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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Schema UE de etichetare a pneurilor va fi complementară valorilor limită ale eficienţei 
consumului de combustibil, ale aderenţei la teren umed şi ale emisiilor sonore, conform 
Regulamentului (CE) nr. XXXX/XXXX al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
condiţiile aprobării de tip pentru siguranţa generală a vehiculelor cu motor 
(COM(2008)0316). În timp ce Regulamentul va stabili standarde care vor elimina treptat 
modelele cu cea mai proastă performanţă de pe piaţă, Directiva privind etichetarea va stimula 
inovaţia şi o dezvoltare mai rapidă a pieţei către pneuri mai eficiente din punct de vedere al 
consumului de combustibil, mai sigure şi mai silenţioase.
Piaţa europeană a pneurilor este extrem de competitivă. Însă, din cauza lipsei de informaţii 
clare pentru consumatori, concurenţa este dirijată mai degrabă de preţ şi recunoaşterea mărcii 
decât de caracteristicile de performanţă. Deciziile cu privire la achiziţii bazate în mare parte 
pe preţul de vânzare decât pe calitatea produsului nu reuşesc să direcţioneze piaţa spre pneuri 
mai eficiente şi mai sigure. Prin introducerea schemei de etichetare consumatorii vor avea 
pentru prima dată acces la o sursă sistematică şi uniformă de informaţii verificate independent 
privind performanţa pneurilor. Includerea a trei caracteristici de performanţă - eficienţa 
consumului de combustibil, aderenţa la teren umed şi zgomotul - este adecvată pentru a 
garanta faptul că se depun eforturi în sensul optimizării fiecăreia (fără îmbunătăţirea uneia în 
detrimentul celorlalte). 
Rezistenţa la rulare a pneurilor determină între 20 şi 30% din consumul de combustibil al 
autovehiculelor. Pe piaţa europeană Există o mare diferenţă (100%) între pneurile cele mai 
slab performante şi cele cu performanţa cea mai ridicată. Evaluarea impactului realizată de 
Comisie demonstrează că pneurile eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil 
sunt rentabile şi reprezintă un mijloc cu costuri scăzute de reducere a emisiilor de CO 2 
(COM(2008)746). O reducere de 30% a rezistenţei la rulare din media actuală de pe piaţă 
pentru pneuri (aproximativ 10kg/t) la nivelul actual al celor mai bune practici (aproximativ 
7kg/t) ar avea drept rezultat aproximativ 5% economii de combustibil în cadrul parcului auto. 
Se aşteaptă ca orice creştere a costurilor de producţie şi a preţurilor de consum să fie 
compensată de economia de combustibil într-o perioadă de recuperare de mai puţin de 8 luni 
pentru pneurile cele mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil. Având în 
vedere mai ales preţul în creştere al benzinei, acest lucru deserveşte atât interesele financiare 
ale consumatorilor, cât şi cele cu privire la mediu.
Creşterea utilizării pneurilor mai silenţioase va reduce nivelele de zgomotul provocat de 
traficul rutier şi va îmbunătăţi calitatea vieţii şi sănătatea persoanelor care locuiesc în zone 
urbane şi lângă şosele. Va reduce impactul asupra sănătăţii şi costurile asociate, va permite 
administraţiilor publice să realoce o parte din cheltuielile utilizate în prezent pentru bariere de 
zgomot şi va proteja valorile de proprietate de-a lungul drumurilor. Totuşi, nu se poate porni 
de la premisa familiarităţii consumatorilor cu scala decibelilor şi ar trebui puse în dotare 
modele cu o schemă simplă de culori reprezentând un nivel ridicat, mediu şi redus de zgomot.
Comisia Europeană trebuie să joace un rol cheie în informarea consumatorilor, prin crearea 
unui site de internet şi iniţierea unei campanii de comunicare cu privire la avantajele 
costurilor reduse de combustibil, precum şi în ceea ce priveşte avantajele pentru mediu. Pe 
acest site consumatorul ar trebui să poată calcula potenţiala economie de combustibil, dacă a 
schimbat pneurile cu unele mai eficiente. Cerinţele pentru producători şi toţi actorii implicaţi 
în canalul de distribuţie şi vânzare cu amănuntul trebuie să fie clare şi supuse monitorizării. 
Pentru a garanta conformitatea cu schema de etichetare trebuie realizate inspecţii de către 
autorităţile competente în statele membre şi trebuie puse în aplicare amenzi eficiente.
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Este importantă recunoaşterea faptului că schema de etichetare nu va fi utilă doar 
consumatorilor individuali şi şoferilor, ci şi cumpărătorilor de parcuri auto şi în scopul 
achiziţiilor publice. Cu toate că aceşti cumpărători au un nivel de experienţă mai sofisticat, 
studiile de piaţă indică faptul că persoanele care achiziţionează parcuri auto ar aprecia mult o 
mai bună informare privind eficienţa consumului de combustibil.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare şi energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pneurile sunt caracterizate de o serie de 
parametri interrelaţionaţi. Îmbunătăţirea 
unui parametru precum rezistenţa la rulare 
poate avea un impact negativ asupra altor
parametri precum aderenţa la teren umed, 
în timp ce optimizarea aderenţei la teren 
umed poate avea un impact negativ asupra 
zgomotului exterior de rulare. Producătorii 
de pneuri ar trebui încurajaţi să optimizeze 
toţi parametrii. 

