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Amendamentul 19
Matthias Groote

Propunere de directivă
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
etichetarea pneurilor în ceea ce privește 
eficiența consumului de combustibil și alți 
parametri esențiali

Propunere de regulament al Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
etichetarea pneurilor în ceea ce privește 
eficiența consumului de combustibil și alți 
parametri esențiali
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ; adoptarea amendamentului 
impune adaptări tehnice în ansamblul 
textului.)

Or. de

Justificare

În mod logic, instrumentul ales ar trebui să fie un regulament. Cerințele de omologare de tip 
pentru siguranța generală a autovehiculelor, care abordează oferta prin intermediul unor 
cerințe minime, ar trebui, în conformitate cu justificarea Comisiei, să fie completate cu 
prezenta propunere, care urmează a fi orientată către cerere. Acest lucru ar trebui să asigure 
un nivel standard de calitate a pneurilor. Regulamentul garantează în mod direct dispozițiile 
referitoare la obligațiile de etichetare, întrucât nu este necesară transpunerea în legislația 
națională.

Amendamentul 20
Amalia Sartori, Stefano Zappalà, Aldo Patriciello

Propunere de directivă
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
etichetarea pneurilor în ceea ce privește 
eficiența consumului de combustibil și alți 
parametri esențiali

Propunere de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
etichetarea pneurilor în ceea ce privește 
eficiența consumului de combustibil și alți 
parametri esențiali

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va impune 
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modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. it

Justificare

Prezenta propunere a Comisiei a fost precedată de regulamentul privind cerințele de 
omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor COM(2008)0316. Având în 
vedere legăturile dintre cele două texte, propunerea Comisiei ar trebui să devină regulament 
pentru a garanta aplicarea uniformă la nivelul Comunităţii.

Amendamentul 21
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
etichetarea pneurilor în ceea ce privește 
eficiența consumului de combustibil și alți 
parametri esențiali

Propunere de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
etichetarea pneurilor în ceea ce privește 
eficiența consumului de combustibil și alți 
parametri esențiali

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en

Justificare

În mod logic, instrumentul ales ar trebui să fie un regulament. Cerințele de omologare de tip 
pentru siguranța generală a autovehiculelor, COM(2008)0316, care abordează oferta prin 
intermediul unor cerințe minime, ar trebui, în conformitate cu raționamentul Comisiei, să fie 
completate cu prezenta propunere, care urmează a fi orientată către cerere. Acest lucru ar 
trebui să asigure un nivel standard de calitate a pneurilor. Regulamentul garantează în mod 
direct dispozițiile referitoare la obligațiile de etichetare, întrucât nu este necesară 
transpunerea în legislația națională.
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Amendamentul 22
Neena Gill

Propunere de directivă
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
etichetarea pneurilor în ceea ce privește 
eficiența consumului de combustibil și alți 
parametri esențiali

Propunere de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
etichetarea pneurilor în ceea ce privește 
eficiența consumului de combustibil și alți 
parametri esențiali
(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en

Justificare

Un regulament ar asigura într-o mai mare măsură decât o directivă condiții concurențiale 
egale pentru producătorii de pneuri, precum și un sistem de reglementare mai transparent 
pentru consumatori.

Amendamentul 23
Herbert Reul

Propunere de directivă
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
etichetarea pneurilor în ceea ce privește 
eficiența consumului de combustibil și alți 
parametri esențiali

Propunere de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
etichetarea pneurilor în ceea ce privește
aderența la teren umed, eficiența 
consumului de combustibil și nivelul 
zgomotului exterior de rulare

Or. de
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Justificare

Directiva reglementează etichetarea a trei parametri bine definiți. Siguranța ar trebui, ca 
atare, să fie de primă importanță și, în consecință, ar trebui menționată înaintea eficienței 
consumului de combustibil și a nivelului zgomotului exterior de rulare. Expresia „alți 
parametri esențiali” este prea vagă pentru a putea fi considerată adecvată pentru titlul unei 
directive.

Amendamentul 24
Matthias Groote

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pneurile sunt caracterizate de o serie de 
parametri interrelaționați. Îmbunătățirea 
unui parametru precum rezistența la rulare 
poate avea un impact negativ asupra altor 
parametri precum aderența la teren umed, 
în timp ce optimizarea aderenței la teren 
umed poate avea un impact negativ asupra 
zgomotului exterior de rulare. Producătorii 
de pneuri ar trebui încurajați să optimizeze 
toți parametrii.

(4) Pneurile sunt caracterizate de o serie de 
parametri interrelaționați. Îmbunătățirea 
unui parametru precum rezistența la rulare 
poate avea un impact negativ asupra altor
parametri precum aderența la teren umed, 
în timp ce optimizarea aderenței la teren 
umed poate avea un impact negativ asupra 
zgomotului exterior de rulare. În aceeași 
idee, o uzare crescută a pneurilor, ca 
urmare a modificării parametrilor, poate 
conduce la o mai mare poluare cu 
particule. Producătorii de pneuri ar trebui 
încurajați să optimizeze toți parametrii.

Or. de

Justificare

Traficul rutier este una dintre principalele cauze ale emisiilor de CO2. Emisiile anuale de 
particule cauzate de uzarea pneurilor ating circa 6,5 kt.   Până în 2010 va intra în vigoare o 
nouă etapă în normele de reglementare a poluării cu particule. În cazul în care se schimbă 
parametri precum rezistența la rulare, trebuie avute în vedere implicațiile asupra uzării 
pneurilor și, prin extensie, asupra poluării cu particule.
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Amendamentul 25
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pneurile sunt caracterizate de o serie de 
parametri interrelaționați. Îmbunătățirea 
unui parametru precum rezistența la rulare 
poate avea un impact negativ asupra altor 
parametri precum aderența la teren umed, 
în timp ce optimizarea aderenței la teren 
umed poate avea un impact negativ asupra 
zgomotului exterior de rulare. Producătorii 
de pneuri ar trebui încurajați să optimizeze 
toți parametrii. 

(4) Pneurile sunt caracterizate de o serie de 
parametri interrelaționați. Îmbunătățirea 
unui parametru precum rezistența la rulare 
poate avea un impact negativ asupra altor 
parametri precum aderența la teren umed, 
în timp ce optimizarea aderenței la teren 
umed poate avea un impact negativ asupra 
zgomotului exterior de rulare. Producătorii 
de pneuri ar trebui încurajați să optimizeze 
toți parametrii, fără a aduce atingere 
standardelor de siguranță realizate până 
în prezent.

Or. de

Justificare

Trebuie să fie foarte clar că siguranța reprezintă prioritatea fundamentală.

Amendamentul 26
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pneurile sunt caracterizate de o serie de 
parametri interrelaționați. Îmbunătățirea 
unui parametru precum rezistența la rulare 
poate avea un impact negativ asupra altor 
parametri precum aderența la teren umed, 
în timp ce optimizarea aderenței la teren 
umed poate avea un impact negativ asupra 
zgomotului exterior de rulare. Producătorii 
de pneuri ar trebui încurajați să optimizeze 
toți parametrii. 

(4) Pneurile sunt caracterizate de o serie de 
parametri interrelaționați. Îmbunătățirea 
unui parametru precum rezistența la rulare 
poate avea un impact negativ asupra altor 
parametri precum aderența la teren umed, 
în timp ce optimizarea aderenței la teren 
umed poate avea un impact negativ asupra 
zgomotului exterior de rulare. Producătorii 
de pneuri ar trebui încurajați să optimizeze 
toți parametrii. În cadrul metodelor de 
testare utilizate ar trebui să se acorde 
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prioritate siguranței rutiere.

Or. ro

Justificare

Este important ca în cadrul metodelor de testare utilizate se va acorda prioritate siguranței 
rutiere.

Amendamentul 27
Ivo Belet

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a mări gradul de înțelegere și 
sensibilizare cu privire la rezistența la 
rulare, un calculator pentru economiile 
de combustibil, precum cel care există 
deja pentru pneurile de tip C3, ar 
funcționa ca un instrument important 
pentru a demonstra potențialele economii 
de combustibil, bani și emisii de CO2.

Or. en

Justificare

Sistemul de etichetare a pneurilor la nivelul UE urmărește remedierea evoluției sub așteptări 
a pieței către pneuri eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil, care 
rezultă din lipsa de informații. Un calculator pentru economiile de combustibil ar ajuta 
consumatorii să facă o alegere în cunoștință de cauză.
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Amendamentul 28
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Alți parametri ai pneurilor, precum 
acvaplanarea sau manevrarea în curbe, 
afectează, de asemenea, siguranța rutieră. 
Cu toate acestea, în această fază, nu sunt 
încă disponibile metode armonizate de 
testare cu privire la acești parametri. În 
consecință, este oportun să se ofere 
posibilitatea, într-o fază ulterioară și dacă 
este necesar, de a prevedea dispoziții 
privind informații armonizate oferite 
utilizatorilor finali referitor la acești
parametri ai pneurilor.

(10) Alți parametri ai pneurilor, precum 
acvaplanarea sau manevrarea în curbe, 
afectează, de asemenea, siguranța rutieră. 
Cu toate acestea, în această fază, nu sunt 
încă disponibile metode armonizate de 
testare cu privire la acești parametri. Ca 
atare, în prezent nu ar trebui aplicate 
norme acestor parametri.

Or. de

Justificare

Statele membre nu ar trebui să fie obligate să ia măsuri în acest stadiu, atâta timp cât nu 
există proceduri armonizate de testare. Acest lucru ar crea doar birocrație inutilă.

Amendamentul 29
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Producătorii, furnizorii și 
distribuitorii de pneuri ar trebui încurajați 
să respecte dispozițiile prezentei directive 
înainte de 2012, pentru a accelera 
recunoașterea sistemului și obținerea 
beneficiilor de pe urma acestuia.

Or. en
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Justificare

Introducerea sistemului de etichetare cât mai repede posibil, inițial prin conformitate 
voluntară, va promova recunoașterea sistemului de către consumatori și va face posibilă o 
reducere mai rapidă a consumului de combustibil, a emisiilor de CO2 și a zgomotului produs 
de traficul rutier.

Amendamentul 30
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Coeficientul măsurat de rezistență 
la rulare (CRR, exprimat în kg/t) ar trebui 
indicat de asemenea pe etichetă pentru a 
se asigura transparența și înțelegerea 
sistemului, în special pentru profesioniștii 
care achiziționează.

Or. en

Justificare

Includerea coeficientului de rezistență la rulare (CRR exprimat în kg/t) crește transparența 
sistemului și este deosebit de importantă pentru profesioniștii care achiziționează și pentru 
utilizatorii finali, inclusiv pentru cumpărătorii de parcuri auto, întreprinderile de transport 
rutier și responsabilii cu achizițiile publice, care subliniază că eticheta nu trebuie să fie 
simplificată prea mult prin omiterea unor informații utile.

