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KORTFATTAD MOTIVERING

EU:s däckmärkningssystem kommer att fungera som komplement till de gränsvärden för 
drivmedelseffektivitet, väggrepp i vått väglag och externt däck- och vägbanebuller som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../... om krav för 
typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon (KOM(2008)0316). Förordningen 
kommer att innehålla standarder som innebär att de sämst presterande modellerna på 
marknaden så småningom kommer att fasas ut, medan märkningsdirektivet kommer att 
stimulera innovation och snabbare marknadsutveckling i riktning mot mer 
drivmedelseffektiva, säkrare och tystare däck.

Den europeiska däckmarknaden är mycket konkurrensutsatt. Frånvaron av tydlig information 
gör dock att konkurrensen om konsumenterna snarare handlar om pris och igenkännande av 
ett visst märke än om däckens prestanda. Köpbeslut som i allt väsentligt grundas på 
försäljningspriset och inte på produktens kvalitet är ingen drivfjäder för marknaden att röra 
sig mot effektivare och säkrare däck. Genom införandet av ett märkningssystem kommer 
konsumenterna för första gången att få tillgång till en systematisk, enhetlig och på ett 
oberoende sätt verifierad informationskälla för däckens prestanda. Att inkludera 
tre prestandaegenskaper – drivmedelseffektivitet, väggrepp vid vått väglag och externt däck-
och vägbanebuller – är ett lämpligt sätt att se till att insatser görs för att optimera var och en 
(i stället för att förbättra en på bekostnad av de andra).

Däckens rullmotstånd står för 20–30 % av ett fordons drivmedelskonsumtion. Skillnaden är 
stor (100 %) mellan de sämst och bäst presterande däcken på dagens europeiska marknad.
Kommissionens konsekvensanalys visar att drivmedelseffektiva däck även är 
kostnadseffektiva och ett billigt sätt att minska koldioxidutsläppen (KOM(2008)0746).
Genom att minska det aktuella marknadsgenomsnittet för rullmotståndet hos bildäck (runt 
10 kg/ton) med 30 % ner till bästa praxis (runt 7 kg/ton) skulle man uppnå 
drivmedelsbesparingar på i runda tal 5 % för hela vagnparken. Eventuellt ökade 
produktionskostnader och konsumentpriser lär uppvägas av drivmedelsbesparingarna och kan 
vara återbetalda på mindre än 8 månader för de mest drivmedelseffektiva bilarna. Särskilt 
med tanke på de stigande bensinpriserna är detta såväl ekonomiskt som miljömässigt 
intressant för konsumenterna.

En ökad användning av tysta däck kommer att minska vägbullret och förbättra livskvaliteten 
och hälsan för människor som bor i storstadsområden och i närheten av större vägar.
Hälsoeffekterna och tillhörande kostnader kommer att minska, de offentliga myndigheterna 
kommer att kunna omfördela en del av de utgifter som de i dag lägger på bullerskydd, och 
fastighetsvärdena utmed vägarna kommer att kunna bevaras. Konsumenterna kan emellertid 
inte förväntas vara förtrogna med decibelskalan och bör därför förses med ett enkelt 
färgsystem som indikerar högt, medelhögt och lågt buller.

Kommissionen måste inta en nyckelroll i arbetet med att informera konsumenterna genom att 
upprätta en webbplats och genomföra en informationskampanj om fördelarna i fråga om 
minskade drivmedelskostnader och förbättrad miljö. På webbplatsen bör konsumenterna ha 
möjlighet att beräkna de drivmedelsbesparingar de kan göra genom att gå över till effektivare 
däck. Skyldigheterna för tillverkarna och alla aktörer i distributions- och detaljhandelsledet 
måste vara tydliga och bli föremål för granskning. För att säkerställa efterlevnaden av 
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märkningssystemet måste inspektioner utföras av behöriga myndigheter i medlemsstaterna 
och kännbara böter måste införas.

