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Amendamentul 1
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea este hotărâtă să 
construiască o uniune energetică cu o 
politică în materie de schimbări climatice 
orientată spre viitor. Eficiența consumului 
de combustibil este un element crucial al 
Cadrului de politici privind clima și 
energia pentru 2030 al Uniunii și este 
esențială pentru moderarea cererii de 
energie.

(1) Uniunea a declarat că dorește să 
construiască o uniune energetică cu o 
politică în materie de schimbări climatice 
orientată spre viitor. Eficiența consumului 
de combustibil este un element crucial al 
Cadrului de politici privind clima și 
energia pentru 2030 al Uniunii și este 
esențială pentru moderarea cererii de 
energie.

Or. fr

Amendamentul 2
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Este oportun să fie înlocuit 
Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 cu un 
nou regulament care încorporează 
modificările făcute în 2011 și care 
modifică și îmbunătățește unele din 
dispozițiile sale pentru a le clarifica și a le 
actualiza conținutul, ținând cont de
progresele tehnologice cu privire la pneuri 
realizate în ultimii ani.

(3) Este oportun să fie înlocuit 
Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 cu un 
nou regulament care încorporează 
modificările făcute în 2011 și care 
modifică și îmbunătățește unele din 
dispozițiile sale pentru a le clarifica și a le 
actualiza conținutul, în special ținând cont 
de progresele tehnologice cu privire la 
pneuri realizate în ultimii ani.

Or. fr

Amendamentul 3
Luke Ming Flanagan
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Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sectorul transporturilor reprezintă o 
treime din consumul de energie din 
Uniune. Transportul rutier a cauzat 
aproximativ 22 % din emisiile totale de 
gaze cu efect de seră din Uniune în 2015. 
În principal din cauza rezistenței lor la 
rulare, o cotă situată între 5 % și 10 % din 
consumul de combustibil al vehiculelor 
poate fi pusă pe seama pneurilor. Prin 
urmare, reducerea rezistenței la rulare a 
pneurilor poate contribui în mod 
semnificativ la eficiența consumului de 
combustibil al transporturilor rutiere și, 
astfel, la reducerea emisiilor.

(4) Sectorul transporturilor reprezintă o 
treime din consumul de energie din 
Uniune, fiind probabil ca acest procent să 
crească pe măsură ce Uniunea se implică 
într-un număr din ce în ce mai mare de 
tranzacții comerciale majore, lucru care 
va induce în mod inevitabil intensificarea 
transportului rutier. Transportul rutier a 
cauzat aproximativ 22 % din emisiile totale 
de gaze cu efect de seră din Uniune în 
2015. În principal din cauza rezistenței lor 
la rulare, o cotă situată între 5 % și 10 % 
din consumul de combustibil al vehiculelor 
poate fi pusă pe seama pneurilor. Prin 
urmare, reducerea rezistenței la rulare a 
pneurilor poate contribui în mod 
semnificativ la eficiența consumului de 
combustibil al transporturilor rutiere și, 
astfel, la reducerea emisiilor.

Or. en

Amendamentul 4
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sectorul transporturilor reprezintă o 
treime din consumul de energie din 
Uniune. Transportul rutier a cauzat 
aproximativ 22 % din emisiile totale de 
gaze cu efect de seră din Uniune în 2015. 
În principal din cauza rezistenței lor la 
rulare, o cotă situată între 5 % și 10 % din 
consumul de combustibil al vehiculelor 
poate fi pusă pe seama pneurilor. Prin 
urmare, reducerea rezistenței la rulare a 
pneurilor poate contribui în mod 
semnificativ la eficiența consumului de 

(4) Sectorul transporturilor reprezintă o 
treime din consumul de energie din 
Uniune. Transportul rutier a cauzat 
aproximativ 22 % din emisiile totale de 
gaze cu efect de seră din Uniune în 2015. 
În principal din cauza rezistenței lor la 
rulare, în ciuda progreselor tehnologice, o 
cotă situată încă între 5 % și 10 % din 
consumul de combustibil al vehiculelor 
poate fi pusă pe seama pneurilor. Prin 
urmare, reducerea rezistenței la rulare a 
pneurilor poate contribui în mod 
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combustibil al transporturilor rutiere și, 
astfel, la reducerea emisiilor.

semnificativ la eficiența consumului de 
combustibil al transporturilor rutiere și, 
astfel, la reducerea emisiilor.

Or. fr

Amendamentul 5
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pneurile sunt caracterizate printr-o 
serie de parametri interdependenți. 
Îmbunătățirea unui parametru, precum 
rezistența la rulare, poate avea un impact 
negativ asupra altora, precum aderența pe 
teren umed, în timp ce optimizarea 
aderenței pe teren umed poate avea un 
impact negativ asupra zgomotului exterior 
de rulare. Producătorii de pneuri ar trebui 
încurajați să optimizeze toți parametrii, la 
niveluri superioare celor prevăzute de 
standardele actuale.

(5) Pneurile sunt caracterizate printr-o 
serie de parametri interdependenți. 
Îmbunătățirea unui parametru, precum 
rezistența la rulare, poate avea un impact 
negativ asupra altora, precum aderența pe 
teren umed, în timp ce optimizarea 
aderenței pe teren umed poate avea un 
impact negativ asupra zgomotului exterior 
de rulare. Producătorii de pneuri ar trebui 
încurajați să optimizeze toți parametrii, la 
niveluri superioare celor prevăzute de 
standardele actuale, rămânând totodată 
conștienți de orice impact negativ asupra 
mediului pe care astfel de modificări le-ar 
avea în cursul procesului de fabricație;

Or. en

Amendamentul 6
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pneurile sunt caracterizate printr-o 
serie de parametri interdependenți. 
Îmbunătățirea unui parametru, precum 
rezistența la rulare, poate avea un impact 
negativ asupra altora, precum aderența pe 

(5) Pneurile sunt caracterizate printr-o 
serie de parametri interdependenți. 
Îmbunătățirea unui parametru, precum
rezistența la rulare, poate avea un impact 
negativ asupra altora, precum aderența pe 
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teren umed, în timp ce optimizarea 
aderenței pe teren umed poate avea un 
impact negativ asupra zgomotului exterior 
de rulare. Producătorii de pneuri ar trebui 
încurajați să optimizeze toți parametrii, la 
niveluri superioare celor prevăzute de 
standardele actuale.

teren umed, în timp ce optimizarea 
aderenței pe teren umed poate avea un 
impact negativ asupra zgomotului exterior 
de rulare. Producătorii de pneuri ar trebui 
încurajați să optimizeze toți parametrii la 
niveluri superioare celor prevăzute de 
standardele actuale și să ajungă la 
compromisuri ținând cont atât de 
reducerea rezistenței la rulare, cât și de 
alte criterii.