Amendamentul 31
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Considerentul 15b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Ar trebui aplicat un sistem simplu 
de culori, după modelul „semaforului”, 
pentru componenta de zgomot a etichetei, 
pentru a încadra valoarea măsurată a 
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decibelilor în contextul unei game de 
emisii de zgomot în scopul informării 
consumatorilor.

Or. en

Justificare

Consumatorii sunt în mod clar îngrijorați de emisiile sonore, dar în general nu sunt 
familiarizați cu scara decibelilor în ceea ce privește zgomotul produs de pneuri și necesită 
mai multe informații. Un indicator simplu bazat pe culori (roșu/galben/verde) va arăta cum 
se comportă fiecare model în contextul intervalului de valori de emisii sonore în comparație 
cu alte modele din aceeași categorie.

Amendamentul 32
Werner Langen, Angelika Niebler

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Afișarea unei etichete pe pneuri la 
punctul de vânzare, precum și în 
documentația tehnică promoțională, 
trebuie să asigure primirea de către 
distribuitori, precum și de către posibilii 
utilizatori finali, a unor informații 
armonizate referitoare la eficiența 
consumului de combustibil, la performanța 
de aderență la teren umed și la zgomotul 
exterior de rulare.

(16) Afișarea unei etichete pe pneuri la 
punctul de vânzare trebuie să asigure 
primirea de către distribuitori, precum și de 
către posibilii utilizatori finali, a unor 
informații armonizate referitoare la 
eficiența consumului de combustibil, la 
performanța de aderență la teren umed și la 
zgomotul exterior de rulare.

Or. de

Justificare

Amendament ce urmează modificările la articolul 6 din propunerea de directivă.
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Amendamentul 33
Fiona Hall, Lena Ek

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Potențialilor cumpărători ar trebui 
să li se ofere informații standardizate 
suplimentare, care să descrie fiecare 
dintre componentele etichetei – eficiența 
consumului de combustibil, aderența la 
teren umed și emisiile de zgomot – și 
importanța lor și să includă un calculator 
pentru economiile de combustibil care să 
indice valorile medii ale economiilor de 
combustibil, de emisii de CO2 și de costuri 
realizate. Aceste informații trebuie oferite 
pe site-ul internet UE dedicat sistemului 
de etichetare a pneurilor, precum și prin 
intermediul prospectelor și afișelor 
explicative, care să fie distribuite la toate 
punctele de vânzare. Adresa site-ului 
internet trebuie să fie indicată clar pe 
etichetă și în întreaga documentație 
tehnică promoțională.

Or. en

Justificare

Existența unei surse de informații centrală, independentă și cu autoritate este esențială pentru 
asigurarea transparenței și a acceptării de către public a sistemului de etichetare. Site-ul 
oferă explicații simple și succinte pentru fiecare pictogramă în parte. Site-ul ar trebui să 
explice logica pe care se bazează sistemul, beneficiile pe care acesta le aduce conducătorilor 
auto și transportatorilor rutieri, precum și contribuția sa globală la reducerea emisiilor de
CO2 și a zgomotului rutier. Site-ul ar trebui creat și întreținut de Comisia Europeană, în 
calitatea sa de autoritate responsabilă în ceea ce privește sistemul de etichetare, pentru a se 
asigura faptul că tutor consumatorilor din întreaga UE li se oferă aceleași informații.
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Amendamentul 34
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Potențialilor cumpărători ar trebui 
să li se ofere informații standardizate 
suplimentare, care să descrie fiecare 
dintre componentele etichetei – eficiența 
consumului de combustibil, aderența la 
teren umed și emisiile de zgomot – și 
importanța lor și să includă un calculator 
pentru economiile de combustibil care să 
indice valorile medii ale economiilor de 
combustibil, de emisii de CO2 și de costuri 
realizate. Aceste informații trebuie oferite 
în prospecte și afișe explicative, care să fie 
distribuite la toate punctele de vânzare și 
pe site-ul internet UE dedicat sistemului 
de etichetare a pneurilor. Adresa site-ului 
internet trebuie să fie indicată clar pe 
etichetă și în întreaga documentație 
tehnică promoțională.

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului  este stabilirea unei surse centrale de informare pentru a explica în 
mod clar logica pe care se bazează sistemul de etichetare, avantajele pentru consumatori în 
ceea ce privește economia de combustibil și costuri, precum și contribuția la reducerea 
emisiilor de CO2 și a zgomotului provocat de trafic.

Amendamentul 35
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Respectarea dispozițiilor privind 
etichetarea de către producători, furnizori 

(20) Respectarea dispozițiilor privind 
etichetarea de către producători, furnizori



PE421.196v01-00 14/95 AM\771285RO.doc

RO

și distribuitori este esențială pentru 
realizarea obiectivelor prevăzute de aceste
dispoziții. În consecință, statele membre
trebuie să monitorizeze conformitatea prin
supravegherea pieței și efectuarea cu 
regularitate a unor controale ex-post.

și distribuitori este esențială pentru 
realizarea obiectivelor prevăzute de aceste
dispoziții și pentru a asigura condiții 
uniforme de concurență pe piața internă. 
În consecință, statele membre ar trebui să 
monitorizeze conformitatea prin măsuri 
efective de supraveghere a pieței, prin
efectuarea cu regularitate a unor controale 
ex-post și printr-un sistem de sancțiuni.

Or. de

Justificare

Pentru a garanta condiții egale de concurență pe piața internă europeană și pentru a crea 
condiții egale pentru producătorii europeni și din afara Europei, statele membre trebuie să se 
asigure că dispozițiile directivei sunt aplicate cu scrupulozitate.

Amendamentul 36
Lena Ek

Propunere de directivă
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Atunci când pun în aplicare 
dispozițiile relevante ale prezentei 
directive, statele membre ar trebui să facă 
eforturi pentru a se abține de la măsuri 
care impun obligații nejustificate, 
birocratice și greoaie asupra IMM-urilor 
și, atunci când e posibil, să țină seama de 
nevoile speciale și de constrângerile 
financiare și administrative ale IMM-
urilor.

Or. en

Justificare

IMM-urile nu au aceleași resurse financiare și administrative ca întreprinderile mai mari. 
Mai mult, IMM-urile sunt sensibile în mod deosebit la sistemele birocratice și greoaie. De 
aceea este important să se accentueze importanța luării în considerare a situației vulnerabile 
a IMM-urilor de către statele membre atunci când pun în aplicare dispozițiile stabilite în 
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prezenta directivă.

Amendamentul 37
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Înainte de intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia ar trebui să 
realizeze o evaluare a impactului pentru a 
determina în ce grad consumatorii înțeleg 
etichetarea aplicată pneurilor așa cum 
este propusă în prezenta directivă, precum 
și gradul în care le va schimba 
comportamentul, și totodată ar trebui să 
prezinte propuneri de modificare a 
prezentei directive, după caz.

Or. de

Justificare

Este posibil ca actuala etichetare a pneurilor propusă de Comisie să conducă la neclarități, 
iar consumatorii să nu o înțeleagă. Pentru a evita această situație ar trebui realizată o 
evaluare a impactului la consumator.

Amendamentul 38
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Considerentul 20b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20b) Înainte de intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia ar trebui să 
realizeze o evaluare a impactului și în 
ceea ce privește etichetarea relativă la 
zgomotul exterior de rulare și totodată ar 
trebui să prezinte propuneri de modificare 
a prezentei directive, după caz. 
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Etichetarea zgomotului exterior de rulare 
induce consumatorii în eroare, întrucât 
nivelul de zgomot exterior de rulare 
specificat nu este același cu zgomotul 
interior de rulare perceput în mod 
subiectiv în timpul condusului și întrucât 
nu a fost suficient luată în considerare 
suprafața de rulare, principală cauză a 
zgomotului.

Or. de

Justificare

Prezenta etichetare a pneurilor propusă de Comisie ar putea să nu fie înțeleasă de 
consumatori sau să-i inducă în eroare, întrucât zgomotul exterior de rulare nu este același cu 
zgomotul interior, perceput în mod subiectiv. De asemenea, cauza principală a zgomotului de 
rulare nu o reprezintă pneurile, ci suprafața de rulare. Astfel, un tip de pneu silențios în 
condiții de rulare pe suprafața A, ar putea să nu fie la fel de silențios pe suprafața B. Pentru 
a se evita inducerea în eroare, ar trebui realizată o evaluare de impact corespunzătoare.

Amendamentul 39
Matthias Groote

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În special, Comisia trebuie să fie 
împuternicită să introducă unele cerințe 
referitoare la clasificarea aderenței la teren 
umed a claselor de pneuri C2 și C3, să 
introducă cerințe referitoare la parametrii 
esențiali ai pneurilor, cu excepția eficienței 
consumului de combustibili, a aderenței la 
teren umed și a zgomotului exterior de 
rulare și să adapteze anexele la progresul 
tehnic. Întrucât măsurile respective au un 
domeniu general de aplicare și sunt 
destinate să modifice elemente neesențiale 
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 cerințe 
referitoare la clasificarea aderenței la teren 
umed a claselor de pneuri C2 și C3, să 
introducă cerințe referitoare la parametrii 
esențiali ai pneurilor, cu excepția eficienței 
consumului de combustibili și a 
zgomotului exterior de rulare și să adapteze 
anexele la progresul tehnic, ținându-se 
totodată cont de poluare specifică 
provocată de uzarea pneurilor. Întrucât 
măsurile respective au un domeniu general 
de aplicare și sunt destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive, acestea ar trebui adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
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cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE,

Or. de

Justificare

Parametrul de aderență la teren umed se regăsește deja în propunerea Comisiei. Traficul 
rutier este una dintre principalele cauze ale emisiilor de CO2. Emisiile anuale de particule 
cauzate de uzarea pneurilor ating circa 6,5 kt. Până în 2010 va intra în vigoare o nouă 
treaptă în normele de reglementare a poluării cu particule. În cazul în care se schimbă 
parametrii, precum rezistența la rulare, trebuie avute în vedere implicațiile asupra uzării 
pneurilor și, prin extensie, asupra poluării cu particule.

Amendamentul 40
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În special, Comisia trebuie să fie 
împuternicită să introducă unele cerințe
referitoare la clasificarea aderenței la teren 
umed a claselor de pneuri C2 și C3, să 
introducă cerințe referitoare la parametrii 
esențiali ai pneurilor, cu excepția 
eficienței consumului de combustibili, a 
aderenței la teren umed și a zgomotului
exterior de rulare și să adapteze anexele la 
progresul tehnic. Întrucât măsurile 
respective au un domeniu general de 
aplicare și sunt destinate să modifice 
elemente neesențiale 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 cerințe
referitoare la clasificarea claselor de pneuri 
C2 și C3, în ceea ce privește eficiența
consumului de combustibili, aderența la 
teren umed și zgomotul exterior de rulare și
să adapteze anexele la progresul tehnic. 
Întrucât măsurile respective au un domeniu 
general de aplicare și sunt destinate să 
modifice elemente neesențiale ale prezentei 
directive, acestea ar trebui adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE,

Or. de

Justificare

Directiva reglementează trei parametri specifici, iar nu parametri ce urmează a fi definiți în 
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viitor. Orice altceva este prea vag din punct de vedere juridic și, ca atare, inacceptabil.