Det är viktigt att inse att märkningssystemet kommer att vara till gagn inte bara för enskilda 
konsumenter och förare utan även för vagnparkskunder och ansvariga för offentlig 
upphandling. Sådana köpare besitter i och för sig mer ingående fackkunskaper, men 
marknadsstudier visar att vagnparkskunderna verkligen skulle uppskatta mer information om 
drivmedelseffektivitet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Tillverkare, leverantörer och 
distributörer av däck bör uppmuntras att 
följa bestämmelserna i detta direktiv före 
2012 för att öka medvetenheten om 
systemet och se till att dess fördelar kan 
realiseras så tidigt som möjligt. 

Or. en

Motivering

Genom att märkningssystemet införs snarast möjligt, inledningsvis på frivillig basis, kommer 
konsumenterna att få upp ögonen för det, och minskningar av drivmedelsförbrukning, 
koldioxidutsläpp och trafikbuller kan ske tidigare.
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Den uppmätta 
rullmotståndskoefficienten (uttryckt som 
kg/ton) bör ingå i märkningen för att 
systemet ska bli överskådligt och 
begripligt, i synnerhet för yrkesmässiga 
köpare.

Or. en

Motivering

Ett inbegripande av rullmotståndskoefficienten (uttryckt som kg/ton) gör systemet mer 
överskådligt och är särskilt viktigt för yrkesmässiga köpare och slutanvändare, exempelvis 
vagnparkskunder, vägtransportföretag och ansvariga för offentlig upphandling, som 
framhåller att märkningen inte får bli alltför förenklad och utelämna viktig information.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) Ett enkelt ”trafikljussystem” bör 
tillämpas på märkningens bullerdel så att 
det uppmätta decibelvärdet sätts in i en 
kontext med en bullerutsläppsskala som 
information till konsumenterna.

Or. en

Motivering

Konsumenterna är klart bekymrade över bullerutsläppen men är i regel inte förtrogna med 
decibelskalan för däckljud och kräver ytterligare information. En enkel färgindikator 
(rött/gult/grönt) visar hur varje modell klarar sig på bullerutsläppsskalan i förhållande till 
andra modeller i samma kategori.
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Potentiella köpare bör få ytterligare 
standardiserad information om var och en 
av märkningens olika delar –
drivmedelseffektivitet, väggrepp på vått 
underlag och däckutsläpp – och om deras 
betydelse, bland annat genom en 
räknetabell för drivmedelsbesparingar 
som visar de genomsnittliga 
besparingarna i fråga om drivmedel, 
koldioxidutsläpp och kostnader. Denna 
information bör tillhandahållas via 
broschyrer och affischer vid alla 
försäljningsställen samt på EU:s 
webbplats för däckmärkning. 
Webbadressen bör anges tydligt på 
märkningen och i allt tekniskt 
reklammaterial.

Or. en

Motivering

Syftet är att skapa en central informationskälla som tydligt förklarar motiven bakom 
märkningssystemet, fördelarna för konsumenterna i form av drivmedels- och 
kostnadsbesparingar samt systemets bidrag till koldioxid- och trafikbullerminskningar.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) terränggående däck för yrkesmässigt 
bruk: däck som är avsedda för blandad 
körning både på väg och i terräng eller 
för annat särskilt bruk och som har alla 
följande egenskaper:
För C1- och C2-däck:
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i) Ett mönsterdjup på minst 11 mm.
ii) Ett förhållande mellan mönsterspår 
och mönster på minst 35 %.
iii) Avsedda för en maxhastighet på 
100 km/h (symbol J).
iv) Märkning för att ange användning i 
lera och snö.
För C3-däck:
i) Ett mönsterdjup på minst 16 mm.
ii) Ett förhållande mellan mönsterspår 
och mönster på minst 35 %.
iii) Avsedda för en maxhastighet på
110 km/h (symbol K).
iv) Märkning för att ange användning i 
lera och snö.

Or. en

Motivering

Den föreslagna definitionen skulle omfatta däck avsedda att användas på oasfalterade vägar 
eller i kuperad terräng, exempelvis på terränggående utryckningsfordon, fordon för 
skogsavverkning eller underhåll av kraftledningar osv. Däck avsedda för sportbilar är ett 
marknadssegment som vuxit de senaste åren. I allmänhet är däck för sådana fordon mindre 
drivmedelseffektiva och bullrar mer än andra modeller. Därför bör dessa modeller omfattas 
av märkningskraven så att konsumenterna blir ordentligt informerade. 

