het ontbreken van 
duidelijke informatie voor de consument wordt de concurrentie eerder gestimuleerd door prijs 
en merkentrouw dan door prestatie.  Aankopen die verricht worden op grond van de 
verkoopprijs en niet op grond van de kwaliteit van het product stuwen de markt niet in de 
richting van efficiëntere en veiliger banden. De invoering van het etiketteringsysteem biedt de 
consument voor het eerst toegang tot een onafhankelijk bron van gecontroleerde informatie 
over de prestaties van banden. De invoering van drie prestatie-elementen, brandstofefficiency, 
grip op nat wegdek en geluid zorgt ervoor dat elk element wordt geoptimaliseerd (geen 
verbetering van één element ten koste van een ander). 

De rolweerstand van banden is verantwoordelijk voor 20 - 30% van het brandstofverbruik van 
voertuigen. Er is een grote marge (100%) tussen de slechtst- en de bestpresterende banden, 
die momenteel op de Europese markt worden verkocht. De effectrapportage van de 
Commissie toont aan dat brandstofefficiënte banden een kostendoelmatig en goedkoop middel 
zijn om CO2-emissies terug te dringen COM(2008)746). Een vermindering van 30% van de 
rolweerstand, uitgaande van het huidige marktgemiddelde voor autobanden (ongeveer 10 
kg/t), tot het huidige niveau van de beste praktijk (ongeveer 7 kg/t) zou een 
brandstofbesparing betekenen van ongeveer 5%, gemeten over het gehele wagenpark. Een 
stijging van productiekosten en consumentenprijzen voor banden zal naar verwachting 
worden gecompenseerd door brandstofbesparingen over een terugverdientijd van minder dan 
8 maanden bij de meest brandstofefficiënte banden. Bij de stijgende benzineprijzen hebben de 
consumenten hierbij zowel financiële als milieubelangen.

Een toenemend gebruik van stillere banden vermindert het geluidsniveau bij wegen en zal de 
leefkwaliteit en de gezondheid van mensen die in stedelijke gebieden of bij snelwegen wonen, 
verbeteren. Het vermindert de schade aan de gezondheid en de daarbij behorende kosten, stelt 
overheden in de gelegenheid tot verschuiving van de uitgaven die thans worden gedaan voor 
geluidswallen en zal de waarde van eigendommen langs de wegen op peil houden. Van de 
consument mag echter niet verwacht worden dat hij op de hoogte is van het decibelniveau en 
hij moet daarom de beschikking krijgen over een eenvoudig kleursysteem, dat aangeeft of 
modellen veel, matig of weinig lawaai maken.

De Europese Commissie moet een sleutelrol spelen bij de voorlichting aan de consument via 
het inrichten van een website en een voorlichtingscampagne over de voordelen zoals lagere 
brandstofkosten en de gunstige milieu-effecten. Op de website moet de consument de 
potentiële brandstofbesparing kunnen berekenen indien bij overgang op efficiëntere banden. 
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De voorwaarden voor producenten en alle spelers in de distributieketen en de detailhandel 
moeten duidelijk en controleerbaar zijn. In verband met de naleving van het 
etiketteringsysteem moeten controles worden verricht door de bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten en doeltreffende boetes worden ingesteld.

Men dient te beseffen dat het etiketteringsysteem niet alleen nuttig is voor particuliere 
consumenten en autorijders, maar ook bij de aanschaf van wagenparken en bij openbare 
aanbestedingen. Hoewel de deskundigheid van deze kopers op een hoger peil staat, blijkt uit 
marktonderzoek dat de kopers van wagenparken meer voorlichting over brandstofefficiëntie 
op hoge prijs stellen. 

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Bandenproducenten, -
leveranciers en -distributeurs moeten 
worden aangemoedigd al voor 2012 te 
voldoen aan de bepalingen van deze 
richtlijn, om de bekendheid van de 
regeling te verbeteren en de baten ervan te 
realiseren. 

Or. en

Motivering

De zo spoedig mogelijke invoering van een etiketteringsregeling, aanvankelijk op vrijwillige 
basis, zal de acceptatie van de regeling door de consument bevorderen en tot gevolg hebben 
dat het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en het verkeerslawaai worden teruggedrongen. 
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De vermelding van het gemeten 
rolweerstandcoëfficiënt (RRC, uitgedrukt 
in kg/t) op het etiket is nuttig voor de 
transparantie en het begrip van de 
regeling, met name voor professionals. 