Or. fr

Amendamentul 7
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pneurile sunt caracterizate printr-o 
serie de parametri interdependenți. 
Îmbunătățirea unui parametru, precum 
rezistența la rulare, poate avea un impact 
negativ asupra altora, precum aderența pe 
teren umed, în timp ce optimizarea 
aderenței pe teren umed poate avea un 
impact negativ asupra zgomotului exterior 
de rulare. Producătorii de pneuri ar trebui 
încurajați să optimizeze toți parametrii, la 
niveluri superioare celor prevăzute de 
standardele actuale.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 8
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pneurile eficiente din punctul de (6) Pneurile eficiente din punctul de 
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vedere al consumului de combustibil pot fi 
rentabile, deoarece economiile de 
combustibil pot compensa pe deplin prețul 
ridicat de cumpărare al pneurilor, rezultat 
din costurile mai mari de producție ale 
acestora.

vedere al consumului de combustibil pot fi 
rentabile, deoarece economiile de 
combustibil pot cel puțin compensa pe 
deplin prețul ridicat de cumpărare al 
pneurilor, rezultat din costurile mai mari de 
producție ale acestora.

Or. fr

Amendamentul 9
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului13

stabilește cerințele minime pentru 
rezistența la rulare a pneurilor. Evoluțiile 
tehnologice fac posibilă reducerea 
pierderilor de energie cauzate de rezistența 
la rulare a pneurilor în mod semnificativ 
dincolo de aceste cerințe minime. Prin 
urmare, pentru a reduce impactul 
transporturilor rutiere asupra mediului, este 
oportun să se actualizeze dispozițiile 
privind etichetarea pneurilor pentru a 
încuraja utilizatorii finali să cumpere 
pneuri mai eficiente din punctul de vedere 
al consumului de combustibil, prin 
furnizarea de informații actualizate 
armonizate cu privire la acest parametru.

(7) Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului13

stabilește cerințele minime pentru 
rezistența la rulare a pneurilor. Evoluțiile 
tehnologice fac posibilă reducerea 
pierderilor de energie cauzate de rezistența 
la rulare a pneurilor în mod semnificativ 
dincolo de aceste cerințe minime. Prin 
urmare, pentru a reduce impactul 
transporturilor rutiere asupra mediului, este 
oportun să se consolideze transparența cu 
privire la eficacitatea pneurilor privind 
consumul de carburant și să se actualizeze 
dispozițiile privind etichetarea pneurilor 
pentru a încuraja utilizatorii finali să 
cumpere pneuri mai eficiente din punctul 
de vedere al consumului de combustibil, 
prin furnizarea de informații actualizate 
armonizate cu privire la acest parametru.

__________________ __________________

13 Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 iulie 2009 privind cerințele de 
omologare de tip pentru siguranța generală 
a autovehiculelor, a remorcilor acestora, 
precum și a sistemelor, componentelor și 
unităților tehnice separate care le sunt 
destinate (JO L 200, 31.7.2009, p. 1).

13 Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 iulie 2009 privind cerințele de 
omologare de tip pentru siguranța generală 
a autovehiculelor, a remorcilor acestora, 
precum și a sistemelor, componentelor și 
unităților tehnice separate care le sunt 
destinate (JO L 200, 31.7.2009, p. 1).
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Or. fr

Amendamentul 10
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului13

stabilește cerințele minime pentru 
rezistența la rulare a pneurilor. Evoluțiile 
tehnologice fac posibilă reducerea 
pierderilor de energie cauzate de rezistența 
la rulare a pneurilor în mod semnificativ 
dincolo de aceste cerințe minime. Prin 
urmare, pentru a reduce impactul 
transporturilor rutiere asupra mediului, este 
oportun să se actualizeze dispozițiile 
privind etichetarea pneurilor pentru a 
încuraja utilizatorii finali să cumpere 
pneuri mai eficiente din punctul de vedere 
al consumului de combustibil, prin 
furnizarea de informații actualizate 
armonizate cu privire la acest parametru.

(7) Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului13

stabilește cerințele minime pentru 
rezistența la rulare a pneurilor. Evoluțiile 
tehnologice fac posibilă reducerea 
pierderilor de energie cauzate de rezistența 
la rulare a pneurilor în mod semnificativ 
dincolo de aceste cerințe minime. Prin 
urmare, pentru a reduce impactul 
transporturilor rutiere asupra mediului, 
etichetarea pneurilor ar trebui actualizată
pentru a încuraja utilizatorii finali să 
cumpere pneuri mai eficiente din punctul 
de vedere al consumului de combustibil, 
prin furnizarea de informații actualizate 
armonizate cu privire la acest parametru.

__________________ __________________

13 Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 iulie 2009 privind cerințele de 
omologare de tip pentru siguranța generală 
a autovehiculelor, a remorcilor acestora, 
precum și a sistemelor, componentelor și 
unităților tehnice separate care le sunt 
destinate (JO L 200, 31.7.2009, p. 1).

13 Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 iulie 2009 privind cerințele de 
omologare de tip pentru siguranța generală 
a autovehiculelor, a remorcilor acestora, 
precum și a sistemelor, componentelor și 
unităților tehnice separate care le sunt 
destinate (JO L 200, 31.7.2009, p. 1).

Or. en

Amendamentul 11
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 8



AM\1163773RO.docx 9/30 PE628.368v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Zgomotul provocat de traficul rutier 
reprezintă un inconvenient semnificativ și 
are un efect nociv asupra sănătății. 
Regulamentul (CE) nr. 661/2009 stabilește 
cerințe minime referitoare la zgomotul 
exterior de rulare al pneurilor. Evoluțiile 
tehnologice fac posibilă reducerea 
zgomotului exterior de rulare, în mod 
semnificativ dincolo de aceste cerințe 
minime. Prin urmare, pentru a reduce 
zgomotul în traficul rutier, este oportun să 
se actualizeze dispozițiile privind 
etichetarea pneurilor, prin furnizarea de 
informații armonizate referitoare la acest 
parametru, cu scopul de a încuraja 
utilizatorii finali să achiziționeze pneuri cu 
zgomot exterior de rulare redus..

(8) Zgomotul provocat de traficul rutier 
reprezintă un inconvenient semnificativ și 
are un efect nociv asupra sănătății. 
Regulamentul (CE) nr. 661/2009 stabilește 
cerințe minime referitoare la zgomotul 
exterior de rulare al pneurilor. Evoluțiile 
tehnologice fac posibilă reducerea 
zgomotului exterior de rulare, în mod 
semnificativ dincolo de aceste cerințe 
minime. Prin urmare, pentru a reduce 
zgomotul în traficul rutier, este oportun să 
se consolideze transparența cu privire la 
eficacitatea pneurilor privind zgomotul 
exterior de rulare și să se actualizeze 
dispozițiile privind etichetarea pneurilor, 
prin furnizarea de informații armonizate 
referitoare la acest parametru, cu scopul de 
a încuraja utilizatorii finali să achiziționeze 
pneuri cu zgomot exterior de rulare redus..