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) tekniskt reklammaterial: allt tryckt och 
elektroniskt material som används i 
marknadsföringen av däck eller fordon, 
som riktas till slutanvändare eller 
distributörer och som beskriver de 
specifika parametrarna för ett däck; hit hör 
tekniska manualer, broschyrer, 
Internetreklam, flygblad och kataloger,

(4) tekniskt reklammaterial: allt tryckt och 
elektroniskt material som används i 
marknadsföringen av däck eller fordon, 
som riktas till slutanvändare eller 
distributörer och som beskriver de 
specifika parametrarna för ett däck eller 
anger försäljningspriset; hit hör tekniska 
manualer, broschyrer, lagerlistor, 
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Internetreklam, flygblad och kataloger,

Or. en

Motivering

För att hjälpa potentiella köpare som inte ser däcken innan de monteras på (exempelvis vid 
onlinebeställningar och kontrakt för vagnparksadministration) är det viktigt att ge dem 
märkningsinformation via andra reklamkällor. Märkningsinformationen måste lämnas 
varhelst försäljningspriset presenteras.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) EU:s webbplats för däckmärkning: 
en av kommissionen administrerad, 
central onlinetjänst som bistår med 
förklarande och kompletterande 
information om var och en av 
däckmärkningens olika delar och som 
bland annat innehåller en räknetabell för 
drivmedelsbesparingar,

Or. en

Motivering

Syftet är att skapa en central informationskälla som tydligt förklarar motiven bakom 
märkningssystemet, fördelarna för konsumenterna i form av drivmedels- och 
kostnadsbesparingar samt systemets bidrag till koldioxid- och trafikbullerminskningar.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) räknetabell för 
drivmedelsbesparingar: ett verktyg som 
tillhandahålls på EU:s webbplats för 
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däckmärkning och via broschyrer och 
affischer och som visar möjliga 
drivmedelsbesparingar (i procent, liter 
och euro) och koldioxidminskningar för 
C1-, C2- och C3-däck, 

Or. en

Motivering

Syftet är att öka medvetenheten om och intresset för märkningen och att visa de direkta 
fördelarna för konsumenterna i form av drivmedels- och kostnadsbesparingar, liksom de 
miljömässiga fördelarna.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Kommissionens ansvarsområden

Kommissionen ska senast i 
september 2010 upprätta och administrera 
EU:s webbplats för däckmärkning som en 
central informationstjänst för var och en 
av märkningens olika delar.
Broschyrer och affischer med samma 
innehåll som på webbplatsen ska delas ut 
till däck- och fordonsdistributörer. 
Webbplatsen och broschyrerna ska 
tillhandahållas på alla gemenskapens 
språk.
Webbplatsen, broschyrerna och 
affischerna ska innehålla
i) en förklaring till piktogrammen på 
märkningen,
ii) en räknetabell för 
drivmedelsbesparingar som visar vilka 
besparingar i fråga om drivmedel, pengar 
och koldioxidutsläpp man kan göra 
genom att montera på däck med lågt 
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rullmotstånd för C1, C2- och 
C3-modeller,
iii) ett meddelande som belyser det faktum 
att de faktiska drivmedelsbesparingarna 
och trafiksäkerheten i hög grad beror på 
förarnas beteende, i synnerhet följande: 
– Miljövänlig körning kan minska 
drivmedelsförbrukningen avsevärt. 
– Däcktrycket bör kontrolleras 
regelbundet för bättre väggrepp på vått 
underlag och bättre drivmedelseffektivitet.
– Säkerhetsavstånden bör alltid följas 
strikt.

Or. en

Motivering
Syftet är att öka allmänhetens medvetenhet om och förståelse för märkningen och att 
stimulera intresset genom att visa de direkta fördelarna för konsumenterna i form av 
drivmedels- och kostnadsbesparingar, liksom de miljömässiga fördelarna.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3b
Däcktillverkarnas ansvarsområden

3b. Däcktillverkarna ska ange de 
uppmätta värden från 
typgodkännandeprovet som präglats i 
eller på varje däcksida för varje modell 
med avseende på rullmotståndskoefficient 
(uttryckt som kg/ton), index för väggrepp 
vid vått väglag (uttryckt som ett 
prestandaindex, G, jämfört med 
standardreferensdäcket) och bullerutsläpp 
(uttryckt som dB(A)) och ska 
tillhandahålla de uppmätta värdena i en 
allmänt tillgänglig databas.
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Or. en