Amendamentul 41
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul prezentei directive este acela de 
a crește eficiența consumului de 
combustibil în sectorul transporturilor 
rutiere prin promovarea pneurilor 
eficiente din punctul de vedere al 
consumului de combustibil.

Obiectivul prezentei directive este crearea 
unui cadru de furnizare a informațiilor 
privind parametrii aplicabili pneurilor 
prin introducerea unui sistem de 
etichetare care să permită consumatorilor 
să își selecteze pneurile de manieră 
transparentă.

Prezenta directivă stabilește un cadru 
pentru furnizarea de informații 
referitoare la parametrii pneurilor prin 
intermediul etichetării. 

Or. de

Justificare

Principalul obiectiv al directivei îl constituie informarea consumatorilor cu privire la cei trei 
parametrii fundamentali. Dacă, mai apoi, consumatorul alege într-adevăr, așa cum 
recomandă Comisia, pneurile cu cea mai mică rezistență la rulare sau optează pentru 
pneurile cu cea mai bună aderență la teren umed, aceasta trebuie să fie decizia sa liberă.

Amendamentul 42
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propunere de directivă
Articolul 1 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul prezentei directive este acela de 
a crește eficiența consumului de 
combustibil în sectorul transporturilor 
rutiere prin promovarea pneurilor eficiente 
din punctul de vedere al consumului de 

Obiectivul prezentei directive este acela de 
a crește eficiența din punct de vedere
economic și al mediului, precum și 
siguranța, în sectorul transporturilor 
rutiere prin promovarea pneurilor eficiente 
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combustibil. din punctul de vedere al consumului de 
combustibil.

Or. pl

Justificare

Pierwotną ideą regulacji była poprawa efektywności paliwowej transportu drogowego przez 
promowanie opon o obniżonym oporze toczenia (aspekt ekonomiczny i ekologiczny). We 
wstępie regulacji wspomina się też o jej rozszerzeniu o inne wymagania wobec opon, 
związane z podnoszeniem bezpieczeństwa ruchu oraz obniżeniem poziomu hałasu (aspekt 
ekologiczny). Cel regulacji pozostał więc niezmieniony, mimo, że uległa ona znacznemu 
rozszerzeniu. Warto zmienić cel tak, aby uwzględniał już wprowadzone wymagania i 
umożliwiał dalsze rozszerzanie wymagań wobec ogumienia w przyszłości.

Amendamentul 43
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul prezentei directive este acela de 
a crește eficiența consumului de 
combustibil în sectorul transporturilor 
rutiere prin promovarea pneurilor eficiente 
din punctul de vedere al consumului de 
combustibil.

Obiectivul prezentei directive este acela de 
a crește eficiența consumului de 
combustibil și siguranța în sectorul 
transporturilor rutiere prin promovarea 
pneurilor eficiente din punctul de vedere al 
consumului de combustibil și cu optimă 
aderență la teren umed.

Or. de

Justificare

Nu ar trebui subliniate numai aspectele ecologice, ci și cele legate de siguranța rutieră. 
Factorii esențiali pentru consumatori sunt următorii: prețul, uzarea, siguranța, protecția 
mediului.
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Amendamentul 44
Neena Gill

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește un cadru 
pentru furnizarea de informații referitoare 
la parametrii pneurilor prin intermediul 
etichetării.

Prezenta directivă stabilește un cadru 
armonizat pentru furnizarea de informații 
referitoare la parametrii pneurilor prin 
intermediul etichetării.

Or. en

Amendamentul 45
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „pneu profesional de teren” înseamnă 
un pneu conceput pentru utilizare mixtă, 
atât pe carosabil, cât și în afara acestuia, 
sau pentru alte utilizări speciale, care are 
următoarele caracteristici:
(a) pentru pneurile de tip C1 și C2:
(i) o adâncime a profilului benzii de 
rulare de cel puțin 11 mm;
(ii) un raport gol-plin de cel puțin 35%;
(iii) un indice de viteză maximă de 100 
km/h (simbol J);
(iv) marcaj pentru utilizarea în condiții de 
noroi și zăpadă.
(b) pentru pneurile de tip C3:
(i) o adâncime a profilului benzii de 
rulare de cel puțin 16 mm;
(ii) un raport gol-plin de cel puțin 35%;
(iii) un indice de viteză maximă de 110 
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km/h (simbol K);
(iv) marcaj pentru utilizarea în condiții de 
noroi și zăpadă.

Or. en

Justificare

Definiția propusă ar acoperi pneurile destinate utilizării pe drumuri neasfaltate sau teren 
accidentat, de exemplu la vehicule de teren de urgență, vehicule utilizate pentru transportul 
buștenilor, întreținerea liniilor electrice, etc. Pneurile concepute pentru utilizarea la vehicule 
sport utilitare reprezintă un segment în creștere pe piața din ultimii ani. În general, pneurile 
acestor vehicule sunt mai puțin eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil și 
mai zgomotoase în comparație cu alte modele. Este prin urmare adecvat ca aceste modele să 
fie supuse cerințelor de etichetare pentru a se asigura informarea eficientă a consumatorilor.

Amendamentul 46
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „pneu pentru zăpadă” înseamnă un 
pneu al cărui profil, compoziție sau 
structură a benzii de rulare sunt 
proiectate, în principal, pentru a obține, în 
condiții de zăpadă, performanțe mai bune 
decât cele ale unui pneu normal, din 
punct de vedere al capacității de inițiere 
sau de menținere a mișcării vehiculului;

Or. en

Justificare

Definițiile din prezenta propunere ar trebui aliniate la textul convenit de curând al propunerii 
de regulament privind omologarea de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor.
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Amendamentul 47
Werner Langen, Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Amendament ce urmează modificările la articolul 6 din propunerea de directivă.

Amendamentul 48
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) „documentație tehnică promoțională” 
înseamnă manuale tehnice, broșuri, 
marketing pe internet, prospecte și 
cataloage în format scris sau electronic 
utilizate pentru comercializarea pneurilor 
sau a autovehiculelor destinate 
utilizatorilor finali sau distribuitorilor, care 
descriu parametrii specifici ai unui pneu

Or. de
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Justificare

Amendamentul clarifică natura literaturii tehnice în format scris sau electronic (pe internet) -
spre deosebire de publicitatea prin mass-media, cum ar fi în presă, prin internet sau canale 
de televiziune; [A doua propoziție nu privește versiunea în limba română].

Amendamentul 49
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „documentație tehnică promoțională” 
înseamnă ansamblul de materiale în format 
scris și electronic utilizate pentru 
comercializarea pneurilor sau a 
autovehiculelor destinate utilizatorilor 
finali sau distribuitorilor, care descriu 
parametrii specifici ai unui pneu, inclusiv 
manuale tehnice, broșuri, marketing pe 
internet, prospecte și cataloage;

4. „documentație tehnică promoțională” 
înseamnă ansamblul de materiale în format 
scris și electronic utilizate pentru 
comercializarea pneurilor sau a 
autovehiculelor destinate utilizatorilor 
finali sau distribuitorilor, care descriu 
parametrii specifici ai unui pneu sau care 
indică prețul de vânzare, inclusiv manuale 
tehnice, broșuri, listele de stocuri,
marketing pe internet, prospecte și 
cataloage;

Or. en

Justificare

Pentru a garanta informarea potențialilor cumpărători care nu văd pneurile înainte de 
montare (de exemplu comenzi online, contracte de management pentru parcuri auto) este 
esențială furnizarea informațiilor referitoare la etichetare în alte surse de materiale 
promoționale. Informațiile referitoare la etichetare trebuie să fie furnizate oriunde este afișat 
prețul de vânzare.
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Amendamentul 50
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „documentație tehnică” înseamnă 
informațiile referitoare la pneuri, inclusiv 
producătorul și marca pneului; descrierea 
tipului de pneu sau a grupei de pneuri 
stabilite pentru indicarea clasei de eficiență 
a consumului de combustibil, a clasei de 
aderență la teren umed și a valorii măsurate 
a zgomotului exterior de rulare; rapoartele 
de testare și acuratețea testării.

5. „documentație tehnică” înseamnă toate 
documentele care conțin informații
referitoare la pneuri, inclusiv producătorul 
și marca pneului; descrierea tipului de pneu 
sau a grupei de pneuri stabilite pentru 
indicarea clasei de eficiență a consumului 
de combustibil, a clasei de aderență la teren 
umed și a valorii măsurate a zgomotului 
exterior de rulare; rapoartele de testare și 
acuratețea testării.

Or. pl

Justificare

Modificările propuse vizează garantarea faptului că dispozițiile directivei sunt clare și lipsite 
de ambiguitate. Documentație înseamnă documente, nu informații.

Amendamentul 51
Fiona Hall, Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. „site-ul internet UE dedicat sistemului 
de etichetare a pneurilor” înseamnă o 
sursă centrală online de informații 
explicative și suplimentare referitoare la 
fiecare dintre componentele etichetei 
pentru pneuri, care include și un 
calculator pentru economiile de 
combustibil și care este gestionată de 
către Comisie.

Or. en
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Justificare

Existența unei surse de informații centrală, independentă și cu autoritate este esențială pentru 
asigurarea transparenței și a acceptării de către public a sistemului de etichetare. Site-ul 
oferă explicații simple și succinte pentru fiecare pictogramă în parte. Site-ul ar trebui să 
explice logica pe care se bazează sistemul, beneficiile pe care acesta le aduce conducătorilor 
auto și transportatorilor rutieri, precum și contribuția sa globală la reducerea emisiilor de 
CO2 și a zgomotului rutier. Site-ul ar trebui creat și întreținut de Comisia Europeană, în 
calitatea sa de autoritate responsabilă în ceea ce privește sistemul de etichetare, pentru a se 
asigura faptul că în întreaga UE consumatorilor li se oferă aceleași informații.

Amendamentul 52
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. „site-ul internet UE dedicat sistemului 
de etichetare a pneurilor” înseamnă o 
sursă centrală online de informații 
explicative și suplimentare referitoare la 
fiecare dintre componentele etichetei 
pentru pneuri, care include și un 
calculator pentru economiile de 
combustibil și care este gestionată de 
către Comisie.