Or. fr

Amendamentul 12
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Zgomotul provocat de traficul rutier 
reprezintă un inconvenient semnificativ și 
are un efect nociv asupra sănătății. 
Regulamentul (CE) nr. 661/2009 stabilește 
cerințe minime referitoare la zgomotul 
exterior de rulare al pneurilor. Evoluțiile 
tehnologice fac posibilă reducerea 
zgomotului exterior de rulare, în mod 
semnificativ dincolo de aceste cerințe 
minime. Prin urmare, pentru a reduce 
zgomotul în traficul rutier, este oportun să 
se actualizeze dispozițiile privind 
etichetarea pneurilor, prin furnizarea de 
informații armonizate referitoare la acest 

(8) Zgomotul provocat de traficul rutier 
reprezintă un inconvenient semnificativ și 
are un efect nociv asupra sănătății. 
Regulamentul (CE) nr. 661/2009 stabilește 
cerințe minime referitoare la zgomotul 
exterior de rulare al pneurilor. Evoluțiile 
tehnologice fac posibilă reducerea 
zgomotului exterior de rulare, în mod 
semnificativ dincolo de aceste cerințe 
minime. Prin urmare, etichetarea 
pneurilor ar trebui actualizată prin 
furnizarea de informații armonizate 
referitoare la acest parametru, cu scopul de 
a încuraja utilizatorii finali să achiziționeze 
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parametru, cu scopul de a încuraja 
utilizatorii finali să achiziționeze pneuri cu 
zgomot exterior de rulare redus..

pneuri cu zgomot exterior de rulare redus.

Or. en

Amendamentul 13
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Regulamentul (CE) nr. 661/2009 
stabilește cerințe minime referitoare la 
performanța în materie de aderență pe teren 
umed a pneurilor. Evoluțiile tehnologice 
fac posibilă îmbunătățirea semnificativă a 
aderenței pe teren umed, dincolo de aceste 
cerințe minime, și, astfel, reducerea 
distanțelor de frânare pe teren umed. În 
consecință, pentru a îmbunătăți siguranța 
rutieră, este oportun să se stabilească 
dispoziții pentru a încuraja utilizatorii finali 
să achiziționeze pneuri cu performanță 
ridicată în materie de aderență pe teren 
umed, prin furnizarea de informații 
armonizate referitoare la acest parametru.

(10) Regulamentul (CE) nr. 661/2009 
stabilește cerințe minime referitoare la 
performanța în materie de aderență pe teren 
umed a pneurilor. Evoluțiile tehnologice 
fac posibilă îmbunătățirea semnificativă a 
aderenței pe teren umed, dincolo de aceste 
cerințe minime, și, astfel, reducerea 
distanțelor de frânare pe teren umed. În 
consecință, pentru a îmbunătăți siguranța 
rutieră, este oportun să se consolideze 
transparența cu privire la aderența 
pneurilor și să se stabilească dispoziții 
pentru a încuraja utilizatorii finali să 
achiziționeze pneuri cu performanță 
ridicată în materie de aderență pe teren 
umed, prin furnizarea de informații 
armonizate referitoare la acest parametru.

Or. fr

Amendamentul 14
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Regulamentul (CE) nr. 661/2009 
stabilește cerințe minime referitoare la 
performanța în materie de aderență pe teren 

(10) Regulamentul (CE) nr. 661/2009 
stabilește cerințe minime referitoare la 
performanța în materie de aderență pe teren 
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umed a pneurilor. Evoluțiile tehnologice 
fac posibilă îmbunătățirea semnificativă a 
aderenței pe teren umed, dincolo de aceste 
cerințe minime, și, astfel, reducerea 
distanțelor de frânare pe teren umed. În 
consecință, pentru a îmbunătăți siguranța 
rutieră, este oportun să se stabilească 
dispoziții pentru a încuraja utilizatorii finali 
să achiziționeze pneuri cu performanță 
ridicată în materie de aderență pe teren 
umed, prin furnizarea de informații 
armonizate referitoare la acest parametru.

umed a pneurilor. Evoluțiile tehnologice 
fac posibilă îmbunătățirea semnificativă a 
aderenței pe teren umed, dincolo de aceste 
cerințe minime, și, astfel, reducerea 
distanțelor de frânare pe teren umed. În 
consecință, pentru a îmbunătăți siguranța 
rutieră, etichetarea pneurilor ar trebui 
actualizată pentru a încuraja utilizatorii 
finali să achiziționeze pneuri cu 
performanță ridicată în materie de aderență 
pe teren umed, prin furnizarea de 
informații armonizate referitoare la acest 
parametru.

Or. en

Amendamentul 15
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a furniza utilizatorilor finali 
informații cu privire la performanța 
pneurilor proiectate în mod special pentru 
condiții de zăpadă și gheață, este oportun 
să se prevadă includerea pe etichetă a 
cerințelor de informații cu privire la 
pneurile pentru zăpadă și gheață.

(12) Pentru a furniza utilizatorilor finali 
informații cu privire la performanța 
pneurilor proiectate în mod special pentru 
condiții de zăpadă și gheață, etichetarea 
pneurilor ar trebui actualizată prin
includerea pe etichetă a cerințelor de 
informații cu privire la pneurile pentru 
zăpadă și gheață.

Or. en

Amendamentul 16
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Abraziunea pneurilor în cursul 
utilizării este o sursă semnificativă de 

(13) Abraziunea pneurilor în cursul 
utilizării este o sursă semnificativă de 
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microplastice, care sunt dăunătoare pentru 
mediu, și, din acest motiv, Comunicarea 
Comisiei intitulată „Strategia europeană 
pentru materialele plastice într-o economie 
circulară”16 menționează necesitatea de a 
aborda eliberarea involuntară de 
microplastice din pneuri, printre altele, prin 
măsuri de informare, precum etichetarea și 
cerințele minime pentru pneuri. Cu toate 
acestea, în prezent nu este disponibilă o 
metodă de măsurare a abraziunii pneurilor. 
Din acest motiv, Comisia ar trebui să 
mandateze elaborarea unei astfel de 
metode, care să ia în considerare toate 
standardele sau regulamentele 
internaționale aflate la stadiul actual al 
tehnologiei elaborate sau propuse, cu 
scopul de institui o metodă de testare 
adecvată cât mai curând posibil.

microplastice, care sunt dăunătoare pentru 
mediu și constituie, în prezent, o 
preocupare majoră, în măsura în care 
poluarea oceanelor prin microplastice 
afectează în mod semnificativ 
biodiversitatea. Din acest motiv, 
Comunicarea Comisiei intitulată „Strategia 
europeană pentru materialele plastice într-o 
economie circulară”16 menționează 
necesitatea de a aborda eliberarea 
involuntară de microplastice din pneuri, 
printre altele, prin măsuri de informare, 
precum etichetarea și cerințele minime 
pentru pneuri. Cu toate acestea, în prezent 
nu este disponibilă o metodă de măsurare a 
abraziunii pneurilor. Din acest motiv, 
Comisia ar trebui să mandateze elaborarea 
unei astfel de metode, care să ia în 
considerare toate standardele sau 
regulamentele internaționale aflate la 
stadiul actual al tehnologiei elaborate sau 
propuse, cu scopul de institui o metodă de 
testare adecvată cât mai curând posibil.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final. 16 COM(2018)0028.