Motivering

Den nuvarande bristen på information om egenskaper avseende däckprestanda anses vara ett 
marknadsmisslyckande. Insyn i typgodkännandeuppgifterna är särskilt viktigt när egentester 
och egendeklarationer ska göras, så att de uppmätta värdena och den korrekta tillämpningen 
av märkningssystemet kan verifieras. Det är lämpligt att prägla däcksidorna för att 
underlätta kontroller av att märkena är rätt placerade och klassificeringen korrekt och även 
för att underlätta en oberoende verifiering av de uppmätta värdena, allt till en försumbar 
kostnad per produktionsenhet.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Leverantörerna ska se till att C1- och 
C2-däck som levereras till distributörer 
eller slutanvändare förses med en dekal på 
slitbanan som visar däckets 
drivmedelseffektivitetsklass enligt bilaga I, 
del A och det uppmätta värdet för däck-
och vägbanebuller enligt bilaga I, del C;
märkningen av C1-däck ska också ange 
däckets klass i fråga om väggrepp på vått 
underlag enligt bilaga I, del B.

(1) Leverantörerna ska se till att C1- och 
C2-däck som levereras till distributörer 
eller slutanvändare förses med en dekal på 
slitbanan som visar däckets 
drivmedelseffektivitetsklass och uppmätta 
rullmotståndskoefficient enligt bilaga I, 
del A och det uppmätta värdet och 
färgindikatorn för däck- och 
vägbanebuller enligt bilaga I, del C; 
märkningen av C1-däck ska också ange 
däckets klass i fråga om väggrepp på vått 
underlag enligt bilaga I, del B. 

Or. en

Motivering

The inclusion of rolling resistance coefficient (RRC in kg/t) is particularly important for 
purchasing professionals and end users including fleet buyers, road transport companies and 
public procurement officials. Consumers are not familiar with the decibel scale as regards 
tyre noise, therefore adding a simple colour indicator (red/yellow/green)will be more 
informative. Horizontal amendment, if adopted will apply throughout the text. ( Art 4 (3), 
Art 5 (2) and (3), Art 6 (1)-(4), Art 7, Art 8, Annex I part C, Annex II 1.1., 1.2 and 1.4 to 
include numerical value of RRC in kg/t next to the grading awarded, Annex III point 1, and
Annex IV).
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Leverantörerna ska ange däckets 
klassificering vad gäller 
drivmedelseffektivitet och externt däck-
och vägbanebuller samt uppmätt värde vad 
gäller externt däck- och vägbanebuller i 
tekniskt reklammaterial enligt bilaga I i 
den ordning som fastställs i bilaga III.

(3) Leverantörerna ska ange däckets 
klassificering vad gäller 
drivmedelseffektivitet och externt däck-
och vägbanebuller samt uppmätt värde vad 
gäller externt däck- och vägbanebuller i 
allt tekniskt reklammaterial enligt bilaga I i 
den ordning som fastställs i bilaga III. 

Or. en

Motivering

Förtydligande för att se till att märkningsinformationen lämnas i allt tekniskt reklammaterial.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Allt tekniskt reklammaterial ska 
innehålla en tydlig länkadress till EU:s 
webbplats för däckmärkning.

Or. en

Motivering

För att bli mer medvetna om systemet och förstå hur det fungerar bör konsumenterna 
hänvisas till EU:s webbplats, en central tjänst som ska tillhandahålla förklarande och 
kompletterande information.
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Distributörerna ska se till att däcken, på 
försäljningsstället, är försedda med den 
dekal som tillhandahålls av leverantörerna i 
enlighet med artikel 4.1 och att dekalen är 
fäst på väl synlig plats.

(1) Distributörerna ska se till att däcken, på 
försäljningsstället, är försedda med den 
dekal som tillhandahålls av leverantörerna i 
enlighet med artikel 4.1 och att dekalen är 
fäst på väl synlig plats eller att samma 
information finns uppsatt på väl synlig 
plats i omedelbar närhet. 