Or. en

Justificare

În absența unor informații accesibile care să explice în mod clar consumatorilor logica 
sistemului și beneficiile acestuia, este puțin probabilă îndeplinirea obiectivelor privind o mai 
mare siguranță rutieră, economia de combustibil și reducerea emisiilor de CO2 și a 
zgomotului. Este adecvată crearea la nivelul comunității a unui site internet care să explice și 
să sprijine sistemul, pentru a se asigura faptul că informațiile oferite sunt armonizate și nu 
transmit mesaje contradictorii și neclare și în mod deosebit nu oferă metode diferite de calcul 
a economiei de combustibil de la un stat membru la altul.
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Amendamentul 53
Fiona Hall, Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. „calculator pentru economiile de 
combustibil” înseamnă un instrument 
furnizat pe site-ul internet UE dedicat 
sistemului de etichetare a pneurilor și 
prin intermediul prospectelor și afișelor 
explicative, pentru a indica potențialele 
economii medii de combustibil (exprimate 
în procente, în litri și în euro) și 
reducerile medii de emisii de CO2 pentru 
pneurile de tip C1, C2 și C3;

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este creșterea sensibilizării și a interesului cu privire la etichetă și 
demonstrarea avantajelor directe pentru conducătorii auto, administratorii parcurilor auto și 
alți cumpărători în ceea ce privește consumul de combustibil și banii cheltuiți, precum și 
avantajele pentru mediu.

Amendamentul 54
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. „calculator pentru economiile de 
combustibil” înseamnă un instrument 
furnizat pe site-ul internet UE dedicat 
sistemului de etichetare a pneurilor și 
prin intermediul prospectelor și afișelor 
explicative, pentru a indica potențialele 
economii medii de combustibil (exprimate 
în procente, în litri și în euro) și 
reducerile medii de emisii de CO2 pentru 
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pneurile de tip C1, C2 și C3;

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este creșterea sensibilizării și a interesului cu privire la etichetă și 
demonstrarea avantajelor directe pentru consumator în ceea ce privește consumul de 
combustibil și banii cheltuiți, precum și avantajele pentru mediu.

Amendamentul 55
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „parametru esențial” înseamnă un 
parametru al pneului, precum rezistența la 
rulare, aderența la teren umed sau 
zgomotul exterior de rulare, care are un 
impact notabil asupra mediului, asupra 
siguranței rutiere sau asupra sănătății în 
timpul utilizării.

12. „parametru esențial” înseamnă o 
caracteristică exprimată numeric a
pneului, precum rezistența la rulare, 
aderența la teren umed sau zgomotul 
exterior de rulare, care are un impact 
notabil asupra mediului, asupra costurilor 
de operare, asupra siguranței rutiere sau 
asupra sănătății în timpul utilizării.

Or. pl

Justificare

1. Rezistența la rulare, aderența și zgomotul nu reprezintă parametrii. Cuvântul polon 
„parametr” (traducerea directă a termenului „parameter” din limba engleză) are o 
semnificație diferită în limbajul tehnic. 

2. Sintagma „Costuri de operare” a fost adăugată deoarece promovarea unor pneuri mai 
eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil va avea un impact semnificativ 
și asupra acestor costuri.
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Amendamentul 56
Fiona Hall, Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Responsabilitățile Comisiei

(1) Până cel târziu în septembrie 2010, 
Comisia creează și administrează „site-ul 
internet UE dedicat sistemului de 
etichetare a pneurilor”, ca sursă centrală 
de informații explicative pentru fiecare 
componentă a etichetei.
Se distribuie către puncte de vânzare a 
pneurilor și autovehiculelor prospecte și 
afișe explicative care au același conținut 
de bază ca cel al site-ului internet.
Prospectele și afișele sunt furnizate în 
limbile corespunzătoare la punctele de 
vânzare.
Site-ul internet, prospectele și afișele 
conțin:
(i) o explicație a pictogramelor imprimate 
pe etichetă;
(ii) un calculator pentru economiile de 
combustibil care demonstrează 
potențialele economii de combustibil, bani 
și emisii de CO2 ce pot fi realizate prin 
utilizarea pneurilor cu rezistență redusă 
la rulare de tip C1, C2 și C3;
(iii) o declarație care să sublinieze faptul 
că economiile efective de combustibil și 
siguranța rutieră depind în mare măsură 
de comportamentul șoferilor, în special de 
următoarele aspecte: 
– condusul ecologic, care poate reduce în 
mod semnificativ consumul de 
combustibil;
– presiunea pneurilor, care ar trebui 
verificată cu regularitate pentru a 
optimiza caracteristicile performanței în 
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materie de aderență la teren umed și de 
eficiență a consumului de combustibil;
– distanțele de frânare, care ar trebui 
respectate întotdeauna cu strictețe.
(2) Pentru a informa consumatorul cu 
privire la consecințele alegerii pneurilor 
asupra viitoarelor facturi la combustibil, 
Comisia stabilește, pentru fiecare clasă de 
pneuri (C1, C2, C3), o formulă care să 
permită calcularea consumului 
suplimentar de combustibil sau a 
economiei de combustibil pe durata 
ciclului de viață a unui set complet de 
astfel de pneuri în raport cu un pneu din 
clasa C de aceeași categorie. Formulele 
folosesc următoarele date:
– o estimare a ciclului de viață mediu în 
EU pentru clasa de pneuri, exprimată în 
km;
– o estimare a consumului real mediu de 
combustibil în UE pe km parcurs de un 
vehicul echipat cu pneuri din clasa 
respectivă;
– o estimare a procentului de economie a 
combustibilului obținută prin rezistența 
redusă la rulare, exprimată în kg/tonă, 
pentru un vehicul echipat cu pneuri din 
clasa respectivă;
Formulele și rezultatele în ceea ce 
privește consumul de combustibil, 
costurile financiare și emisiile de CO2
sunt puse la dispoziția publicului larg prin 
intermediul site-ului internet dedicat 
etichetării pneurilor și pot fi reproduse pe 
site-urile internet ale producătorilor, 
distribuitorilor și comercianților de 
pneuri.
(3) Comisia oferă producătorilor, 
furnizorilor și distribuitorilor orientări cu 
privire la modul în care urmează a fi 
prezentate informațiile relevante de pe 
etichetă în documentația tehnică și 
promoțională, inclusiv, după caz, 
recomandări cu privire la reprezentarea 
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grafică.

Or. en

Justificare

Acest nou articol insistă asupra responsabilităților Comisiei în ceea ce privește site-ul 
internet, calcularea și comunicarea referitoare la un calculator pentru economiile de 
combustibil, precum și orientările privind informațiile de pe etichetă.
Formulele comune conform cărora urmează să se calculeze și să se prezinte economiile 
viitoare de combustibil sau cheltuielile suplimentare pe combustibil trebuie definite la nivelul 
UE.
Informațiile prezentate în diferitele materiale tehnice și promoționale trebuie să beneficieze 
de o identitate vizuală imediat recognoscibilă, definită la nivel european, și trebuie prezentate 
potențialilor cumpărători într-un mod vizibil.

Amendamentul 57
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Responsabilitățile Comisiei

Până cel târziu în septembrie 2010, 
Comisia creează și administrează site-ul 
internet UE dedicat sistemului de 
etichetare a pneurilor, ca sursă centrală 
de informații pentru fiecare componentă a 
etichetei.
Se distribuie prospecte și afișe explicative 
care au același conținut de bază ca cel al 
site-ului internet distribuitorilor de pneuri 
și celor de autovehicule.
Site-ul internet și prospectele sunt 
furnizate în toate limbile comunitare.
Site-ul internet, prospectele și afișele 
conțin:
(i) o explicație a pictogramelor imprimate 
pe etichetă;
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(ii) un calculator pentru economiile de 
combustibil care demonstrează 
potențialele economii de combustibil, bani 
și emisii de CO2 ce pot fi realizate prin 
utilizarea pneurilor cu rezistență redusă 
la rulare din clasele C1, C2 și C3;
(iii) o declarație care să sublinieze faptul 
că economiile efective de combustibil și 
siguranța rutieră depind în mare măsură 
de comportamentul șoferilor, în special de 
următoarele aspecte: 
– condusul ecologic, care poate reduce în 
mod semnificativ consumul de 
combustibil; 
– presiunea pneurilor, care ar trebui 
verificată cu regularitate pentru a 
optimiza caracteristicile performanței în 
materie de aderență la teren umed și de 
eficiență a consumului de combustibil;
– distanțele de frânare, care ar trebui 
respectate întotdeauna cu strictețe.

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este o mai mare sensibilizare și înțelegere din partea publicului în 
ceea ce privește eticheta, precum și stimularea interesului prin demonstrarea avantajelor 
directe pentru consumator în materie de consum de combustibil și bani cheltuiți, precum și a 
avantajelor pentru mediu.

Amendamentul 58
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3b
Responsabilitățile producătorilor de 

pneuri
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Producătorii de pneuri indică, prin 
imprimare în relief sau ștanțare pe fiecare 
flanc, pentru fiecare tip de pneu, valorile 
măsurate din cadrul testului de omologare 
de tip, referitoare la coeficientul de 
rezistență la rulare (exprimat în kg/t), la 
indicele de aderență pe teren umed 
(exprimat ca indice de performanță, G, în 
raport cu cel al pneului standard de 
referință) și la emisiile de zgomot 
(exprimate în dB(A)) și introduc valorile 
măsurate într-o bază de date disponibilă 
publicului.

Or. en

Justificare

Lipsa actuală de informații privind caracteristicile de performanță ale pneurilor este 
considerată o deficiență a pieței. Transparența datelor de omologare de tip este deosebit de 
importantă atunci când se prevede o auto-testare și declarație pe proprie răspundere pentru a 
garanta că valorile măsurate și aplicarea corespunzătoare a sistemului de etichetare pot fi 
verificate. Imprimarea sau ștanțarea pe flancul pneului este adecvată pentru facilitarea 
monitorizării plasării corecte a etichetelor și pentru verificarea independentă a valorilor 
măsurate, la un cost neglijabil pe unitatea produsă.

Amendamentul 59
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că furnizorii 
respectă următoarele dispoziții:

Statele membre se asigură că furnizorii 
respectă, în ceea ce privește pneurile 
produse după data punerii în aplicare a 
prezentei directive, următoarele dispoziții:

Or. en

Justificare

Prezentele dispoziții se aplică pneurilor numai începând cu „data producției pneului” și după 
data intrării în vigoare a actului legislativ. Aplicarea retroactivă a etichetelor pe pneuri deja 
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distribuite în lanțul de aprovizionare va fi imposibilă din punct de vedere logistic.

Amendamentul 60
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că furnizorii 
respectă următoarele dispoziții:

Statele membre se asigură că furnizorii 
respectă, în ceea ce privește pneurile 
produse după data punerii în aplicare a 
prezentei directive, următoarele dispoziții:

Or. en

Justificare

Prezentele dispoziții se aplică pneurilor numai începând cu „data producției pneului” și după 
data intrării în vigoare a actului legislativ.  Aplicarea retroactivă a etichetelor pe pneuri deja 
distribuite în lanțul de aprovizionare va fi imposibilă din punct de vedere logistic.