Or. fr

Amendamentul 17
Keith Taylor

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Abraziunea pneurilor în cursul 
utilizării este o sursă semnificativă de 
microplastice, care sunt dăunătoare pentru 
mediu, și, din acest motiv, Comunicarea 
Comisiei intitulată „Strategia europeană 
pentru materialele plastice într-o economie 
circulară”16 menționează necesitatea de a 
aborda eliberarea involuntară de 
microplastice din pneuri, printre altele, prin 
măsuri de informare, precum etichetarea și 

(13) Abraziunea pneurilor în cursul 
utilizării este o sursă semnificativă de 
microplastice, care sunt dăunătoare pentru 
mediu, și, din acest motiv, Comunicarea 
Comisiei intitulată „Strategia europeană 
pentru materialele plastice într-o economie 
circulară”16 menționează necesitatea de a 
aborda eliberarea involuntară de 
microplastice din pneuri, printre altele, prin 
măsuri de informare, precum etichetarea și 
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cerințele minime pentru pneuri. Cu toate 
acestea, în prezent nu este disponibilă o 
metodă de măsurare a abraziunii 
pneurilor. Din acest motiv, Comisia ar 
trebui să mandateze elaborarea unei astfel 
de metode, care să ia în considerare toate 
standardele sau regulamentele 
internaționale aflate la stadiul actual al 
tehnologiei elaborate sau propuse, cu 
scopul de institui o metodă de testare 
adecvată cât mai curând posibil.

cerințele minime pentru pneuri. Aplicarea 
unor cerințe de etichetare în ceea ce 
privește rata de abraziune a pneurilor ar 
aduce beneficii substanțiale pentru 
sănătatea umană și pentru mediu. Prin 
urmare, Comisia ar trebui să introducă o 
metodă de testare adecvată pentru 
măsurarea abraziunii pneurilor cât mai 
curând posibil, luând în considerare toate 
standardele sau regulamentele 
internaționale aflate la stadiul actual al 
tehnologiei elaborate sau propuse, cu 
scopul de a introduce parametri și cerințe
de informare pentru abraziunea pneurilor 
înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final. 16 COM(2018)0028.

Or. en

Amendamentul 18
Ivo Belet

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Abraziunea pneurilor în cursul 
utilizării este o sursă semnificativă de 
microplastice, care sunt dăunătoare pentru 
mediu, și, din acest motiv, Comunicarea 
Comisiei intitulată „Strategia europeană 
pentru materialele plastice într-o economie 
circulară”16 menționează necesitatea de a 
aborda eliberarea involuntară de 
microplastice din pneuri, printre altele, prin 
măsuri de informare, precum etichetarea și 
cerințele minime pentru pneuri. Cu toate 
acestea, în prezent nu este disponibilă o 
metodă de măsurare a abraziunii 
pneurilor. Din acest motiv, Comisia ar 
trebui să mandateze elaborarea unei astfel 
de metode, care să ia în considerare toate 
standardele sau regulamentele 

(13) Abraziunea pneurilor în cursul 
utilizării este o sursă semnificativă de 
microplastice, care sunt dăunătoare pentru 
mediu, și, din acest motiv, Comunicarea 
Comisiei intitulată „Strategia europeană 
pentru materialele plastice într-o economie 
circulară”16 menționează necesitatea de a 
aborda eliberarea involuntară de 
microplastice din pneuri, printre altele, prin 
măsuri de informare, precum etichetarea și 
cerințele minime pentru pneuri. Deși 
industria a început să efectueze cercetări 
cu privire la abraziunea pneurilor și 
dezvoltarea unei metode de testare, în 
prezent nu este disponibilă o metodă de 
testare adecvată. Din acest motiv, Comisia 
ar trebui să mandateze elaborarea unei 
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internaționale aflate la stadiul actual al 
tehnologiei elaborate sau propuse, cu 
scopul de institui o metodă de testare 
adecvată cât mai curând posibil.

astfel de metode, care să ia în considerare
activitatea din industrie și toate 
standardele sau regulamentele 
internaționale aflate la stadiul actual al 
tehnologiei elaborate sau propuse, cu 
scopul de institui o metodă de testare 
adecvată cât mai curând posibil.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final. 16 COM(2018)0028.

Or. en

Amendamentul 19
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pneurile reșapate reprezintă o parte 
importantă a pieței pneurilor pentru 
vehicule utilitare grele. Reșaparea 
pneurilor le extinde durata de viață și 
contribuie la atingerea obiectivelor 
economiei circulare, precum reducerea 
deșeurilor. Aplicarea cerințelor de 
etichetare acestor pneuri ar crea economii 
de energie substanțiale. Cu toate acestea, 
deoarece o metodă de testare adecvată 
pentru a măsura performanța pneurilor 
reșapate nu este în prezent disponibilă, 
prezentul regulament ar trebui să prevadă 
includerea ei viitoare.

(14) Pneurile reșapate reprezintă o parte 
importantă a pieței pneurilor pentru 
vehicule utilitare grele. Reșaparea 
pneurilor le extinde durata de viață și 
contribuie la atingerea obiectivelor 
economiei circulare, precum reducerea 
deșeurilor. Aplicarea unor cerințe în 
materie de transparență și de etichetare 
acestor pneuri ar crea economii de energie 
substanțiale. Cu toate acestea, deoarece o 
metodă de testare adecvată pentru a măsura 
performanța pneurilor reșapate nu este în 
prezent disponibilă, prezentul regulament 
ar trebui să prevadă includerea ei viitoare.