Or. en

Motivering

De vermelding van het rolweerstandcoëficiënt (RRC, uitgedrukt in kg/t) vergroot de 
doorzichtigheid van de regeling en is met name van belang voor professionals en 
eindgebruikers zoals kopers van wagenparken, wegvervoerondernemingen en degenen die 
verantwoordelijk zijn voor openbare aanbestedingen en die erop wijzen dat het etiket niet al 
te eenvoudig moet zijn en nuttige informatie achterwege laten. 

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) Ter informatie van de consument 
kan een eenvoudig "verkeerslicht"-
kleurensysteem worden toegepast op het 
geluidsonderdeel van het etiket, om de 
gemeten decibelwaarde in de context van 
een geluidsemissieschaal te plaatsen. 

Or. en

Motivering

De consument is duidelijk betrokken bij geluidsemissies, maar is over het algemeen niet op de 
hoogte van de decibelschaal van bandenlawaai en heeft behoefte aan verdere informatie.  Een 
eenvoudige kleurenaanduiding (rood/geel/groen) geeft aan hoe een model presteert in de 
context van een schaal van geluidsemissiewaarden, ten opzichte van andere modellen in de 
categorie. 
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Potentiële kopers moeten 
aanvullende, gestandaardiseerde 
informatie ontvangen die uitleg biedt over 
alle onderdelen van het etiket, 
brandstofefficiency, grip op nat wegdek 
en geluidemissies en de relevantie ervan, 
en een brandstofbesparingscalculator, die 
de gemiddelde besparing aan brandstof, 
CO2 en kosten aangeeft. Deze informatie 
moet worden verstrekt in 
informatiefolders en -posters in alle 
verkooppunten en op de EU 
bandenetiketterings-website. Het website-
adres moet duidelijk op het etiket worden 
aangegeven alsmede in al het technische 
reclamemateriaal. 

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft betrekking op de invoering van een centrale informatiebron die 
duidelijk maakt dat de etikettering  de consument ten goede komt op het punt van brandstof-
en kostenbesparing en een bijdrage levert aan vermindering van CO2-uitstoot en 
verkeerslawaai.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) “professionele terreinband”: een 
band die bestemd is voor gemengd 
gebruik op zowel verharde als onverharde 
weg of voor andere specifieke doeleinden, 
en die alle onderstaande karakteristieken 
bezit:
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Voor banden van de klassen C1 en C2:
i) Een profieldiepte van tenminste 11 mm,
ii) Een void-to-fill ration van tenminste 
35%
(iii) Een maximumsnelheidsbeoordeling 
van 100 km/h (symbool J)
iv) Markering die aangeeft dat de band 
geschikt is voor gebruik in modder en 
sneeuw.
Voor banden van de klasse C3:
i) Een profieldiepte van tenminste 16 mm,
ii) Een void-to-fill ration van tenminste 
35%
(iii) Een maximumsnelheidsbeoordeling 
van 110 km/h (symbool K)
iv) Markering die aangeeft dat de band 
geschikt is voor gebruik in modder en 
sneeuw;

Or. en

Motivering

Banden die aan al deze karakteristieken voldoen zijn ontworpen voor het gebruik op 
onverharde wegen of in ruw terrein, bij voorbeeld noodhulpvoertuigen voor gebruik in het 
terrein, voertuigen gebruikt in de bosbouw of bij het onderhoud van kabels voor 
elektriciteitstransport, enz. Banden die ontworpen zijn voor "sports utility" voertuigen (SUV) 
vormden in de afgelopen jaren een groeiend marktsegment. Over het algemeen zijn banden 
voor dit soort voertuigen minder brandstofefficiënt en veroorzaken meer geluid in verhouding 
tot andere modellen. Het is dan ook zinvol deze modellen onder de etiketteringseisen te 
brengen zodat de consument doeltreffend wordt geïnformeerd. 