(4) Pneurile sunt caracterizate de o serie de 
parametri interrelaţionaţi. Îmbunătăţirea 
unui parametru precum rezistenţa la rulare 
poate avea un impact negativ asupra altor 
parametri precum aderenţa la teren umed, 
în timp ce optimizarea aderenţei la teren 
umed poate avea un impact negativ asupra 
zgomotului exterior de rulare. În acelaşi 
fel, ca urmare a creşterii uzurii pneurilor 
în urma modificării parametrilor se poate 
produce o eventuală creştere a cantităţii 
de particule fine. Producătorii de pneuri ar 
trebui încurajaţi să optimizeze toţi 
parametrii.

Justificare

Transporturile rutiere reprezintă una din principalele cauze ale emisiilor de CO2. Emisiile 
anuale de particule ca urmare a uzurii pneurilor se ridică la aproximativ 6,5 kt. Până în anul 
2010 va intra în vigoare o nouă etapă a legislaţiei privind emisiile de particule. Dacă se 
schimbă unii parametri precum rezistenţa la rulare, trebuie să se ţină seama de consecinţele 
acestei modificări asupra uzurii pneurilor şi, implicit, asupra poluării cu particule.
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Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Producătorii, furnizorii şi 
distribuitorii de pneuri trebuie încurajaţi 
să se conformeze dispoziţiilor prezentei 
directive înainte de 2012 pentru a 
accelera recunoaşterea sistemului şi 
obţinerea beneficiilor. 

Justificare

Introducerea schemei de etichetare cât mai repede posibil, iniţial prin conformitate 
voluntară, va promova recunoaşterea schemei de către consumatori şi va face posibilă o 
reducere mai rapidă a consumului de combustibil, emisiilor de CO 2 şi a zgomotului produs 
de traficul rutier.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Potenţialilor cumpărători trebuie să 
li se ofere informaţii standardizate 
suplimentare, care să descrie fiecare 
dintre componentele etichetei, eficienţa 
consumului de combustibil, aderenţa la 
teren umed şi emisiile de zgomot şi 
importanţa lor, precum şi un calculator 
pentru economiile de combustibil care să 
indice valorile medii ale economiilor de 
combustibil, de CO2 şi de costuri 
realizate. Aceste informaţii trebuie incluse 
în prospecte şi afişe descriptive, care să fie 
distribuite la toate punctele de vânzare şi 
pe site-ul internet al sistemului UE de 
etichetare a pneurilor. Adresa site-ului 
internet trebuie să fie indicată clar pe 
etichetă şi în întreaga documentaţie 
tehnică promoţională.
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Justificare