Or. fr

Amendamentul 20
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Eticheta energetică conformă cu 
Regulamentul (UE) 2017/1369 al 
Parlamentului European și al Consiliului17, 
care clasifică consumul de energie al 
produselor pe o scară de la „A” la „G”, este 
recunoscută de peste 85 % din 
consumatorii din Uniune și s-a dovedit a fi 
eficace în promovarea unor produse mai 
eficiente. Eticheta pneurilor ar trebui să 
utilizeze în continuare același model, în 
măsura posibilului, recunoscând în același 
timp specificitățile parametrilor pneurilor.

(15) Eticheta energetică conformă cu 
Regulamentul (UE) 2017/1369 al 
Parlamentului European și al Consiliului17, 
care clasifică consumul de energie al 
produselor pe o scară de la „A” la „G”, este 
recunoscută de peste 85 % din 
consumatorii din Uniune și s-a dovedit a fi 
eficace în promovarea unor produse mai 
eficiente. Prin urmare, este logic ca 
eticheta pneurilor să utilizeze în continuare 
același model, în măsura posibilului, 
recunoscând în același timp specificitățile 
parametrilor pneurilor.

__________________ __________________

17 Regulamentul (UE) 2017/1369 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru 
pentru etichetarea energetică și de abrogare 
a Directivei 2010/30/UE (JO L 198, 
28.7.2017, p. 1).

17 Regulamentul (UE) 2017/1369 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru 
pentru etichetarea energetică și de abrogare 
a Directivei 2010/30/UE (JO L 198, 
28.7.2017, p. 1).

Or. fr

Amendamentul 21
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Este probabil ca furnizarea de 
informații comparabile referitoare la 
parametrii pneurilor sub forma unei 
etichete standard să influențeze deciziile de 
cumpărare ale utilizatorilor finali în 
favoarea unor pneuri mai sigure, mai 
silențioase și mai eficiente din punctul de 
vedere al consumului de combustibil. La
rândul său, acest lucru este probabil să 
încurajeze producătorii de pneuri să 
optimizeze acești parametri, ceea ce ar 
deschide calea către un consum și o 

(16) Este probabil ca furnizarea de 
informații comparabile referitoare la 
parametrii pneurilor sub forma unei 
etichete standard să influențeze deciziile de 
cumpărare ale utilizatorilor finali în 
favoarea unor pneuri mai sigure, mai 
silențioase și mai eficiente din punctul de 
vedere al consumului de combustibil. La 
rândul său, acest lucru este probabil să 
încurajeze producătorii de pneuri să 
optimizeze acești parametri, ceea ce ar 
putea deschide calea către un consum și o 
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producție mai durabile. producție mai durabile.

Or. fr

Amendamentul 22
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Necesitatea unei mai bune 
informări cu privire la eficiența consumului 
de combustibil în cazul pneurilor și cu 
privire la alți parametri este relevantă 
pentru toți consumatori finali, inclusiv 
pentru cumpărătorii de pneuri de rezervă, 
pentru cumpărătorii de pneuri instalate pe 
vehicule noi, precum și pentru gestionarii 
de parcuri auto și întreprinderile de 
transport, care nu pot compara cu ușurință 
parametrii diferitelor mărci de pneuri în 
absența unui sistem de etichetare și testare 
armonizat. Din acest motiv, este oportună 
impunerea cerinței de etichetare a 
pneurilor livrate cu vehicule în orice 
moment.

(17) Necesitatea unei mai bune 
informări cu privire la eficiența consumului 
de combustibil în cazul pneurilor și cu 
privire la alți parametri este relevantă 
pentru toți consumatori finali, inclusiv 
pentru cumpărătorii de pneuri de rezervă, 
pentru cumpărătorii de pneuri instalate pe 
vehicule noi, precum și pentru gestionarii 
de parcuri auto și întreprinderile de 
transport, care nu pot compara cu ușurință 
parametrii diferitelor mărci de pneuri în 
absența unui sistem de etichetare și testare 
armonizat. Prin urmare, etichete care să 
reflecte toate cele de mai sus ar trebui să 
fie folosite în mod obligatoriu pe pneurile
livrate cu vehicule în orice moment.

Or. en

Amendamentul 23
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Mulți utilizatori finali iau decizii de 
cumpărare fără a vedea efectiv pneurile și, 
din acest motiv, nu văd eticheta aplicată pe 
acestea. În toate aceste situații, 
utilizatorului final ar trebui să-i fie 
prezentată eticheta înainte de finalizarea 

(20) Mulți utilizatori finali iau decizii de 
cumpărare fără a vedea efectiv pneurile și, 
din acest motiv, nu văd eticheta aplicată pe 
acestea. În toate aceste situații, 
utilizatorului final ar trebui să-i fie 
prezentată eticheta înainte de finalizarea 
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deciziei de cumpărare. Afișarea unei 
etichete pe pneuri la punctul de vânzare, 
precum și în materialele tehnice 
promoționale, ar trebui să asigure primirea 
de către distribuitori, precum și de către 
posibilii utilizatori finali, a unor informații 
armonizate referitoare la parametrii 
relevanți ai pneurilor, la momentul și în 
locul în care a fost luată decizia de 
cumpărare.

deciziei de cumpărare, acesta trebuind să 
poată beneficia de explicații care să-i 
permită să înțeleagă informațiile de pe 
eticheta respectivă. Afișarea unei etichete 
pe pneuri la punctul de vânzare, precum și 
în materialele tehnice promoționale, ar 
trebui să asigure primirea de către 
distribuitori, precum și de către posibilii 
utilizatori finali, a unor informații 
armonizate referitoare la parametrii
relevanți ai pneurilor, la momentul și în 
locul în care a fost luată decizia de 
cumpărare.

Or. fr

Amendamentul 24
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Unii utilizatori finali aleg pneurile 
înainte de a sosi la punctul de vânzare sau 
le cumpără prin comandă poștală sau prin 
internet. Pentru a garanta că și acești 
utilizatori finali vor putea face o alegere în 
cunoștință de cauză pe baza unor informații 
armonizate referitoare la eficiența pneurilor 
din punctul de vedere al consumului de 
combustibil, al performanței de aderență pe 
teren umed, al zgomotului exterior de 
rulare și al altor parametri, etichetele ar 
trebui să fie reproduse în toate materialele 
tehnice promoționale, inclusiv în cazul în 
care aceste materiale sunt puse la dispoziție 
pe internet.

(21) Unii utilizatori finali aleg pneurile 
înainte de a sosi la punctul de vânzare sau 
le cumpără prin comandă poștală sau prin 
internet. Pentru a garanta că și acești 
utilizatori finali vor putea face o alegere în 
cunoștință de cauză pe baza unor informații 
armonizate referitoare la eficiența pneurilor 
din punctul de vedere al consumului de 
combustibil, al performanței de aderență pe 
teren umed, al zgomotului exterior de 
rulare și al altor parametri, etichetele ar 
trebui să fie reproduse în toate materialele 
tehnice promoționale, inclusiv în cazul în 
care aceste materiale sunt puse la dispoziție 
pe internet, și să furnizeze toate 
informațiile necesare pentru înțelegerea 
lor în mod corespunzător.