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "technisch reclamemateriaal": tot 
eindgebruikers of distributeurs gericht 
gedrukt en elektronisch materiaal dat 
gebruikt wordt voor de marketing van 

(4) "technisch reclamemateriaal": tot 
eindgebruikers of distributeurs gericht 
gedrukt en elektronisch materiaal dat 
gebruikt wordt voor de marketing van 
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banden of voertuigen en waarin de 
specifieke parameters van een band zijn 
beschreven, inclusief technische 
handleidingen, brochures, marketing op 
internet, folders en catalogi;

banden of voertuigen en waarin de 
specifieke parameters van een band zijn 
beschreven of de verkoopprijs wordt 
vermeld, inclusief technische 
handleidingen, brochures, voorraadlijsten, 
marketing op internet, folders en catalogi;

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat potentiële lopers die de banden voorafgaand aan de montage niet 
zien (bijvoorbeeld bij online-aankopen, contracten voor onderhoud van wagenparken) is het 
van groot belang dat de informatie op het etiket ook in reclamemateriaal wordt verstrekt. De 
informatie op het etiket moet altijd met de verkoopprijs worden verstrekt.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) de EU-website voor het etiketteren 
van banden is een centrale online site van 
verklarende en aanvullende informatie 
over alle elementen van het bandenetiket, 
met een brandstofbesparingscalculator, 
die door de Europese Commissie wordt 
beheerd;

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft betrekking op de invoering van een centrale informatiebron die 
duidelijk maakt dat de etikettering  de consument ten goede komt op het punt van brandstof-
en kostenbesparing en een bijdrage levert aan vermindering van CO2-uitstoot en 
verkeerslawaai.
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) een brandstofbesparingscalculator 
is een instrument op de EU-website voor 
het etiketteren van banden en in 
informatieve folders en posters, dat laat 
zien hoeveel gemiddeld aan brandstof (als 
percentage in liters en euro's) of op CO2-
uitstoot voor C1, C2 en C3-banden 
bespaard kan worden;

Or. en

Motivering

Voor een toenemend besef van het bestaan en van het belang van het etiket en om te laten zien 
dat de consument rechtstreeks profiteert op het punt van brandstofverbruik en kosten, terwijl 
ook het milieu er baat bij heeft. 

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Verantwoordelijkheden van de Europese 

Commissie
Uiterlijk in september 2010 zal de 
Europese Commissie de EU-website voor 
het etiketteren van banden installeren en 
beheren, als centrale informatiebron voor 
alle elementen van het etiket.
Informatieve folders en posters met 
dezelfde basisinhoud als de website 
worden gedistribueerd aan banden- en 
autoverkopers. 
Website en folders worden verspreid in 
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alle communautaire talen.
Website, folders en posters omvatten:
i) een toelichting bij de op het etiket 
gebruikte pictogrammen;
ii) een brandstofbesparingscalculator die 
de potentiële besparingen aangeeft aan 
brandstof, kosten en CO2, door de 
montage van banden met lage 
rolweerstand voor C1, C2 en C3 
modellen;
(iii) een verklaring waarin zij 
benadrukken dat in de eerste plaats het 
gedrag van de bestuurder bepalend is voor 
het brandstofverbruik en de 
verkeersveiligheid, en met name dat: 
ecologisch verantwoord rijden het 
brandstofverbruik aanzienlijk kan doen 
dalen; 
de bandendruk regelmatig moet worden 
gecontroleerd om de grip op nat wegdek 
en de brandstofefficiëntie te verbeteren;
de remafstanden altijd strikt in acht 
moeten worden genomen.

Or. en

Motivering
Ter vergroting van het besef van het bestaan en van het belang van het etiket en om te laten 
zien dat de consument rechtstreeks profiteert op het punt van brandstofverbruik en kosten, 
terwijl ook het milieu er baat bij heeft. 

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 ter
Verantwoordelijkheden van 

bandendistributeurs
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(3 ter) De bandenproducenten brengen bij 
elk model de meetwaarden van de 
typegoedkeuringstest in reliëf aan in of op 
elke zijkant, wat  betreft 
rolweerstandcoëfficiënten (uitgedrukt in 
kg/t), index voor grip op nat wegdek 
(uitgedrukt als prestatie-index, G, in 
vergelijking met de standaard 
referentieband)) en geluidemissies 
(uitgedrukt in dB(A)) en publiceren de 
meetwaarden in een openbaar 
toegankelijke gegevensbank.