Stabilirea unei surse centrale de informare pentru a explica în mod clar raţionamentul pe 
care se sprijină schema de etichetare, avantajele pentru consumatori în ceea ce priveşte 
economia de combustibil şi costuri, precum şi contribuţia la reducerea emisiilor de CO 2 şi a 
zgomotului provocat de trafic.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În special, Comisia trebuie să fie 
împuternicită să introducă unele cerinţe 
referitoare la clasificarea aderenţei la teren 
umed a claselor de pneuri C2 şi C3, să 
introducă cerinţe referitoare la parametrii 
esenţiali ai pneurilor, cu excepţia eficienţei 
consumului de combustibili, a aderenţei la 
teren umed şi a zgomotului exterior de 
rulare şi să adapteze anexele la progresul 
tehnic. Întrucât măsurile respective au un 
domeniu general de aplicare şi sunt 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentei directive, acestea ar trebui 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(22) În special, Comisia trebuie să fie 
împuternicită să introducă unele cerinţe 
referitoare la clasificarea aderenţei la teren 
umed a claselor de pneuri C2 şi C3, să 
introducă cerinţe referitoare la parametrii 
esenţiali ai pneurilor, cu excepţia eficienţei 
consumului de combustibili şi a 
zgomotului exterior de rulare şi să adapteze 
anexele la progresul tehnic, ţinându-se 
seama şi de poluarea cu particule la uzura 
pneurilor. Întrucât măsurile respective au 
un domeniu general de aplicare şi sunt 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentei directive, acestea ar trebui 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Justificare
Parametrul menţionat, aderenţa la teren umed, se repetă în propunerea Comisiei.
Transporturile rutiere reprezintă una din principalele cauze ale emisiilor de CO2. Emisiile 
anuale de particule ca urmare a uzurii pneurilor se ridică la aproximativ 6,5 kt. Până în anul 
2010 va intra în vigoare o nouă etapă a legislaţiei privind emisiile de particule. Dacă se 
schimbă unii parametri precum rezistenţa la rulare, trebuie să se ţină seama de consecinţele 
acestei modificări asupra uzurii pneurilor şi, implicit, asupra poluării cu particule.
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 3 - alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „documentaţie tehnică promoţională” 
înseamnă ansamblul de materiale în format 
scris şi electronic utilizate pentru 
comercializarea pneurilor sau a 
autovehiculelor destinate utilizatorilor 
finali sau distribuitorilor, care descriu 
parametrii specifici ai unui pneu, inclusiv 
manuale tehnice, broşuri, marketing pe 
internet, prospecte şi cataloage;

(4) „documentaţie tehnică promoţională” 
înseamnă ansamblul de materiale în format 
scris şi electronic utilizate pentru 
comercializarea pneurilor sau a 
autovehiculelor destinate utilizatorilor 
finali sau distribuitorilor, care descriu 
parametrii specifici ai unui pneu sau care 
indică preţul de vânzare, inclusiv manuale 
tehnice, broşuri, listele de stocuri,
marketing pe internet, prospecte şi 
cataloage;

Justificare

Pentru a garanta informarea potenţialilor cumpărători care nu văd pneurile înainte de 
montare (de exemplu comenzi online, contracte de management pentru parcuri auto) este 
esenţială furnizarea informaţiilor referitoare la etichetare în alte surse de materiale 
promoţionale. Informaţiile referitoare la etichetare trebuie să fie furnizate oriunde este afişat
preţul de vânzare.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 3 - alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) „site-ul internet UE al sistemului de 
etichetare a pneurilor” înseamnă o sursă 
centrală online de informaţii explicative şi 
suplimentare referitoare la fiecare dintre 
componentele etichetei pentru pneuri, 
care include, de asemenea, un calculator 
pentru economiile de combustibil şi care 
este gestionată de Comisie.