Or. en

Motivering

Konsumenterna måste ha tillgång till informationen. Huruvida den finns på en dekal eller på 
en affisch bredvid däcket är oviktigt.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 6 - rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Billeverantörernas och bildistributörernas 
ansvarsområden

Fordonsleverantörernas och 
fordonsdistributörernas ansvarsområden

(Genomgående ändringsförslag. Om det 
antas ska det gälla i hela förordningen.)

Or. en

Motivering

Bestämmelserna bör gälla distributörer av alla fordon utrustade med sådana däck som 
omfattas av direktivet, även skåpbilar, lastbilar och bussar, så att märkningssystemet blir 
känt även bland företagskunder, som utgör en växande andel av däckmarknaden.

Adlib Express Watermark



PE419.861v01-00 14/20 PA\765177SV.doc

SV

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 8 - stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna inför ett system 
med rutinmässiga och icke rutinmässiga 
inspektioner vid försäljningsställen för att 
säkerställa efterlevnaden av detta direktiv.

Or. en

Motivering

Studier från konsumentföreningar har visat på konsekvent felmärkta produkter och bristfällig 
information. Medlemsstaterna bör med hjälp av stickprovskontroller se till att produkterna är 
korrekt märkta och att relevant information finns tillgänglig i allt tekniskt reklammaterial 
såsom föreskrivet. Prägling av däcksidorna innebär att det blir lättare att kontrollera och se
till att bestämmelserna tillämpas korrekt. 

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 14 - stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 29 oktober 2010 ska 
kommissionen för Europaparlamentet och 
rådet lägga fram en rapport med en 
konsekvensanalys och vid behov även med 
förslag om vidare översyn av detta direktiv 
och andra relevanta förordningar med 
hänsyn till en utvidgning av 
märkningssystemet så att det även 
omfattar regummerade däck. 

Or. en
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Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Bilaga I - del A - tabell - kolumnerna 1 och 2

Kommissionens förslag

C1-däck
RRC i kg/t Energieffektivitets-

klass
RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.7 B
7.8≤RRC≤9.0 C
Tomt D
9.1≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤12.0 F
RRC≥12.1 G

Ändringsförslag 

C1-däck
RRC i kg/t Energieffektivitets-

klass
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

Motivering
To enhance understanding of the scheme and make a clear link to fuel savings, linear band 
widths of 1kg/t are appropriate, as this can clearly be shown to represent a fuel saving of 
1.5% per band improvement, i.e. A fuel saving of 7.5% by replacing a band F model with a 
band A model.

The empty D band is confusing for consumers. The scheme should be continuous, rather than 
divide brands into two “sub schemes” which undermines the effectiveness.

Decreasing bandwidths would fail to provide consistent incentives to improve performance 
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throughout the market (less incentive to make incremental improvements between bands E, F, 
G.)

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Bilaga II - del A - tabell - kolumnerna 1 och 2

Kommissionens förslag

C2-däck
RRC i kg/t Energieffektivitets-

klass
RRC≤5.5 A
5.6≤RRC≤6.7 B
6.8≤RRC≤8.0 C
Tomt D
8.1≤RRC≤9.2 E
9.3≤RRC≤10.5 F
RRC≥10.6 G

Ändringsförslag

C2-däck
RRC i kg/t Energieffektivitets-

klass
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

Motivering

För att göra systemet mer begripligt och skapa en tydlig koppling till drivmedelsbesparingar 
är det lämpligt att kategorierna har linjär spännvidd, eftersom detta tydligt kan kopplas till 
drivmedelsbesparing per kategoriförbättring.

Den tomma kategori D är förvirrande för konsumenterna. Systemet bör vara kontinuerligt i 
stället för att märkena delas in i två olika ”undersystem” som undergräver effektiviteten.
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Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Bilaga I - del B - tabell - kolumnerna 1 och 2

