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Vedr. forslag til EU-direktiv om mærkning af dæk med brændselseffek-
tivitet og andre vigtige parametre 
 
DI takker for det fremsendte høringsmateriale af 19. december 2008, der omhand-
ler forslag til EU-direktiv KOM(2008) 779 om mærkning af dæk med brændstofef-
fektivitet og andre vigtige parametre.  
 
DI har følgende bemærkninger til forslaget, som er koordineret med International 
Transport Danmark (ITD): 
 
DI er positiv over for forslaget om, Kommissionens initiativ til en harmoniseret 
mærkningsordning af dæk, hvad angår brændstofeffektivitet, vejgreb i vådt føre og 
rullestøj. Det findes positivt, at det er blevet besluttet at medtage C2- og C3-dæk 
beregnet til vare- og lastbiler i mærkningsordningen, da der her ligger et betydeligt 
potentiale for brændstofbesparelser.  
 
En mærkningsordning vil efter ITD og DI’s overbevisning kunne fremme overgan-
gen til og udbredelsen af mere brændstofeffektive dæk, specielt inden for det pro-
fessionelle transporterhverv. Dette vel at mærke såfremt dækkets anskaffelsespris 
ikke overstiger de reelle brændstofbesparelser i dækkets forventede levetid. Udgif-
terne til brændstof udgør med over en tredjedel en tung post i transportvirksomhe-
dernes samlede regnskab. Desuden vil anvendelsen af mere brændstofeffektive dæk 
være et væsentligt element i bestræbelserne på at imødekomme målsætningerne i 
EU’s klimapakke og dermed nedbringe transporterhvervets CO2-udslip, der i de se-
nere år har udgjort en stigende andel i det samlede europæiske CO2-regnskab.  
 
Umiddelbart kan det skabe bekymring, at det foreliggende forslag vil medføre en 
for ensidig fokusering på at optimere dækkenes brændstofeffektivitet og at dette 
kommer til at ske på bekostning af andre parametre såsom dækkenes bremseegen-
skaber, stabilitet og holdbarhed. ITD og DI lægger derfor stor vægt på, at der i 
mærkningsordningen tages højde for alle relevante parametre og deres indbyrdes 
påvirkninger, således at der på ingen måde slækkes på dækkenes egenskaber og 
indflydelse på trafiksikkerheden. En løbende evaluering af mærkningsordningen 
bør desuden sikre, at ordningen, dens valg af parametre, klassificeringskrav og må-
lemetoder ikke overhales af den tekniske udvikling på markedet i øvrigt. 
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ITD og DI finder det beklageligt, at der med forslaget ikke indgår overvejelser om 
en harmonisering af testmetoderne for forskellige dæktyper, herunder vinterdæk, 
sommerdæk mv. Med de foreslåede testmetoder scorer f.eks. vinterdæk lavere i 
brændstofeffektivitetsklassen uden at der samtidig tages højde for de sikkerheds-
aspekter, der knytter sig til sådanne dæk i bestemte situationer. Risikoen er, at 
brugerne venter uhensigtsmæssigt længe før de skifter over til – for årstiden - mere 
egnede dæk, og at trafiksikkerheden herved sættes på spil.  
 
Hvad angår selve udformningen af mærket/mærkningen savner ITD og DI en syn-
liggørelse af egenskaberne for C3 dæk. ITD og DI foreslår en direkte markering af 
brændstofeffektiviteten – f.eks. i form af en farvekode eller bogstav - på dæksiden. 
En synlig markering vil udgøre en vigtig information for transportvirksomheden, 
chaufføren og værkstedet samt lette en indplacering af dækkets brændstofeffektivi-
tet i forbindelse med inspektion mv. Det er desuden vigtigt, at mærket/mærkningen 
som minimum suppleres af teknisk materiale/salgsmateriale og webinfo med rele-
vante data og specifikationer.  
 
Skal en mærkningsordning blive anerkendt og adopteret af markedet er det vigtigt, 
at ordningen hurtig bliver alment kendt. ITD og DI finder at gennemførelsen af na-
tionale kampagner – suppleret med fiskale incitamenter - vil udgøre et væsentligt 
element i denne proces. Foreningen vil informere sine medlemmer i det danske 
transporterhverv om mærkningsordningen.  
 
Med indførelsen af en mærkningsordning er det vigtigt også at vurdere nuværende 
og fremtidige vejbelægninger og deres indflydelse på brændstofforbrug, vejgreb og 
støj. En ringe og ujævn vejbelægning vil kunne begrænse effekten af selv de mest 
optimerede dæk markant. Som virkemiddel til at reducere brændstofforbrug og støj 
kan og bør en mærkningsordning således ikke stå alene. 
 
ITD og DI står gerne til rådighed for en uddybning af ovenstående.  
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