Justificare

Stabilirea unei surse centrale de informare pentru a explica în mod clar raţionamentul pe 
care se sprijină schema de etichetare, avantajele pentru consumatori în ceea ce priveşte 
economia de combustibil şi costuri, precum şi contribuţia la reducerea emisiilor de CO 2 şi a 
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zgomotului provocat de trafic.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 3 - alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) „calculator pentru economiile de 
combustibil” înseamnă un instrument 
furnizat pe site-ul internet UE al 
sistemului de etichetare a pneurilor şi 
prin intermediul prospectelor şi afişelor 
descriptive, pentru a demonstra 
potenţialele economii de combustibil 
(exprimate în procente, în litri şi în euro) 
şi reducerile de emisii de CO2 medii, 
pentru pneurile de tip C1, C2 şi C3.

Justificare

Creşterea conştientizării şi a interesului pentru etichetă şi demonstrarea avantajelor directe 
pentru consumator în ceea ce priveşte consumul de combustibil şi banii cheltuiţi, precum şi 
avantajele pentru mediu.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 4 - punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) furnizorii se asigură că pneurile de tip 
C1 şi C2, care sunt livrate distribuitorilor 
sau utilizatorilor finali, prezintă pe banda 
de rulare un autocolant cu o etichetă 
indicând clasa de eficienţă a consumului 
de combustibil conform anexei I partea A
şi valoarea măsurată a zgomotului exterior 
de rulare conform anexei I partea C;
etichetele pentru pneuri de tip C1 trebuie 
să indice, de asemenea, clasa aderenţei la 
teren umed conform anexei I partea B;

(1) furnizorii se asigură că pneurile de tip 
C1 şi C2 livrate la punctele de vânzare 
sunt prevăzute cu o etichetă, prezentată în 
orice mod sau prin intermediul unui 
autocolant pe banda de rulare, care indică
clasa de eficienţă a consumului de 
combustibil şi informaţii privind aderenţa 
la teren umed, precum şi valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare în 
conformitate cu anexa I părţile A, B şi, 
respectiv, C;



AD\775562RO.doc 9/16 PE419.861v02-00

RO

Justificare

Reformularea propusă clarifică informaţiile furnizate punctelor de vânzare şi asigură 
utilizarea celor mai adecvate şi eficiente mijloace pentru informarea consumatorilor; 
trimiterea la „punctele de vânzare” este în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) 
reformulat.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 4 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) furnizorii indică clasa de eficienţă a 
consumului de combustibil, clasa aderenţei 
la teren umed şi valoarea măsurată a 
zgomotului exterior de rulare în
documentaţia tehnică promoţională, 
conform anexei I şi în ordinea specificată 
în anexa III;

(3) furnizorii indică clasa de eficienţă a 
consumului de combustibil, clasa aderenţei 
la teren umed şi valoarea măsurată a 
zgomotului exterior de rulare în întreaga 
documentaţie tehnică promoţională, 
conform anexei I şi în ordinea specificată 
în anexa III;

Justificare

Punct de clarificare pentru a se garanta că informaţiile de pe etichetă se află pe toate 
materialele tehnice promoţionale.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) întreaga documentaţie tehnică 
promoţională menţionează adresa site-
ului internet UE al sistemului de 
etichetare a pneurilor;

Justificare

Pentru creşterea conştientizării şi a înţelegerii schemei, consumatorii ar trebui să fie 
direcţionaţi către site-ul web UE ca sursă centrală de informaţii explicative şi suplimentare.
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Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 5 - punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) distribuitorii se asigură că, la punctul de 
vânzare, pneurile prezintă, într-un loc 
vizibil, autocolantul pus la dispoziţie de 
furnizori în conformitate cu articolul 4 
punctul 1;