Amendamentul 61
Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă
Articolul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că furnizorii 
respectă următoarele dispoziții:

Statele membre se asigură că furnizorii 
respectă, în ceea ce privește pneurile 
produse începând cu data punerii în 
aplicare a prezentei directive, următoarele 
dispoziții:

Or. en

Justificare

Prezentele dispoziții se aplică pneurilor numai începând cu „data producției pneului” și după 
data intrării în aplicare a actului legislativ. Aplicarea retroactivă a etichetelor deja 
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distribuite în lanțul de aprovizionare va fi imposibilă din punct de vedere logic.

Amendamentul 62
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că furnizorii 
respectă următoarele dispoziții:

Statele membre se asigură că furnizorii 
respectă, în ceea ce privește pneurile 
produse după data punerii în aplicare a 
prezentei directive, următoarele dispoziții:

Or. en

Justificare

Prezentele dispoziții se aplică pneurilor numai începând cu „data producției pneului” și după 
data intrării în vigoare a actului legislativ.  Aplicarea retroactivă a etichetelor pe pneuri deja 
distribuite în lanțul de aprovizionare va fi imposibilă din punct de vedere logistic.

Amendamentul 63
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Articolul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că furnizorii 
respectă următoarele dispoziții:

Statele membre se asigură că furnizorii 
respectă, în ceea ce privește pneurile 
produse după data punerii în aplicare a 
prezentei directive, următoarele dispoziții:

Or. en

Justificare

Prezentele dispoziții se aplică pneurilor numai începând cu „data producției pneului” și după 
data intrării în vigoare a actului legislativ. Aplicarea retroactivă a etichetelor pe pneuri deja 
distribuite în lanțul de aprovizionare va fi imposibilă din punct de vedere logistic.
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Amendamentul 64
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că furnizorii 
respectă următoarele dispoziții:

Statele membre se asigură că furnizorii 
respectă, în ceea ce privește pneurile 
produse după data punerii în aplicare a 
prezentei directive, următoarele dispoziții:

Or. en

Justificare

Prezentele dispoziții se aplică pneurilor numai începând cu „data producției pneului” și după 
data intrării în vigoare a actului legislativ. Aplicarea retroactivă a etichetelor pe pneuri deja 
distribuite în lanțul de aprovizionare va fi imposibilă din punct de vedere logistic.

Amendamentul 65
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. furnizorii se asigură că pneurile de tip 
C1 și 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
informații privind clasa de eficiență a
consumului de combustibil și aderența la 
teren umed, precum și valoarea măsurată a 
zgomotului exterior de rulare conform 
anexei I părțile A, B și respectiv C;

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 66
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. furnizorii se asigură că pneurile de tip 
C1 și 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
informații privind clasa de eficiență a 
consumului de combustibil și aderența la 
teren umed, precum și valoarea măsurată a 
zgomotului exterior de rulare conform 
anexei I părțile A, B și respectiv C;

Or. en

Amendamentul 67
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. furnizorii se asigură că pneurile de tip 
C1 și C2, care sunt livrate distribuitorilor 
sau utilizatorilor finali, prezintă pe banda 
de rulare un autocolant cu o etichetă
indicând clasa de eficiență a consumului 
de combustibil conform anexei I partea A
și valoarea măsurată a zgomotului exterior 
de rulare conform anexei I partea C;

1. furnizorii se asigură că pneurile de tip 
C1 și 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
informații privind clasa de eficiență a 
consumului de combustibil și aderența la 
teren umed, precum și valoarea măsurată a 
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etichetele pentru pneuri de tip C1 trebuie 
să indice, de asemenea, clasa aderenței la 
teren umed conform anexei I partea B;

zgomotului exterior de rulare conform 
anexei I părțile A, B și respectiv C;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 68
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. furnizorii se asigură că pneurile de tip 
C1 și C2, care sunt 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 informații privind clasa 
de eficiență a consumului de combustibil și 
aderența la teren umed, precum și 
valoarea măsurată a zgomotului exterior de 
rulare conform anexei I părțile A, B și 
respectiv C;

Or. en

Justificare

Reformularea propusă clarifică informațiile furnizate punctelor de vânzare și asigură 
utilizarea celor mai adecvate și eficiente mijloace pentru informarea consumatorilor; 
trimiterea la „punctele de vânzare” este în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) 
reformulat.
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Amendamentul 69
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. furnizorii se asigură că pneurile de tip 
C1 și 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
informații privind clasa de eficiență a 
consumului de combustibil și aderența la 
teren umed, precum și valoarea măsurată a 
zgomotului exterior de rulare conform 
anexei I părțile A, B și respectiv C;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 70
Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. furnizorii se asigură că pneurile de tip 
C1 și C2, care sunt livrate distribuitorilor 
sau utilizatorilor finali, prezintă pe banda 
de rulare un autocolant cu o etichetă
indicând clasa de eficiență a consumului de 
combustibil conform anexei I partea A și 
valoarea măsurată a zgomotului exterior de 
rulare conform anexei I partea C; etichetele 
pentru pneuri de tip C1 trebuie să indice, 

1. furnizorii se asigură că pneurile de tip 
C1 și C2, care sunt livrate distribuitorilor 
sau utilizatorilor finali cu o etichetă,
afișată sub orice formă sau sub formă de 
autocolant, privind banda de rulare 
indicând clasa de eficiență a consumului de 
combustibil conform anexei I partea A și 
valoarea măsurată a zgomotului exterior de 
rulare conform anexei I partea C; etichetele 
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de asemenea, clasa aderenței la teren umed 
conform anexei I partea B;

pentru pneuri de tip C1 trebuie să indice, 
de asemenea, clasa aderenței la teren umed 
conform anexei I partea B;

Or. fr

Justificare

Reformularea propusă precizează sub ce formă pot fi prezentate informațiile distribuitorilor 
și utilizatorilor finali. Anumite forme sunt mai adecvate și mai eficiente în privința modului de 
informare a consumatorilor. În cele mai multe cazuri, atunci când cumpără un pneu, 
consumatorul nu vede pneul, deci nu va vedea eticheta. Sistemul de etichetare permite o mai 
bună informare a consumatorului (posibilitatea de a recurge la autocolant putând fi una 
dintre aceste soluții în anumite cazuri).

Amendamentul 71
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. furnizorii se asigură că pneurile de tip 
C1 și C2, care sunt livrate distribuitorilor 
sau utilizatorilor finali, prezintă pe banda 
de rulare un autocolant cu o etichetă 
indicând clasa de eficiență a consumului de 
combustibil și coeficientul măsurat de 
rezistență la rulare conform anexei I 
partea A, precum și valoarea măsurată a 
zgomotului exterior de rulare și indicatorul 
de culoare conform anexei I partea C; 
etichetele pentru pneuri de tip C1 trebuie să 
indice, de asemenea, clasa aderenței la 
teren umed conform anexei I partea B;
(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en
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Justificare

Includerea coeficientului de rezistență la rulare (RRC exprimat în kg/t) este deosebit de 
importantă pentru profesioniștii care fac achiziții și pentru utilizatorii finali, inclusiv pentru 
cumpărătorii de parcuri auto, întreprinderile de transporturi rutiere și autoritățile 
responsabile cu achizițiile publice. Consumatorii nu sunt familiarizați cu scara decibelilor în 
ceea ce privește zgomotul produs de pneuri și, prin urmare, adăugarea unui indicator simplu 
bazat pe culori (roșu/galben/verde) va contribui la o mai bună informare.

Amendamentul 72
Neena Gill

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. furnizorii se asigură că pneurile de tip
C1, C2 și C3, care sunt livrate 
distribuitorilor sau utilizatorilor finali, 
prezintă pe banda de rulare o etichetă 
informativă adezivă indicând clasa de 
eficiență a consumului de combustibil 
conform anexei I partea A și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare 
conform anexei I partea C; etichetele 
pentru pneuri de tip C1 trebuie să indice, 
de asemenea, clasa aderenței la teren umed 
conform anexei I partea B; 

Or. en

Justificare

Articolul 2 din textul Comisiei include pneurile de tipul C3, în timp ce articolul 4 nu le 
include. Acest amendament dorește rezolvarea acestei inconsecvențe. În plus, cuvântul 
„autocolant” este prea vag în legătură cu formatul dorit al etichetei. „Etichetă informativă 
adezivă” este un termen mai descriptiv.



AM\771285RO.doc 41/95 PE421.196v01-00

RO

Amendamentul 73
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Justificare

Acest amendament dorește clarificarea amplasării autocolantului. Pe baza formulării 
curente, autocolantul ar putea, conform documentației tehnice, să fie plasat și pe flancul 
pneului, care include o parte din cauciucul benzii de rulare. Drept urmare, dacă se dorea 
aplicarea autocolantului pe suprafața exterioară a pneului, ar trebui avută în vedere 
modificarea propusă.

Amendamentul 74
Neena Gill

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. formatul autocolantului menționat la 
punctul 1 este cel stabilit în anexa II;

2. formatul etichetei informative adezive 
menționate la punctul 1 este cel stabilit în 
anexa II;

Or. en
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Justificare

Articolul 2 din textul Comisiei include pneurile de tipul C3, în timp ce articolul 4 nu le 
include. Acest amendament dorește rezolvarea acestei inconsecvențe. În plus, cuvântul 
„autocolant” este prea vag în legătură cu formatul dorit al etichetei. „Etichetă informativă 
adezivă” este un termen mai descriptiv.

Amendamentul 75
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. formatul autocolantului menționat la 
punctul 1 este cel stabilit în anexa II;

2. formatul etichetei și al autocolantului
menționate la punctul 1 este cel stabilit în 
anexa II; 

Or. en

Justificare

Amendamentul propus consolidează utilizarea etichetei, într-o manieră consecventă.

Amendamentul 76
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. formatul autocolantului menționat la 
punctul 1 este cel stabilit în anexa II;

2. formatul etichetei și al autocolantului
menționate la punctul 1 este cel stabilit în
anexa II;

Or. en

Justificare

Amendamentul propus consolidează utilizarea etichetei, într-o manieră consecventă.
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Amendamentul 77
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. formatul autocolantului menționat la 
punctul 1 este cel stabilit în anexa II;

2. formatul etichetei și al autocolantului
menționate la punctul 1 este cel stabilit în 
anexa II;

Or. en

Justificare

Amendamentul propus consolidează utilizarea etichetei, într-o manieră consecventă.