Or. fr
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Amendamentul 25
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Eficiența din punctul de vedere al 
consumului de combustibil, aderența pe 
teren umed, zgomotul exterior și alți 
parametri ar trebui să fie evaluați în 
conformitate cu metode fiabile, precise și 
reproductibile care iau în considerare 
măsurătorile și metodele de calcul de 
ultimă generație. În măsura posibilului, 
astfel de metode ar trebui să reflecte 
comportamentul consumatorului mediu și 
să fie robuste pentru a preveni eventuala 
eludare intenționată sau neintenționată. 
Etichetele pneurilor ar trebui să reflecte 
rezultatele comparative ale performanțelor 
pneurilor în utilizare efectivă, în limitele 
constrângerilor cauzate de necesitatea unor 
încercări de laborator fiabile, precise și 
reproductibile, pentru a le permite 
utilizatorilor finali să compare diferitele 
tipuri de pneuri și pentru a limita astfel 
costurile de testare pentru producători.

(23) Eficiența din punctul de vedere al 
consumului de combustibil, aderența pe 
teren umed, zgomotul exterior și alți 
parametri ar trebui să fie evaluați în 
conformitate cu metode fiabile, precise și 
reproductibile care iau în considerare 
măsurătorile și metodele de calcul de 
ultimă generație. În măsura posibilului, 
astfel de metode ar trebui să reflecte 
comportamentul consumatorului mediu și 
să fie robuste pentru a preveni eventuala 
eludare intenționată sau neintenționată. În 
măsura posibilului, etichetele pneurilor ar 
trebui să reflecte rezultatele comparative 
ale performanțelor pneurilor în utilizare 
efectivă, în limitele constrângerilor cauzate 
de necesitatea unor încercări de laborator 
fiabile, precise și reproductibile, pentru a le 
permite utilizatorilor finali să compare 
diferitele tipuri de pneuri și pentru a limita 
astfel costurile de testare pentru 
producători.

Or. fr

Amendamentul 26
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a promova eficiența 
energetică, atenuarea schimbărilor 
climatice și protecția mediului, statele 
membre ar trebui să poată elabora măsuri 
de stimulare a folosirii produselor eficiente 
din punct de vedere energetic. Statele 

(29) Pentru a promova eficiența 
energetică, atenuarea schimbărilor 
climatice și protecția mediului, statele 
membre ar trebui să poată elabora măsuri 
de stimulare a folosirii produselor eficiente 
din punct de vedere energetic. Statele 
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membre sunt libere să hotărască natura 
unor astfel de măsuri de stimulare. Acestea 
ar trebui să respecte normele Uniunii 
privind ajutoarele de stat și nu ar trebui 
să constituie bariere nejustificate în 
cadrul pieței. Prezentul regulament nu 
aduce atingere rezultatelor niciunei 
proceduri viitoare în materie de ajutoare de 
stat care ar putea fi întreprinsă în 
conformitate cu articolele 107 și 108 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE) în legătură cu asemenea 
măsuri de stimulare.

membre sunt libere să hotărască natura 
unor astfel de măsuri de stimulare. 
Prezentul regulament nu aduce atingere 
rezultatelor niciunei proceduri viitoare în 
materie de ajutoare de stat care ar putea fi 
întreprinsă în conformitate cu articolele 
107 și 108 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) în 
legătură cu asemenea măsuri de stimulare.

Or. fr

Amendamentul 27
Ivo Belet

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Pentru a modifica conținutul și 
formatul etichetei, pentru a introduce 
cerințe cu privire la pneurile reșapate, la 
abraziune și la kilometraj, precum și 
pentru a adapta anexele la progresul tehnic, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei. Este 
deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți, și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în conformitate 
cu principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare din 13 aprilie 201621. Mai precis, 
pentru a se asigura participarea egală la 
elaborarea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul ar trebui să 
primească toate documentele în același 
timp cu experții din statele membre, iar 
experții acestor instituții ar trebui să aibă în 

(30) Pentru a introduce cerințe cu privire 
la pneurile reșapate, precum și pentru a 
adapta anexele la progresul tehnic, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei. Este 
deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți, și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în conformitate 
cu principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare din 13 aprilie 201621. Mai precis, 
pentru a se asigura participarea egală la 
elaborarea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul ar trebui să 
primească toate documentele în același 
timp cu experții din statele membre, iar 
experții acestor instituții ar trebui să aibă în 
mod sistematic acces la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
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mod sistematic acces la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu elaborarea actelor delegate.

însărcinate cu elaborarea actelor delegate.

__________________ __________________

21 JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 21 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendamentul 28
Keith Taylor

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul prezentului regulament 
este de a îmbunătăți siguranța, protecția 
sănătății și eficiența economică și 
ecologică a sectorului transporturilor 
rutiere, prin promovarea pneurilor eficiente 
din punctul de vedere al consumului de 
combustibil, sigure și cu niveluri scăzute 
de zgomot.

1. Obiectivul prezentului regulament 
este de a îmbunătăți siguranța, protecția 
sănătății și eficiența economică și 
ecologică a sectorului transporturilor 
rutiere, prin promovarea pneurilor eficiente 
din punctul de vedere al consumului de 
combustibil, sigure și cu niveluri scăzute 
de zgomot, precum și cu un impact minim 
asupra mediului.

Or. en

Amendamentul 29
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru fiecare pneu individual, de o 
etichetă în conformitate cu anexa II sub 
formă de autocolant, indicând informațiile 
și clasa pentru fiecare dintre parametrii 
prevăzuți în anexa I, și de fișa cu informații 
referitoare la produs, astfel cum este 
stabilită în anexa IV;

(a) pentru fiecare pneu C1 și C2 
individual, de o etichetă în conformitate cu 
anexa II sub formă de autocolant, indicând 
informațiile și clasa pentru fiecare dintre 
parametrii prevăzuți în anexa I, și de fișa 
cu informații referitoare la produs, astfel 
cum este stabilită în anexa IV;
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Or. en

Justificare

Pneurile pentru camioane sunt expuse rar. În cazul anvelopelor pentru camioane, prezența 
unei etichete autocolante pe fiecare pneu nu aduce beneficii suplimentare.

Amendamentul 30
Jean-François Jalkh
în numele Grupului ENF

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru fiecare lot format din unul 
sau mai multe pneuri identice, de o etichetă 
în conformitate cu anexa II în format 
imprimat, indicând informațiile și clasa 
pentru fiecare dintre parametrii prevăzuți în 
anexa I, și de fișa cu informații referitoare 
la produs, astfel cum este stabilită în anexa 
IV.