(1) distribuitorii se asigură că la punctul de 
vânzare sunt disponibile informaţii cu 
privire de etichetare puse la dispoziţie de 
furnizori în conformitate cu articolul 4 
punctul 1;

Justificare

Acest amendament constă într-o formulare îmbunătăţită, punând accentul pe utilizarea 
unitară a informaţiilor referitoare la etichetare.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 6 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Responsabilităţile furnizorilor şi 
distribuitorilor de autovehicule

Responsabilităţile furnizorilor şi 
distribuitorilor de vehicule

Amendament orizontal care, dacă se 
adoptă, se aplică întregului text al 
articolului.

Justificare

Dispoziţiile ar trebui să se aplice distribuitorilor tuturor vehiculelor care trebuie dotate cu 
pneuri care fac obiectul prezentei Directive, inclusiv în cazul furgonetelor, camioanelor şi 
autobuzelor, pentru a garanta conştientizarea schemei de etichetare şi de către cumpărătorii 
business-to-business care reprezintă o cotă în creştere pe piaţa pneurilor. 

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 8 - paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se sigură că autorităţile 
competente creează un sistem de inspecţii 
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de rutină sau non-rutină la punctele de 
vânzare, în vederea asigurării respectării 
cerinţelor din prezenta directivă.

Justificare

Studii realizate de asociaţiile de consumatori au identificat în permanenţă etichetarea greşită 
a produselor şi informaţii lipsă. Statele membre ar trebui să garanteze prin controale la faţa 
locului că produsele sunt corect etichetate şi informaţiile relevante sunt disponibile în 
întreaga documentaţie tehnică promoţională, după cum s-a stabilit. Formarea în matriţă a 
valorilor măsurate pe flancul anvelopei va facilita monitorizarea şi o punere în aplicare 
adecvată.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 8 - paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru evaluarea conformităţii şi 
asigurarea respectării acesteia, statele 
membre fac trimitere, de asemenea, dacă 
este cazul, la documentaţia referitoare la 
omologarea de tip a pneurilor şi la 
documentaţia justificativă relevantă pe 
care urmează să o pună la dispoziţie 
furnizorul.

Justificare

Reglementările existente definesc deja modul în care statele membre trebuie să determine 
consumul de combustibil, clasa de aderenţă la teren umed şi valorile rezistenţei la rulare 
externă în cadrul testelor de omologare de tip pentru noile vehicule. Pentru a se evita alte 
testări inutile şi surplusul de birocraţie, ar trebui utilizate procedee stabilite la nivelul UE, 
fără a le pune sub semnul întrebării. În acelaşi timp, este important să se minimizeze şi să se 
armonizeze testele pentru pneuri pentru a reduce povara administrativă asupra 
producătorilor şi costurile testării; ar trebui utilizate metode de testare identice cu cele 
definite în legislaţia privind omologarea de tip a pneurilor.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 14 - paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 29 octombrie 2010, Comisia 
prezintă un raport, însoţit de o analiză a 
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impactului şi, dacă este necesar, de 
propuneri adresate Parlamentului 
European şi Consiliului de revizuire a 
prezentei directive şi a altor regulamente 
relevante cu privire la extinderea 
sistemului de etichetare pentru a include 
pneurile reşapate. 

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Anexa I - partea A - tabel - coloanele 1 şi 2

Textul propus de Comisie

Pneuri de tip C1
CRR în kg/t Clasa de eficienţă a 

consumului de combustibil
RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.7 B
7.8≤RRC≤9.0 C
Empty D
9.1≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤12.0 F
RRC≥12.1 G

Amendamentul 

Pneuri de tip C1
CRR în kg/t Clasa de eficienţă a 

consumului de combustibil
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

Justificare
Pentru o mai bună înţelegere a schemei şi pentru a realiza o legătură clară cu economia de 
combustibil, sunt adecvate lăţimi de bandă liniare de 1kg/t, deoarece acest lucru poate 
reprezenta în mod evident o îmbunătăţire cu 1,5% a economiei de combustibil pe bandă, 
adică economisirea a 7,5% înlocuind un model F de bandă cu un model A. 
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Banda D goală produce confuzie în rândul consumatorilor. Schema ar trebui să fie continuă, 
nu să împartă mărcile în două “sub-scheme”, fapt care subminează eficienţa. 