Amendamentul 78
Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. formatul autocolantului menționat la 
punctul 1 este cel stabilit în anexa II;

2. formatul etichetării menționate la 
punctul 1 este cel stabilit în anexa II;

Or. fr

Justificare

Reformularea propusă precizează sub ce formă pot fi prezentate informațiile distribuitorilor 
și utilizatorilor finali. Anumite forme sunt mai adecvate și mai eficiente în privința modului de 
informare a consumatorilor. În cele mai multe cazuri, atunci când cumpără un pneu, 
consumatorul nu vede pneul, deci nu va vedea eticheta. Sistemul de etichetare permite o mai 
bună informare a consumatorului (posibilitatea de a recurge la autocolant putând fi una 
dintre aceste soluții în anumite cazuri).
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Amendamentul 79
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. furnizorii indică clasa de eficiență a 
consumului de combustibil, clasa aderenței 
la teren umed și valoarea măsurată a 
zgomotului exterior de rulare în 
documentația tehnică promoțională, 
conform anexei I și în ordinea specificată 
în anexa III; 

3. furnizorii indică clasa de eficiență a 
consumului de combustibil, clasa aderenței 
la teren umed și valoarea măsurată a 
zgomotului exterior de rulare în întreaga 
documentație tehnică promoțională, 
conform anexei I și în ordinea specificată 
în anexa III; 

Or. en

Justificare

Punct de clarificare pentru a se garanta că informațiile de pe etichetă se află pe toate 
materialele tehnice promoționale.

Amendamentul 80
Fiona Hall, Lena Ek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. producătorii de pneuri introduc într-o 
bază de date disponibilă publicului 
valorile măsurate din cadrul testului de 
omologare de tip, referitoare la 
coeficientul de rezistență la rulare 
(exprimat în kg/t), la indicele de aderență 
pe teren umed (exprimat ca indice de 
performanță, G, în raport cu cel al 
pneului standard de referință) și la 
emisiile de zgomot (exprimate în dB(A)).

Or. en
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Justificare

Pentru credibilitatea și succesul sistemului de etichetare a pneurilor va fi esențială 
asigurarea punerii corespunzătoare în aplicare de către autoritățile naționale. Pentru a 
facilita o procedură eficientă și armonizată de verificare și aplicarea corectă a sistemului de 
etichetare, este important ca valorile măsurate ale rezistenței la rulare, aderenței la teren 
umed și zgomotului să fie disponibile publicului. Aceste informații trebuie să fie accesibile 
publicului larg, dar în special ar trebui să le fie utile autorităților naționale în scopul 
monitorizării și al punerii în aplicare. Informațiile ar trebui puse la dispoziție prin 
intermediul site-ului internet al producătorului.

Amendamentul 81
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. întreaga documentație tehnică 
promoțională menționează adresa site-
ului internet dedicat sistemului UE de 
etichetare a pneurilor.

Or. en

Justificare

Pentru creșterea sensibilizării și a înțelegerii în ceea ce privește sistemul, consumatorii ar 
trebui să fie direcționați către site-ul internet UE ca sursă centrală de informații explicative 
și suplimentare.

Amendamentul 82
Fiona Hall, Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. producătorii de pneuri indică prin 
imprimare în relief sau ștanțare pe fiecare 
flanc, pentru fiecare model, valorile 
măsurate din cadrul testului de omologare 
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de tip, referitoare la coeficientul de 
rezistență la rulare (exprimat în kg/t), la 
indicele de aderență pe teren umed 
(exprimat ca indice de performanță, G, în 
raport cu cel al pneului standard de 
referință) și la emisiile de zgomot 
(exprimate în dB(A)).

Or. en

Justificare

Indicarea valorilor măsurate din cadrul testului de omologare de tip pe flancurile pneului va 
facilita punerea corespunzătoare în aplicare a sistemului de etichetare a pneurilor. 
Imprimarea în relief sau ștanțarea vor ajuta autoritățile, distribuitorii și comercianții să 
monitorizeze aplicarea corectă a etichetelor și a documentației, să verifice clasificarea 
declarată și, atunci când se efectuează un nou test, să verifice valorile măsurate declarate.
Costul per pneu al imprimării sau ștanțării flancurilor este neglijabil (13 € în plus per 
matriță, potrivit evaluării de impact, repartizați pe toată durata ciclului de producție în care 
se utilizează matrița).

Amendamentul 83
Neena Gill

Propunere de directivă
Articolul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că distribuitorii 
respectă următoarele dispoziții:

Statele membre se asigură că distribuitorii 
respectă, în ceea ce privește pneurile 
produse după data punerii în aplicare a 
prezentei directive, următoarele dispoziții:

Or. en

Justificare

Aplicarea retroactivă a etichetelor pe pneuri aflate deja în lanțul de aprovizionare nu va fi 
realizabilă. Cuvântul „autocolant” este prea ambiguu cu privire la forma dorită a etichetei. 
„Etichetă informativă adezivă” este un termen mai descriptiv. Articolul 2 din textul Comisiei 
include pneurile de tipul C2, în timp ce articolul 4 nu le include. Acest amendament dorește 
rezolvarea acestei inconsecvențe. Coeficientul de rezistență la rulare (CRR, exprimat în kg/t) 
ar trebui indicat pe etichetă pentru a se demonstra legătura dintre CRR-ul măsurat și 
clasificare.
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Amendamentul 84
Dominique Vlasto

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 dispoziție de 
furnizori în conformitate cu articolul 4 
punctul 1;

1. distribuitorii se asigură că, la punctul de 
vânzare, este disponibilă și afișată în mod 
clar eticheta cu informațiile oferite de 
furnizori în conformitate cu articolul 4 
punctul 1;

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește consolidarea vizibilității informațiilor de pe etichete.

Amendamentul 85
Fiona Hall, Lena Ek

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 dispoziție de 
furnizori în conformitate cu articolul 4 
punctul 1; 

1. distribuitorii se asigură că, la punctul de 
vânzare, pneurile prezintă, într-un loc 
vizibil, autocolantul pus la dispoziție de 
furnizori în conformitate cu articolul 4 
punctul 1 sau o variantă explicativă mai 
detaliată a etichetei, astfel cum se 
stabilește în anexa II partea 2a, în 
imediata apropiere;

Or. en

Justificare

În cazurile în care comercianții optează pentru oferirea unor informații suplimentare în 
magazin, de exemplu lângă rafturile de prezentare, informațiile ar trebui să repete 
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informațiile de pe etichetă și în plus să ofere explicații succinte pentru fiecare caracteristică 
de performanță, în limba relevantă (a se vedea amendamentul la anexa II partea 2a (nouă)).

Amendamentul 86
Rebecca Harms

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 dispoziție de 
furnizori în conformitate cu articolul 4 
punctul 1; 

1. distribuitorii se asigură că, la punctul de 
vânzare, pneurile prezintă, într-un loc 
vizibil, autocolantul pus la dispoziție de 
furnizori în conformitate cu articolul 4 
punctul 1 sau o variantă mai detaliată a 
etichetei, care include informații 
referitoare la economia de combustibil, în 
imediata apropiere; 

Or. en

Justificare

Autocolantul și afișul aflate lângă pneu reprezintă surse suplimentare de informații pentru 
consumator și ar trebui utilizate în combinație, în mod optim. În cazurile în care comercianții 
optează pentru amplasarea unui afiș la punctul de vânzare (fie singur, fie însoțind 
autocolantul), informațiile conținute ar trebui să fie mai detaliate decât cele oferite de 
autocolant. Furnizarea de informații la punctul de vânzare ar trebui să reprezinte o 
oportunitate de a prezenta informații suplimentare și explicative privind eticheta și oferă o 
estimare a economiei de combustibil generate de utilizarea pneurilor cu rezistență scăzută la 
rulare în raport cu un model din clasa C.

Amendamentul 87
Jorgo Chatzimarkakis

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 dispoziție de 

1. distribuitorii se asigură că la punctul de 
vânzare sunt disponibile, într-un loc 
vizibil, informații cu privire de etichetare
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furnizori în conformitate cu articolul 4 
punctul 1; 

puse la dispoziție de furnizori în 
conformitate cu articolul 4 punctul 1;

Or. en

Justificare

Acest amendament oferă o mai bună formulare, consolidând utilizarea unitară a informațiilor 
referitoare la etichetare.

Amendamentul 88
Erna Hennicot-Schoepges

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 dispoziție de 
furnizori în conformitate cu articolul 4 
punctul 1; 

1. distribuitorii se asigură că la punctul de 
vânzare sunt disponibile, într-un loc 
vizibil, informații cu privire de etichetare
puse la dispoziție de furnizori în 
conformitate cu articolul 4 punctul 1;

Or. en

Justificare

Acest amendament oferă o mai bună formulare, consolidând utilizarea unitară a informațiilor 
referitoare la etichetare.

Amendamentul 89
Romana Jordan Cizelj

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 dispoziție de 
furnizori în conformitate cu articolul 4 

1. distribuitorii se asigură că la punctul de 
vânzare sunt disponibile, într-un loc 
vizibil, informații cu privire de etichetare
puse la dispoziție de furnizori în 
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punctul 1; conformitate cu articolul 4 punctul 1;

Or. en

Justificare

Acest amendament oferă o mai bună formulare, consolidând utilizarea unitară a informațiilor 
referitoare la etichetare.

Amendamentul 90
Anne Laperrouze

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 dispoziție de 
furnizori în conformitate cu articolul 4 
punctul 1; 

1. distribuitorii se asigură că la punctul de 
vânzare sunt disponibile, într-un loc 
vizibil, informații cu privire de etichetare
puse la dispoziție de furnizori în 
conformitate cu articolul 4 punctul 1;

Or. en

Justificare

Acest amendament oferă o mai bună formulare, consolidând utilizarea unitară a informațiilor 
referitoare la etichetare.

Amendamentul 91
Paul Rübig

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 dispoziție de 
furnizori în conformitate cu articolul 4 
punctul 1; 

1. distribuitorii se asigură că la punctul de 
vânzare sunt disponibile, într-un loc 
vizibil, informații cu privire de etichetare
puse la dispoziție de furnizori în 
conformitate cu articolul 4 punctul 1;
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Or. en

Justificare

Acest amendament oferă o mai bună formulare, consolidând utilizarea unitară a informațiilor 
referitoare la etichetare.

Amendamentul 92
Neena Gill

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 dispoziție de 
furnizori în conformitate cu articolul 4 
punctul 1; 

1. distribuitorii se asigură că, la punctul de 
vânzare, pneurile prezintă, într-un loc 
vizibil, eticheta informativă adezivă pusă
la dispoziție de furnizori în conformitate cu 
articolul 4 punctul 1; 

Or. en

Justificare

Aplicarea retroactivă a etichetelor pe pneuri aflate deja în lanțul de aprovizionare nu va fi 
realizabilă. Cuvântul „autocolant” este prea ambiguu cu privire la forma dorită a etichetei. 
„Etichetă informativă adezivă” este un termen mai descriptiv. Articolul 2 din textul Comisiei 
include pneurile de tipul C2, în timp ce articolul 4 nu le include. Acest amendament dorește 
rezolvarea acestei inconsecvențe. Coeficientul de rezistență la rulare (CRR, exprimat în kg/t) 
ar trebui indicat pe etichetă pentru a se demonstra legătura dintre CRR-ul măsurat și 
clasificare.