Kommissionens förslag

G Klasser – väggrepp på 
vått underlag

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

Ändringsförslag 

G Klasser – väggrepp på 
vått underlag

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

Or. en

Motivering

Den tomma kategori D enligt förslaget är förvirrande för konsumenterna. Det är viktigt att 
systemet är överskådligt och begripligt. Det måste vara kontinuerligt i stället för att märkena 
delas in i två olika ”undersystem” som undergräver effektiviteten.
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Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Bilaga I - del C - stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Trafikljusindikator för externt däck- och 
vägbanebuller
I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr .../... om krav för 
typgodkännande av allmän säkerhet hos 
motorfordon fastställs minimikrav för 
externt däck- och vägbanebuller. En 
”trafikljusindikator” för märkningens 
bullerdel ska införas på grundval av den 
färdiga förordningen och indikera
i) röd färg för modeller som inte uppfyller 
typgodkännandekraven för däck- och 
vägbanebuller,
ii) gul färg för modeller som uppfyller 
typgodkännandekraven och är högst 3 db 
tystare, 
iii) grön färg för modeller som uppfyller 
typgodkännandekraven och är mer än 
3 db tystare.

Or. en

Motivering

Med ett ”trafikljussystem” kan det uppmätta decibelvärdet på märkningen sättas in i ett 
lämpligt och lättbegripligt sammanhang. I och med typgodkännandeförordningen kommer de 
bullrigaste däckmodellerna att börja plockas bort från marknaden 2012, men samtidigt är det 
möjligt att vissa modeller som inte uppfyller gränsvärdena för typgodkännande kommer att 
stanna kvar i lager och tas i bruk betydligt senare än 2012. 
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Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Bilaga II - punkt 1.1 - stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den föreslagna designen ska kompletteras 
med följande:
i) Det uppmätta värdet för 
rullmotståndskoefficienten (kg/ton) ska 
placeras omedelbart till vänster om 
klassificeringspilen. 
ii) Adressen till EU:s webbplats för 
däckmärkning ska anges med stort 
typsnitt längst ner på märket.
iii) Ett ”trafikljussystem” (som indikerar 
rött/gult/grönt) ska ingå i märkets 
bullerdel (som färgad bakgrund till 
decibelvärdet och/eller som färgindikator 
på ett piktogram).
Beteckningen (A) ska tas bort från 
decibelmätningen i bullerdelen.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Bilaga III - punkt 1 - leden i - iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Drivmedelseffektivitetsklass 
(bokstav A–G)

(i) Drivmedelseffektivitetsklass 
(bokstav A–G), inklusive det uppmätta 
värdet för rullmotståndskoefficienten 
(kg/ton)

(ii) Klass vad gäller väggrepp på vått 
underlag (bokstav A–G)

(ii) Klass vad gäller väggrepp på vått 
underlag (bokstav A–G)

(iii) Uppmätt värde för externt däck- och 
vägbanebuller (dB).

(iii) Uppmätt värde för externt däck- och 
vägbanebuller (dB) tillsammans med en 
färgindikator (röd/gul/grön).
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Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Bilaga III - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Leverantörerna ska på sin webbplats 
också

3. Leverantörerna ska på sin webbplats 
också

i) lägga ut en länk till EU:s webbplats för 
däckmärkning,

(i) förklara piktogrammen på märkningen, 
och

ii) förklara piktogrammen på märkningen 
och tillhandhålla den räknetabell för 
drivmedelsbesparingar som finns på EU:s 
webbplats för däckmärkning,

(ii) lägga ut ett meddelande som belyser 
det faktum att de faktiska 
drivmedelsbesparingarna och 
trafiksäkerheten i hög grad beror på 
förarnas beteende, i synnerhet följande:

iii) lägga ut ett meddelande som belyser det 
faktum att de faktiska 
drivmedelsbesparingarna och 
trafiksäkerheten i hög grad beror på 
förarnas beteende, i synnerhet följande:

- Miljövänlig körning kan minska 
drivmedelsförbrukningen avsevärt.

- Miljövänlig körning kan minska 
drivmedelsförbrukningen avsevärt.

- Däcktrycket bör kontrolleras regelbundet 
för bättre väggrepp på vått underlag och 
bättre drivmedelseffektivitet.

- Däcktrycket bör kontrolleras regelbundet 
för bättre väggrepp på vått underlag och 
bättre drivmedelseffektivitet.

- Säkerhetsavstånden bör alltid följas strikt. - Säkerhetsavstånden bör alltid följas strikt.

Or. en

(Led ii i kommissionstexten blir led iii i ändringsförslaget.)
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