Scăderea lățimilor de bandă nu ar furniza stimulente consistente pentru îmbunătăţirea 
performanțelor în întreg ansamblul pieţei (mai puţin stimulantă pentru realizarea unor 
îmbunătăţiri incrementale între benzile E, F, G.)

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Anexa II - partea A - tabel - coloanele 1 şi 2

Textul propus de Comisie

Pneuri de tip C2
CRR în kg/t Clasa de eficienţă a 

consumului de 
combustibil

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

Amendamentul

Pneuri de tip C2
CRR în kg/t Clasa de eficienţă a 

consumului de 
combustibil

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

Justificare

Pentru o mai bună înţelegere a schemei şi pentru a realiza o legătură clară cu economia de 
combustibil, sunt adecvate lăţimi de bandă liniare de 1kg/t, deoarece acest lucru poate fi 
legat în mod clar de o îmbunătăţire a economiei de combustibil pe bandă.
Banda D goală produce confuzie în rândul consumatorilor. Schema ar trebui să fie continuă, 
nu să împartă mărcile în două “sub-scheme”, fapt ce subminează eficienţa.
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Amendamentul 18

Propunere de directivă
Anexa I – partea B – tabel – coloanele 1 şi 2

Textul propus de Comisie

Pneuri de tip C1
G Clasele de aderenţă la 

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

Amendamentul 

Pneuri de tip C1
G Clasele de aderenţă la 

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

Justificare

Banda D goală produce confuzie în rândul consumatorilor. Este esenţial ca schema să fie 
transparentă şi uşor de înţeles. Schema va fi continuă, nu se vor împarţi mărcile în două 
“sub-scheme”, fapt care subminează eficienţa.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. De asemenea, furnizorii trebuie să pună 
la dispoziţie, pe site-ul lor web:

3. De asemenea, furnizorii trebuie să pună 
la dispoziţie, pe site-ul lor web:

(i) o explicaţie a pictogramelor imprimate (i) o legătură către site-ul internet UE al 
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pe etichetă; sistemului de etichetare a pneurilor;
(ii) o declaraţie subliniind faptul că 
economiile efective de combustibil şi 
siguranţa rutieră depind în mare măsură 
de comportamentul şoferilor, în special de 
următoarele aspecte:

(ii) o explicaţie a pictogramelor imprimate 
pe etichetă şi calculatorul pentru eficienţa 
consumului de combustibil, în 
conformitate cu site-ul internet UE al 
sistemului de etichetare a pneurilor;
(iii) o declaraţie care să precizeze faptul 
că economiile efective de combustibil şi 
siguranţa rutieră depind în mare măsură 
de comportamentul şoferilor, în special de 
următoarele aspecte:

condusul ecologic poate reduce în mod 
semnificativ consumul de combustibil; 

condusul ecologic poate reduce în mod 
semnificativ consumul de combustibil; 

presiunea pneurilor ar trebui verificată cu 
regularitate pentru a optimiza 
caracteristicile performanţei în materie de 
aderenţă la teren umed şi ale eficienţei 
consumului de combustibil;

presiunea pneurilor ar trebui verificată cu 
regularitate pentru a optimiza 
caracteristicile performanţei în materie de 
aderenţă la teren umed şi ale eficienţei 
consumului de combustibil;

distanţele de frânare trebuie întotdeauna 
respectate cu stricteţe.

distanţele de frânare trebuie întotdeauna 
respectate cu stricteţe.

[punctele (ii) din textul Comisiei mutate la punctul (iii) al amendamentului]
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