Amendamentul 93
Neena Gill

Propunere de directivă
Articolul 5 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. dacă pneurile oferite spre vânzare nu pot 
fi vizualizate de către utilizatorul final, 

2. dacă pneurile oferite spre vânzare nu pot 
fi vizualizate de către utilizatorul final, 
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distribuitorii furnizează utilizatorului final 
informații privind clasa de eficiență a 
consumului de combustibil, clasa de 
aderență la teren umed și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare 
pentru pneurile respective;

distribuitorii furnizează utilizatorului final 
informații privind clasa de eficiență a 
consumului de combustibil, coeficientul 
măsurat de rezistență la rulare, clasa de 
aderență la teren umed și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare 
pentru pneurile respective;

Or. en

Justificare

Aplicarea retroactivă a etichetelor pe pneuri aflate deja în lanțul de aprovizionare nu va fi 
realizabilă. Cuvântul „autocolant” este prea ambiguu cu privire la forma dorită a etichetei. 
„Etichetă informativă adezivă” este un termen mai descriptiv. Articolul 2 din textul Comisiei 
include pneurile de tipul C2, în timp ce articolul 4 nu le include. Acest amendament dorește 
rezolvarea acestei inconsecvențe. Coeficientul de rezistență la rulare (CRR, exprimat în kg/t) 
ar trebui indicat pe etichetă pentru a se demonstra legătura dintre CRR-ul măsurat și 
clasificare.

Amendamentul 94
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 5 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) pentru pneurile de tip C1 și C2, 
distribuitorii furnizează clasa de eficiență 
a consumului de combustibil și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare 
împreună cu facturile furnizate 
utilizatorilor finali atunci când aceștia 
achiziționează pneurile. Pentru pneurile 
de tip C1, trebuie furnizată și clasa 
aderenței la teren umed. 

eliminat

Or. de

Justificare

Prezența acestor parametri pe factura pentru consumatori nu (mai) influențează decizia de 
cumpărare a acestora și ar trebui, ca atare, omisă, în vederea reducerii eforturilor și a 



AM\771285RO.doc 53/95 PE421.196v01-00

RO

costurilor.

Amendamentul 95
Fiona Hall, Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 5 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) pentru pneurile de tip C1 și C2, 
distribuitorii furnizează clasa de eficiență 
a consumului de combustibil și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare
împreună cu facturile furnizate 
utilizatorilor finali atunci când aceștia 
achiziționează pneurile. Pentru pneurile de 
tip C1, trebuie furnizată și clasa aderenței 
la teren umed.

(3) pentru pneurile de tip C1, C2 și C3, 
distribuitorii furnizează versiunea 
explicativă a etichetei, astfel cum este 
stabilită în anexa II partea 2a sau partea 
2b, pe sau împreună cu facturile furnizate 
utilizatorilor finali atunci când aceștia 
achiziționează pneurile. Pentru pneurile de 
tip C1, trebuie furnizată și clasa aderenței 
la teren umed.

Or. en

Justificare

Autocolantul necesită o explicație suplimentară sub forma unui text explicativ pentru fiecare 
pictogramă. Acesta ar trebui prezentat în alte informații acordate cumpărătorului, cel târziu 
pe sau împreună cu factura, deoarece aceasta va fi cu siguranță citită cu atenție și poate fi 
păstrată ca informație pentru o consultare ulterioară. Prezentarea unor informații mai 
detaliate pe factură crește probabilitatea ca consumatorul să facă cercetări pe baza 
sistemului de etichetare în viitor (a se vedea amendamentul la anexa II partea 2a/2b (nou).

Amendamentul 96
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 5 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) pentru pneurile de tip C1 și C2, 
distribuitorii furnizează clasa de eficiență a 
consumului de combustibil și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare 
împreună cu facturile furnizate 

(3) pentru pneurile de tip C1 și C2, 
distribuitorii furnizează clasele de eficiență 
a consumului de combustibil și de 
aderență la teren umed și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare 
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utilizatorilor finali atunci când aceștia 
achiziționează pneurile. Pentru pneurile de 
tip C1, trebuie furnizată și clasa aderenței 
la teren umed. 

împreună cu facturile furnizate 
utilizatorilor finali atunci când aceștia 
achiziționează pneurile.

Or. en

Justificare

Informațiile trebuie să includă și clasele de aderență la teren umed.

Amendamentul 97
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Articolul 5 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) pentru pneurile de tip C1 și C2, 
distribuitorii furnizează clasa de eficiență a 
consumului de combustibil și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare 
împreună cu facturile furnizate 
utilizatorilor finali atunci când aceștia 
achiziționează pneurile. Pentru pneurile de 
tip C1, trebuie furnizată și clasa aderenței 
la teren umed. 

(3) pentru pneurile de tip C1 și C2, 
distribuitorii furnizează clasele de eficiență 
a consumului de combustibil și de 
aderență la teren umed și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare 
împreună cu facturile furnizate 
utilizatorilor finali atunci când aceștia 
achiziționează pneurile.

Or. en

Justificare

Informațiile trebuie să includă și clasele de aderență la teren umed.
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Amendamentul 98
Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă
Articolul 5 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) pentru pneurile de tip C1 și C2, 
distribuitorii furnizează clasa de eficiență a 
consumului de combustibil și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare 
împreună cu facturile furnizate 
utilizatorilor finali atunci când aceștia 
achiziționează pneurile. Pentru pneurile de 
tip C1, trebuie furnizată și clasa aderenței 
la teren umed. 

(3) pentru pneurile de tip C1 și C2, 
distribuitorii furnizează clasele de eficiență 
a consumului de combustibil și de 
aderență la teren umed și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare 
împreună cu facturile furnizate 
utilizatorilor finali atunci când aceștia 
achiziționează pneurile.

Or. en

Justificare

Informațiile trebuie să includă și clasele de aderență la teren umed.

Amendamentul 99
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 5 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) pentru pneurile de tip C1 și C2, 
distribuitorii furnizează clasa de eficiență a 
consumului de combustibil și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare 
împreună cu facturile furnizate 
utilizatorilor finali atunci când aceștia 
achiziționează pneurile. Pentru pneurile de 
tip C1, trebuie furnizată și clasa aderenței 
la teren umed. 

(3) pentru pneurile de tip C1 și C2, 
distribuitorii furnizează clasele de eficiență 
a consumului de combustibil și de 
aderență la teren umed și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare 
împreună cu facturile furnizate 
utilizatorilor finali atunci când aceștia 
achiziționează pneurile.

Or. en
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Justificare

Informațiile trebuie să includă și clasele de aderență la teren umed.

Amendamentul 100
Neena Gill

Propunere de directivă
Articolul 5 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) pentru pneurile de tip C1 și C2,
distribuitorii furnizează clasa de eficiență a 
consumului de combustibil și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare 
împreună cu facturile furnizate 
utilizatorilor finali atunci când aceștia 
achiziționează pneurile. Pentru pneurile de 
tip C1, trebuie furnizată și clasa aderenței 
la teren umed.

(3) pentru pneurile de tip C1, C2 și C3,
distribuitorii furnizează clasa de eficiență a 
consumului de combustibil și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare 
împreună cu facturile furnizate 
utilizatorilor finali atunci când aceștia 
achiziționează pneurile. Pentru pneurile de 
tip C1, trebuie furnizată și clasa aderenței 
la teren umed.

Or. en

Justificare

Aplicarea retroactivă a etichetelor pe pneuri aflate deja în lanțul de aprovizionare nu va fi 
realizabilă. Cuvântul „autocolant” este prea ambiguu cu privire la forma dorită a etichetei. 
„Etichetă informativă adezivă” este un termen mai descriptiv. Articolul 2 din textul Comisiei 
include pneurile de tipul C2, în timp ce articolul 4 nu le include. Acest amendament 
urmărește rezolvarea acestei inconsecvențe. Coeficientul de rezistență la rulare (CRR, 
exprimat în kg/t) ar trebui indicat pe etichetă pentru a se demonstra legătura dintre CRR-ul 
măsurat și clasificare.

Amendamentul 101
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat
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Responsabilitățile furnizorilor și 
distribuitorilor de autovehicule

Statele membre se asigură că furnizorii și 
distribuitorii de autovehicule respectă 
următoarele dispoziții:
(1) furnizorii de autovehicule și 
distribuitorii de autovehicule se asigură 
că documentația tehnică promoțională 
furnizează informații referitoare la 
pneurile montate pe autovehicule noi; 
aceste informații trebuie să includă clasa 
de eficiență a consumului de combustibil 
în conformitate cu anexa I partea A, 
valoarea măsurată a zgomotului exterior 
de rulare în conformitate cu anexa I 
partea C și, pentru pneuri de tip C1, clasa 
aderenței la teren umed în conformitate 
cu anexa I partea B;
(2) în cazul în care diferite tipuri de 
pneuri pot fi montate pe un autovehicul 
nou, fără ca utilizatorii finali să aibă 
posibilitatea de a alege între acestea, clasa 
cea mai joasă a eficienței consumului de 
combustibil, clasa de aderență la teren 
umed și cea mai mare valoare măsurată a 
zgomotului exterior de rulare aferente 
acestor tipuri de pneuri trebuie 
menționate în documentația tehnică 
promoțională, în ordinea specificată în 
anexa III;
(3) în cazul în care utilizatorilor finali li 
se oferă posibilitatea de a alege între 
diferite tipuri de pneuri montate pe 
autovehicule noi, distribuitorii de 
autovehicule trebuie să indice în 
documentația tehnică promoțională clasa 
de eficiență a consumului de combustibil, 
clasa de aderență la teren umed și 
valoarea măsurată a zgomotului exterior 
de rulare aferente acestor tipuri de 
pneuri, în ordinea specificată în anexa 
III;
(4) în cazul în care utilizatorilor finali li 
se oferă posibilitatea de a alege între 
diferite tipuri de pneuri care pot fi 
montate pe un autovehicul nou, 



PE421.196v01-00 58/95 AM\771285RO.doc

RO

distribuitorii de autovehicule furnizează 
informații referitoare la clasa de eficiență 
a consumului de combustibil, clasa de 
aderență la teren umed și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare 
pentru aceste tipuri de pneuri, înainte de 
vânzare.

Or. de

Justificare

Furnizorii și distribuitorii de autovehicule au deja obligația de a afișa emisiile de CO2 și 
consumul de combustibil.  Ca atare, este oricum în interesul lor să ofere pneuri adecvate cu 
rezistență redusă la rulare și totodată cu confort sporit de rulare și o siguranță crescută. De 
asemenea, actuala omologare tip se aplică vehiculului în ansamblu și, prin urmare, rezistența 
la rulare, aderența la teren umed și zgomotul de rulare au fost deja testate în detaliu, 
asigurându-se respectarea dispozițiilor legale.