(b) pentru fiecare lot format din unul 
sau mai multe pneuri identice, de un 
număr al lotului, de un număr de serie, de 
o etichetă imprimată în conformitate cu 
anexa II în format imprimat, indicând 
informațiile și clasa pentru fiecare dintre 
parametrii prevăzuți în anexa I, și de fișa 
cu informații referitoare la produs, astfel 
cum este stabilită în anexa IV.

Or. fr

Justificare

În cazul unui pneu individual, dacă acesta prezintă o anomalie sau face obiectul unei 
rechemări din partea furnizorului, este important să se poată identifica celelalte pneuri din 
aceeași serie de producție care formează lotul din care provine pneul deficient, pentru a se 
putea rechema pneurile, dacă este necesar.

Amendamentul 31
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Furnizorii se asigură că valorile, 5. Furnizorii se asigură că valorile, 
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clasele aferente și orice informații 
suplimentare privind performanța pe care 
le declară pe etichetă pentru parametrii 
esențiali stabiliți în anexa I au făcut 
obiectul procesului de omologare de tip în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
661/2009.

clasele aferente, identificatorul de model și 
orice informații suplimentare privind 
performanța pe care le declară pe etichetă 
pentru parametrii esențiali stabiliți în anexa 
I, precum și parametrii de documentație 
tehnică prevăzuți la anexa 3 au fost 
comunicați autorității de omologare de tip 
anterior introducerii pe piață a pneului. 
Autoritatea de omologare de tip confirmă 
primirea documentației din partea 
furnizorului.

Or. en

Justificare

În principiu, procesul de omologare de tip și procesul de etichetare sunt proceduri 
independente. Cu toate acestea, raportarea către autoritățile de omologare de tip poate avea 
o valoare adăugată pentru controale și pentru punerea corectă în aplicare. Primirea tuturor 
informațiilor necesare înainte ca pneurile să fie introduse pe piață le-ar permite autorităților 
să efectueze teste cu privire la precizia măsurătorilor de pe etichete, în cazul în care doresc 
acest lucru.

Amendamentul 32
Jean-François Jalkh
în numele Grupului ENF

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Începând cu 1 ianuarie 2020, 
înainte de a introduce un pneu pe piață, 
furnizorii trebuie să introducă în baza de 
date a produselor informațiile prevăzute în 
anexa I la Regulamentul (UE) 2017/1369.

1. Începând cu 1 ianuarie 2020, 
înainte de a introduce un pneu pe piață, 
furnizorii trebuie să introducă în baza de 
date a produselor informațiile prevăzute în 
anexa I la Regulamentul (UE) 2017/1369.
Întrucât această bază de date este 
accesibilă publicului, utilizatorii finali vor 
putea ține cont și de aceste informații 
atunci când compară și selectează pneuri.

Or. fr
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Justificare

Posibilitatea de a consulta fișa tehnică a pneurilor într-o bază de date online determină 
comportamentul la cumpărare al utilizatorilor finali.

Amendamentul 33
Jean-François Jalkh
în numele Grupului ENF

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) înainte de vânzarea unui pneu, 
aparținând unui lot format dintr-unul sau 
mai multe pneuri identice, eticheta 
menționată la articolul 4 alineatul (1) litera 
(b) este prezentată utilizatorului final și 
afișată vizibil în vecinătatea imediată a 
pneului la punctul de vânzare.

(b) înainte de vânzarea unui pneu, 
aparținând unui lot format dintr-unul sau 
mai multe pneuri identice, eticheta 
menționată la articolul 4 alineatul (1) litera 
(b) este prezentată utilizatorului final și 
afișată vizibil în vecinătatea imediată a 
fiecărui pneu care face parte dintr-un lot 
format dintr-unul sau din mai multe 
pneuri identice.

Or. fr

Justificare

În cazul unui lot format din mai multe pneuri identice, fiecare pneu trebuie să fie etichetat în 
așa fel încât să se garanteze pentru utilizatorul final vizibilitatea informațiilor de pe etichetă, 
indiferent de compoziția lotului pe care alege să îl achiziționeze, fie că e vorba de un pneu 
sau de mai multe.

Amendamentul 34
Keith Taylor

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a

Kilometrajul și abraziunea

1. Comisia adoptă, până la 1 ianuarie 
2020, acte delegate în conformitate cu 
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articolul 13 pentru a completa prezentul 
regulament prin introducerea unor 
parametri și a unor cerințe de informare 
privind kilometrajul și abraziunea 
pneurilor.

2. În acest scop, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 13 în ceea ce 
privește introducerea unei metode de 
testare adecvate pentru măsurarea 
abraziunii pneurilor.

Or. en

Amendamentul 35
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a introduce modificări ale 
conținutului și formatului etichetei;

eliminat

Or. en

Justificare

Conținutul și formatul etichetei reprezintă elemente fundamentale ale regulamentului și ar 
trebui să facă obiectul procedurii de codecizie.

Amendamentul 36
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a introduce parametri sau cerințe 
privind informațiile în anexe, în special 
pentru kilometraj și abraziune, cu 
condiția ca metodele de testare adecvate 

eliminat
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să fie disponibile;

Or. en

Justificare

Parametrii sau informațiile referitoare la kilometraj și abraziune reprezintă elemente 
fundamentale ale regulamentului și ar trebui să facă obiectul procedurii de codecizie.

Amendamentul 37
Keith Taylor

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a introduce parametri sau cerințe 
privind informațiile în anexe, în special 
pentru kilometraj și abraziune, cu 
condiția ca metodele de testare adecvate 
să fie disponibile;

eliminat

Or. en

Amendamentul 38
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) a introduce parametri de 
clasificare care să reflecte performanțele 
pneurilor reșapate, cu condiția să existe o 
metodă de testare armonizată 
corespunzătoare și să fi fost efectuat un 
studiu de fezabilitate;

Or. en
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Amendamentul 39
Keith Taylor

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 1 iunie 2026, Comisia efectuează o 
evaluare a prezentului regulament și 
prezintă un raport Parlamentului European, 
Consiliului și Comitetului Economic și 
Social European.

Până la 1 iunie 2022, Comisia efectuează o 
evaluare a prezentului regulament și 
prezintă un raport Parlamentului European, 
Consiliului și Comitetului Economic și 
Social European.

Or. en

Amendamentul 40
Keith Taylor

Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a

Modificarea Regulamentului (CE) 
nr. 661/2009

La articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 
661/2009 se inserează următoarea literă 
(na):

„(na) rata de abraziune a pneurilor”.