Or. en

Motivering

Het bestaande tekort aan informatie over de prestatiekenmerken van banden wordt 
beschouwd als marktfalen. De transparantie van typegoedkeuringsgegevens is bijzonder 
belangrijk bij zelftesting en "self declaration" om ervoor te zorgen dat meetwaarden en de 
correcte toepassing van het etiketteringsysteem kunnen worden gecontroleerd. Het in reliëf 
aanbrengen op de zijkant is geschikt om de controle op de juiste plaatsing van etiketten en 
correcte indeling te vergemakkelijken en voor een onafhankelijke controle van meetwaarden, 
tegen te verwaarlozen kosten per geproduceerde eenheid.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) leveranciers zien erop toe dat op het 
loopvlak van C1- en C2-banden die aan 
distributeurs of eindgebruikers worden 
geleverd, een sticker is aangebracht met 
een etiket waarop melding is gemaakt van 
de brandstofefficiëntieklasse, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel A, en de 
rolgeluidemissiewaarde, zoals uiteengezet 
in bijlage I, deel C; op het etiket van C1-
banden moet ook de klasse grip op nat 
wegdek zijn vermeld, zoals uiteengezet in 
bijlage I, deel B; 

(1) leveranciers zien erop toe dat op het 
loopvlak van C1- en C2-banden die aan 
distributeurs of eindgebruikers worden 
geleverd, een sticker is aangebracht met 
een etiket waarop melding is gemaakt van 
de brandstofefficiëntieklasse en het 
gemeten rolweerstandcoëfficiënt, zoals 
uiteengezet in bijlage I, deel A, en de 
rolgeluidemissiewaarde en de 
kleurindicator, zoals uiteengezet in bijlage 
I, deel C; op het etiket van C1-banden moet 
ook de klasse grip op nat wegdek zijn 
vermeld, zoals uiteengezet in bijlage I, deel 
B; 
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Or. en

Motivering

De aanduiding van het rolweerstandcoëfficiënt (RRC, uitgedrukt in kg/t) is van bijzonder 
belang voor professionals en eindgebruikers, zoals degenen die wagenparken aankopen, 
wegvervoerondernemingen en bij openbare aanbestedingen.  Consumenten zijn niet op de 
hoogte met de decibelschaal voor bandengeluid; het toevoegen van een eenvoudige 
kleurindicator (rood/geel/groen) biedt meer informatie. Horizontaal amendement dat, bij 
goedkeuring, van toepassing is in de tekst als geheel. (Art.4(3).Art. 5(2).Art. 6 (1- 4).Art. 7, 
Art. 8, Bijlage I, deel C, Bijlage II 1.1., 1.2 en 1.4 voor de numerieke waarde van RRC, 
uitgedrukt in kg/t, en de indeling, Bijlage III, punt 1 en Bijlage IV). 

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) leveranciers dienen de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde te vermelden in het 
technisch reclamemateriaal, zoals 
uiteengezet in bijlage I, in de in bijlage III 
gespecificeerde volgorde; 

(3) leveranciers dienen de 
brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip 
op nat wegdek en de 
rolgeluidemissiewaarde te vermelden in al 
het technisch reclamemateriaal, zoals 
uiteengezet in bijlage I, in de in bijlage III 
gespecificeerde volgorde; 

Or. en

Motivering

Punt ter verduidelijking zodat de informatie op het etiket ook wordt aangeboden in al het 
technische reclamemateriaal. 

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Al het technische reclamemateriaal 
is voorzien van het duidelijk website-
adres van de EU-website voor het 
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etiketteren van banden;

Or. en

Motivering

Teneinde het bestaan van het systeem meer bekendheid te geven en het begrip te verbeteren, 
moet de consument naar de EU-website worden verwezen als bron van uitgebreide en 
aanvullende informatie. 

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) distributeurs zien erop toe dat op de 
banden in het verkooppunt de door de 
leveranciers overeenkomstig artikel 4, lid 
1, geleverde sticker is aangebracht op een 
duidelijke zichtbare plaats; 

(1) distributeurs zien erop toe dat op de 
banden in het verkooppunt de door de 
leveranciers overeenkomstig artikel 4, lid 
1, geleverde sticker is aangebracht op een 
duidelijke zichtbare plaats, of dezelfde 
informatie in de onmiddellijke omgeving 
is aangeplakt;

Or. en

Motivering

De informatie moet voor de consument beschikbaar zijn, het is niet van belang of de
informatie op een sticker of op een poster naast de banden is aangebracht. 

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verantwoordelijkheden van leveranciers en 
distributeurs van auto's

Verantwoordelijkheden van leveranciers en 
distributeurs van voertuigen 
Horizontaal amendement dat, bij 
goedkeuring, van toepassing is op het 
artikel als geheel.
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Or. en

Motivering

De bepalingen dienen van toepassing te zijn op distributeurs van alle voertuigen die uitgerust 
worden met banden die onder deze richtlijn vallen, met inbegrip van bestelwagens, 
vrachtwagens en bussen, om ervoor te zorgen dat professionele kopers, die een groeiend deel 
van de bandenmarkt vertegenwoordigen, ook van het bestaan van het etiketteringsysteem 
kennis nemen. 

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de bevoegde 
autoriteiten een systeem installeren van 
routinematige en onregelmatige inspecties 
van verkooppunten om te zorgen voor 
naleving van de voorschriften in deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Studies van consumentenorganisaties hebben vastgesteld dat producten nog steeds voorzien 
zijn van een verkeerd etiket en dat er informatie ontbreekt. De lidstaten moeten er via 
steekproeven voor zorgen dat producten van het juiste etiket zijn voorzien en dat de relevante 
informatie beschikbaar is in al het technisch reclamemateriaal, zoals bepaald. De in reliëf, op 
de zijkanten van de banden, aangebrachte meetwaarden vergemakkelijken de controle en de 
handhaving van de correcte tenuitvoerlegging 

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 29 oktober 2010 presenteert 
de Commissie een verslag, vergezeld van 
een effectrapportage en zo nodig 
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voorstellen aan het Europees Parlement 
en de Raad voor een nadere herziening 
van deze richtlijn en andere relevante 
verordeningen, met het oog op de 
uitbreiding van het etiketteringsysteem tot 
coverbanden. 

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – tabel – kolommen 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

C1-banden
RRC in kg/t Energie-efficiëntieklasse
RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.7 B
7.8≤RRC≤9.0 C
Leeg D
9.1≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤12.0 F
RRC≥12.1 G

Amendement

C1-banden
RRC in kg/t Energie-efficiëntieklasse
RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.5 B
7.6≤RRC≤8.5 C
8.6≤RRC≤9.5 D
9.6≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤11.5 F
RRC≥11.6 G

Or. en
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Motivering
Voor een beter begrip van het systeem en om een duidelijk verband te leggen met 
brandstofbesparing, zijn lineaire bandbreedtes van 1 kg/t geschikt, omdat duidelijk kan 
worden aangetoond dat dit een brandstofbesparing vertegenwoordigt van 1,5% per 
bandverbetering, dat wil zeggen een brandstofbesparing van 7,5% door vervanging van een 
F-band door een A-band. 

De lege D-band schept verwarring bij de consument. Dit dient een doorlopend systeem te zijn 
en soorten niet te scheiden in twee "subsystemen" wat de doeltreffendheid in gevaar brengt. 

Afnemende bandbreedtes zouden geen constante impuls bieden om de prestaties op de markt 
als geheel te verbeteren (minder aansporing om een oplopende reeks verbeteringen tussen 
banden E, F en G aan te brengen). 

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel A – tabel – kolommen 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

C2-banden
RRC in kg/t Energie-efficiëntieklasse
RRC≤5.5 A
5.6≤RRC≤6.7 B
6.8≤RRC≤8.0 C
Leeg D
8.1≤RRC≤9.2 E
9.3≤RRC≤10.5 F
RRC≥10.6 G

Amendement

C2-banden
RRC in kg/t Energie-efficiëntieklasse
RRC≤5.5 A
5.6≤RRC≤6.5 B
6.6≤RRC≤7.5 C
7.6≤RRC≤8.5 D
8.6≤RRC≤9.5 E
9.6≤RRC≤10.5 F
RRC≥10.6 G

Or. en
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Motivering

Voor een beter begrip van het systeem en om een duidelijk verband te leggen met 
brandstofbesparing, zijn lineaire bandbreedtes van 1 kg/t geschikt, omdat dit duidelijk kan 
worden gekoppeld aan een brandstofbesparing per verbetering per band. 
De lege D-band schept verwarring bij de consument. Dit dient een doorlopend systeem te zijn 
en soorten niet te scheiden in twee "subsystemen" wat de doeltreffendheid in gevaar brengt.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel B – tabel – kolommen 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

C1-banden
G Klassen grip op nat 

wegdek
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
Leeg D
110≤G≤124 E
G≤109 F
Leeg G

Amendement

C1-banden
G Klassen grip op nat 

wegdek
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
110≤G≤124 D
G≤109 E
Leeg F
Leeg G