Or. en

Amendamentul 41
Ivo Belet

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea A – tabel

Textul propus de Comisie

Pneurile C1 Pneurile C2 Pneurile C3
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CRR în kg/t Clasa 
de 
eficienț
ă 
energet
ică

CRR în 
kg/t

Clasa de 
eficiență 
energetic
ă

CRR în 
kg/t

Clasa de 
eficiență 
energetic
ă

CRR ≤ 5,4 A CRR ≤ 
4,4

A CRR ≤ 
3,1

A

5,5 ≤ CRR ≤ 6,5 B 4,5 ≤ 
CRR ≤ 
5,5

B 3,2 ≤ 
CRR ≤ 
4,0

B

6,6 ≤ CRR
≤ 7,7

C 5,6 ≤ 
CRR ≤ 
6,7

C 4,1 ≤ 
CRR ≤ 
5,0

C

7,8 ≤ CRR 
≤ 9,0

D 6,8 ≤ 
CRR ≤ 
8,0

D 5,1 ≤ 
CRR ≤ 
6,0

D

9,1 ≤ CRR 
≤ 10,5

E 8,1 ≤ 
CRR ≤ 
9,2

E 6,1 ≤ 
CRR ≤ 
7,0

E

CRR ≥ 10,6 F CRR ≥ 
9,3

F CRR ≥ 
7,1

F

Amendamentul

Pneurile C1 Pneurile C2 Pneurile C3

CRR în 
kg/t

Clasa de 
eficiență 
energetic
ă

CRR în 
kg/t

Clasa de 
eficiență 
energetic
ă

CRR în 
kg/t

Clasa de 
eficiență 
energetic
ă

CRR ≤ 
6,5

A CRR ≤ 
5,5

A CRR ≤ 
4,0

A

6,6 ≤ 
CRR ≤
7,7

B 5,6 ≤ 
CRR ≤ 
6,7

B 4,1 ≤ 
CRR ≤ 
5,0

B

7,8 ≤ 
CRR ≤ 
9,0

C 6,8 ≤ 
CRR ≤ 
8,0

C 5,1 ≤
CRR ≤ 
6,0

C

Gol D Gol D 6,1 ≤ 
CRR ≤ 

D
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7,0

9,1 ≤ 
CRR ≤ 
10,5

E 8,1 ≤ 
CRR ≤ 
9,2

E 7,1 ≤ 
CRR ≤ 
8,0

E

10,6 ≤ 
CRR ≤ 
12,0

F 9,3 ≤ 
CRR ≤ 
10,5

F CRR ≥ 
8,1

F

CRR ≥ 
12,1

Fa CRR ≥ 
10,6

Fa Gol Fa

Or. en

Justificare

În Regulamentul-cadru 2017/1369 se prevede că clasificarea ar trebui revizuită atunci când 
cea mai înaltă clasă ajunge să cuprindă 30 % din produsele de pe piață. Acest lucru nu este 
valabil pentru pneuri. În conformitate cu evaluarea impactului, cota de piață a pneurilor cu 
cea mai bună eficiență a consumului de combustibil de clasa A este în continuare redusă (mai 
puțin de 1 % din pneurile vândute). Prin urmare, actuala clasificare nu ar trebui să se 
modifice.

Amendamentul 42
Ivo Belet

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea B – punctul 2 – tabel

Textul propus de Comisie

Pneurile C1 Pneurile C2 Pneurile C3

G Clasa de 
aderență 
pe teren 
umed

G Clasa de 
aderență 
pe teren 
umed

G Clasa de 
aderență 
pe teren 
umed

1,68 ≤ 
G

A 1,53 ≤ G A 1,38 ≤ G A

1,55 ≤ 
G ≤ 
1,67

B 1,40 ≤ G 
≤ 1,52

B 1,25 ≤ G 
≤ 1,37

B

1,40 ≤ 
G ≤ 

C 1,25 ≤ G 
≤ 1,39

C 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

C
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1,54

1,25 ≤ 
G ≤ 
1,39

D 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

D 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

D

1,10 ≤ 
G ≤ 
1,24

E 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

E 0,80 ≤ G 
≤ 0,94

E

G ≤ 
1,09

F G ≤ 0,94 F 0,65 ≤ G 
≤ 0,79

F

Gol G Gol G G ≤ 0,64 G

Amendamentul

Pneurile C1 Pneurile C2 Pneurile C3

G Clasa de 
aderență 
pe teren 
umed

G Clasa de 
aderență 
pe teren 
umed

G Clasa de 
aderență 
pe teren 
umed

1,55 ≤ 
G

A 1,40 ≤ G A 1,25 ≤ G A

1,40 ≤ 
G ≤ 
1,54

B 1,25 ≤ G 
≤ 1,39

B 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

B

1,25 ≤ 
G ≤ 
1,39

C 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

C 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

C

Gol D Gol D 0,80 ≤ G 
≤ 0,94

D

1,10 ≤ 
G ≤ 
1,24

E 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

E 0,65 ≤ G 
≤ 0,79

E

G ≤ 
1,09

F G ≤ 0,94 F G ≤ 0,64 F

Gol G Gol G Gol G

Or. en

Justificare

În Regulamentul-cadru 2017/1369 se prevede că clasificarea ar trebui revizuită atunci când 
cea mai înaltă clasă ajunge să cuprindă 30 % din produsele de pe piață. Acest lucru nu este 
valabil pentru pneuri. În conformitate cu evaluarea impactului, cota de piață a pneurilor cu 
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cea mai bună aderență pe teren umed este de 26 % în momentul de față. Întrucât trebuie să se 
găsească un echilibru între parametri, iar cota de piață a rezistenței la rulare A este încă 
foarte scăzută (mai puțin de 1 % din pneurile vândute), actuala clasificare nu ar trebui să se 
modifice.

Amendamentul 43
Ivo Belet

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea C

Textul propus de Comisie Amendamentul

N in dB N in dB

Clasa zgomotului exterior de rulare Clasa zgomotului exterior de rulare

N ≤ LV - 6 N ≤ LV - 3

LV - 6 < N ≤ LV - 3 LV - 3 < N ≤ LV

N > LV - 3 N > LV

Or. en

Justificare

În Regulamentul-cadru 2017/1369 se prevede că clasificarea ar trebui revizuită atunci când 
cea mai înaltă clasă ajunge să cuprindă 30 % din produsele de pe piață. Acest lucru nu este 
valabil pentru pneuri. În conformitate cu evaluarea impactului, cota de piață a pneurilor cu 
cea mai bună performanță din punctul de vedere al zgomotului este de 18% în momentul de 
față. Întrucât trebuie să se găsească un echilibru între parametri, iar cota de piață a 
rezistenței la rulare A este încă foarte scăzută (mai puțin de 1 % din pneurile vândute), 
actuala clasificare nu ar trebui să se modifice.
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