Or. en

Motivering

De lege D-band schept verwarring bij de consument. Het systeem moet transparant en 
begrijpelijk zijn. Dit dient een doorlopend systeem te zijn en soorten niet te scheiden in twee 
"subsystemen" wat de doeltreffendheid in gevaar brengt.
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Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel C – subparagraaf 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Verkeerslicht"-kleurindicatoren voor 
rolgeluidemissie
In Verordening (EG) nr. …/… van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende typegoedkeuringseisen voor 
de algemene veiligheid van 
motorvoertuigen worden minimumeisen 
inzake de rolgeluidemissies van banden 
vastgesteld. Een "verkeerslicht"-
kleurindicator op het etiket is gebaseerd 
op de gecompleteerde verordening en 
geeft het volgende aan:
i) met rood, de modellen die niet voldoen 
aan de typegoedkeuringseisen ten aanzien 
van rolgeluid; 
ii) met geel, de modellen die wel voldoen 
aan de typegoedkeuringseisen en tot 3dB 
stiller zijn; 
(iii) met groen, modellen die wel voldoen 
aan de typegoedkeuringseisen en meer 
dan 3 dB stiller zijn.

Or. en

Motivering

Een "verkeerslicht"- kleursysteem biedt een duidelijke en passende context voor de in decibels 
uitgedrukte meetwaarde op het etiket Hoewel de verordening inzake typegoedkeuring met 
ingang van 2012 de bandensoorten die het meeste geluid voortbrengen van de markt zal doen 
verdwijnen, bestaat de mogelijkheid dat modellen die niet aan de grenswaarden van de 
typegoedkeuring voldoen, in voorraad worden gehouden en aanzienlijk later dan 2012 weer 
dienst zullen gaan doen. 

Adlib Express Watermark



PA\765177NL.doc 19/20 PE419.861v01-00

NL

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – paragraaf 1 – punt 1 – subparagraaf 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende punten worden aan het 
voorgesteld ontwerp toegevoegd.
i) meetwaarde van het 
rolweerstandcoëfficiënt (kg/t) grenzend 
aan de linkerkant van de indelingsboog,    
ii) website-adres van de EU-website voor 
de etikettering van banden, over een breed 
front aan de onderzijde van het etiket,
(iii) "Verkeerslicht -kleursysteem 
/rood/geel/groen) in de geluidsectie 
(gekleurde achtergrond bij dB-waarde 
en/of kleurindicator op pictogram). 
De aanduiding "(A)" wordt verwijderd uit 
de decibelmeting in de geluidsectie. 

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – paragraaf 1 – punten (i) t/m (iii)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de brandstofefficiëntieklasse (letter A tot 
en met G);

i) de brandstofefficiëntieklasse (A tot G) 
met de meetwaarde van het 
rolweerstandcoëfficiënt (kg/t)

ii) de klasse grip op nat wegdek (letter A 
tot en met G);

ii) de klasse grip op nat wegdek (letter A 
tot en met G);

de rolgeluidemissiewaarde (dB). (iii) de rolgeluidemissiewaarde dB) en de 
kleurindicator (rood/geel/groen)

Or. en

Adlib Express Watermark



PE419.861v01-00 20/20 PA\765177NL.doc

NL

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – paragraaf 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Leveranciers moeten eveneens het 
volgende vermelden op hun website:

3. Leveranciers moeten eveneens het 
volgende vermelden op hun website:

i) een toelichting bij de op het etiket 
gebruikte pictogrammen;

i) een verwijzing naar de EU-website voor 
het etiketteren van banden; 

ii) een verklaring waarin zij benadrukken 
dat in de eerste plaats het gedrag van de 
bestuurder bepalend is voor het 
brandstofverbruik en de 
verkeersveiligheid, en met name dat:

ii) een verklaring van het op het etiket 
gedrukte pictogram, en de 
brandstofefficiencycalculator, in 
overeenstemming met de EU-website voor 
het etiketteren van banden; 
(iii) een verklaring waarin zij 
benadrukken dat in de eerste plaats het 
gedrag van de bestuurder bepalend is voor 
het brandstofverbruik en de 
verkeersveiligheid, en met name dat:

ecologisch verantwoord rijden het 
brandstofverbruik aanzienlijk kan doen 
dalen; 

ecologisch verantwoord rijden het 
brandstofverbruik aanzienlijk kan doen 
dalen; 

de bandendruk regelmatig moet worden 
gecontroleerd om de grip op nat wegdek en 
de brandstofefficiëntie te verbeteren;

de bandendruk regelmatig moet worden 
gecontroleerd om de grip op nat wegdek en 
de brandstofefficiëntie te verbeteren;

de remafstanden altijd strikt in acht moeten 
worden genomen.

de remafstanden altijd strikt in acht moeten 
worden genomen.

Or. en

(punt (ii) van de Commissietekst wordt punt (iii) van het amendement) 
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