Amendamentul 102
Neena Gill

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat
Responsabilitățile furnizorilor și 
distribuitorilor de autovehicule

Statele membre se asigură că furnizorii și 
distribuitorii de autovehicule respectă 
următoarele dispoziții:
(1) furnizorii de autovehicule și 
distribuitorii de autovehicule se asigură 
că documentația tehnică promoțională 
furnizează informații referitoare la 
pneurile montate pe autovehicule noi; 
aceste informații trebuie să includă clasa 
de eficiență a consumului de combustibil 
în conformitate cu anexa I partea A, 
valoarea măsurată a zgomotului exterior 
de rulare în conformitate cu anexa I 
partea C și, pentru pneuri de tip C1, clasa 
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aderenței la teren umed în conformitate 
cu anexa I partea B;
(2) în cazul în care diferite tipuri de 
pneuri pot fi montate pe un autovehicul 
nou, fără ca utilizatorii finali să aibă 
posibilitatea de a alege între acestea, clasa 
cea mai joasă a eficienței consumului de 
combustibil, clasa de aderență la teren 
umed și cea mai mare valoare măsurată a 
zgomotului exterior de rulare aferente 
acestor tipuri de pneuri trebuie 
menționate în documentația tehnică 
promoțională, în ordinea specificată în 
anexa III;
(3) în cazul în care utilizatorilor finali li 
se oferă posibilitatea de a alege între 
diferite tipuri de pneuri montate pe 
autovehicule noi, distribuitorii de 
autovehicule trebuie să indice în 
documentația tehnică promoțională clasa 
de eficiență a consumului de combustibil, 
clasa de aderență la teren umed și 
valoarea măsurată a zgomotului exterior 
de rulare aferente acestor tipuri de 
pneuri, în ordinea specificată în anexa 
III;
(4) în cazul în care utilizatorilor finali li 
se oferă posibilitatea de a alege între 
diferite tipuri de pneuri care pot fi 
montate pe un autovehicul nou, 
distribuitorii de autovehicule furnizează 
informații referitoare la clasa de eficiență 
a consumului de combustibil, clasa de 
aderență la teren umed și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare 
pentru aceste tipuri de pneuri, înainte de 
vânzare.

Or. en

Justificare

Această propunere ar duplica testele pe care producătorii sunt deja obligați să le efectueze 
pentru a demonstra conformitatea producției ca parte a regimului omologării de tip și ar 
duce cu siguranță la duplicarea testelor de monitorizare în statele membre. Probabil că 
verificarea bazată pe auditul conformității datelor de testare a producției ale producătorilor 
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de pneuri este o abordare mult mai bună a monitorizării.

Amendamentul 103
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Responsabilitățile furnizorilor și 
distribuitorilor de autovehicule

Responsabilitățile furnizorilor și 
distribuitorilor de vehicule

Amendament orizontal care se aplică 
întregului articol dacă este adoptat.

Or. en

Justificare

Prevederile ar trebui să se aplice distribuitorilor tuturor vehiculelor care trebuie dotate cu 
pneuri care fac obiectul prezentei Directive, inclusiv în cazul furgonetelor, camioanelor și 
autobuzelor, pentru a garanta conștientizarea schemei de etichetare și de către 
întreprinderile care cumpără pneuri de la alte întreprinderi, acest tip de tranzacție 
reprezentând o cotă în creștere pe piața pneurilor.

Amendamentul 104
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că furnizorii și 
distribuitorii de autovehicule respectă 
următoarele dispoziții:

Statele membre se asigură că furnizorii și 
distribuitorii de autovehicule respectă 
următoarele dispoziții:

(1) furnizorii de autovehicule și 
distribuitorii de autovehicule se asigură că 
documentația tehnică promoțională
furnizează informații referitoare la pneurile 
montate pe autovehicule noi; aceste 
informații trebuie să includă clasa de 
eficiență a consumului de combustibil în 

(1) furnizorii de autovehicule și 
distribuitorii de autovehicule furnizează 
informații referitoare la pneurile montate 
pe autovehicule noi; aceste informații 
trebuie să includă clasa de eficiență a 
consumului de combustibil în conformitate 
cu anexa I partea A, valoarea măsurată a 
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conformitate cu anexa I partea A, valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare în 
conformitate cu anexa I partea C și, pentru 
pneuri de tip C1, clasa aderenței la teren 
umed în conformitate cu anexa I partea B;

zgomotului exterior de rulare în 
conformitate cu anexa I partea C și, pentru 
pneuri de tip C1, clasa aderenței la teren 
umed în conformitate cu anexa I partea B.
Aceste informații sunt furnizate 
utilizatorilor finali înainte de vânzarea 
vehiculului.

(2) în cazul în care diferite tipuri de pneuri 
pot fi montate pe un autovehicul nou, fără 
ca utilizatorii finali să aibă posibilitatea de 
a alege între acestea, clasa cea mai joasă a 
eficienței consumului de combustibil, clasa 
de aderență la teren umed și cea mai mare 
valoare măsurată a zgomotului exterior de 
rulare aferente acestor tipuri de pneuri 
trebuie menționate în documentația 
tehnică promoțională, în ordinea 
specificată în anexa III;

(2) în cazul în care diferite tipuri de pneuri 
pot fi montate pe un autovehicul nou, fără 
ca utilizatorii finali să aibă posibilitatea de 
a alege între acestea, clasa cea mai joasă a 
eficienței consumului de combustibil, clasa 
de aderență la teren umed și cea mai mare 
valoare măsurată a zgomotului exterior de 
rulare aferente acestor tipuri de pneuri 
trebuie menționate în ordinea specificată în 
anexa III.

(3) în cazul în care utilizatorilor finali li 
se oferă posibilitatea de a alege între 
diferite tipuri de pneuri montate pe 
autovehicule noi, distribuitorii de 
autovehicule trebuie să indice în 
documentația tehnică promoțională clasa 
de eficiență a consumului de combustibil, 
clasa de aderență la teren umed și 
valoarea măsurată a zgomotului exterior 
de rulare aferente acestor tipuri de 
pneuri, în ordinea specificată în anexa 
III;
(4) în cazul în care utilizatorilor finali li 
se oferă posibilitatea de a alege între 
diferite tipuri de pneuri care pot fi 
montate pe un autovehicul nou, 
distribuitorii de autovehicule furnizează 
informații referitoare la clasa de eficiență 
a consumului de combustibil, clasa de 
aderență la teren umed și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare 
pentru aceste tipuri de pneuri, înainte de 
vânzare.

Or. en
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Amendamentul 105
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că furnizorii și 
distribuitorii de autovehicule respectă 
următoarele dispoziții:

Statele membre se asigură că furnizorii și 
distribuitorii de autovehicule respectă 
următoarele dispoziții:

(1) furnizorii de autovehicule și 
distribuitorii de autovehicule se asigură că 
documentația tehnică promoțională
furnizează informații referitoare la pneurile 
montate pe autovehicule noi; aceste 
informații trebuie să includă clasa de 
eficiență a consumului de combustibil în 
conformitate cu anexa I partea A, valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare în 
conformitate cu anexa I partea C și, pentru 
pneuri de tip C1, clasa aderenței la teren 
umed în conformitate cu anexa I partea B;

(1) furnizorii de autovehicule și 
distribuitorii de autovehicule furnizează 
informații referitoare la pneurile montate 
pe autovehicule noi; aceste informații 
trebuie să includă clasa de eficiență a 
consumului de combustibil în conformitate 
cu anexa I partea A, valoarea măsurată a 
zgomotului exterior de rulare în 
conformitate cu anexa I partea C și, pentru 
pneuri de tip C1, clasa aderenței la teren 
umed în conformitate cu anexa I partea B, 
în ordinea specificată în anexa III. Aceste 
informații sunt incluse cel puțin în 
documentația tehnică promoțională 
electronică și sunt furnizate utilizatorilor 
finali înainte de vânzarea vehiculului;

(2) în cazul în care diferite tipuri de pneuri 
pot fi montate pe un autovehicul nou, fără 
ca utilizatorii finali să aibă posibilitatea de 
a alege între acestea, clasa cea mai joasă a 
eficienței consumului de combustibil, clasa
de aderență la teren umed și cea mai mare 
valoare măsurată a zgomotului exterior de 
rulare aferente acestor tipuri de pneuri
trebuie menționate în documentația 
tehnică promoțională, în ordinea 
specificată în anexa III;

(2) în cazul în care diferite tipuri de pneuri 
pot fi montate pe un autovehicul nou, fără 
ca utilizatorii finali să aibă posibilitatea de 
a alege între acestea, informațiile 
menționate la punctul 1 specifică clasa 
cea mai joasă a eficienței consumului de 
combustibil, clasa de aderență la teren 
umed și cea mai mare valoare măsurată a 
zgomotului exterior de rulare aferente 
acestor tipuri de pneuri;

(3) în cazul în care utilizatorilor finali li se 
oferă posibilitatea de a alege între diferite 
tipuri de pneuri montate pe autovehicule 
noi, distribuitorii de autovehicule trebuie 
să indice în documentația tehnică 
promoțională clasa de eficiență a 
consumului de combustibil, clasa de 
aderență la teren umed și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare

(3) în cazul în care utilizatorilor finali li se 
oferă posibilitatea de a alege între diferite 
tipuri de pneuri montate pe autovehicule 
noi, informațiile menționate la punctul 1 
specifică clasa de eficiență a consumului 
de combustibil, clasa de aderență la teren 
umed și valoarea măsurată a zgomotului 
exterior de rulare aferente tuturor acestor
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aferente acestor tipuri de pneuri, în ordinea 
specificată în anexa III;

tipuri de pneuri.

(4) în cazul în care utilizatorilor finali li 
se oferă posibilitatea de a alege între 
diferite tipuri de pneuri care pot fi 
montate pe un autovehicul nou, 
distribuitorii de autovehicule furnizează 
informații referitoare la clasa de eficiență 
a consumului de combustibil, clasa de 
aderență la teren umed și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare 
pentru aceste tipuri de pneuri, înainte de 
vânzare.

Or. en

Justificare

Sarcinile și costurile administrative inutile ar trebui evitate în sectorul vehiculelor.

Amendamentul 106
Werner Langen, Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că furnizorii și 
distribuitorii de autovehicule respectă 
următoarele dispoziții:

Statele membre se asigură că furnizorii și 
distribuitorii de autovehicule respectă 
următoarele dispoziții:

(1) furnizorii de autovehicule și 
distribuitorii de autovehicule se asigură că
documentația tehnică promoțională 
furnizează informații referitoare la 
pneurile montate pe autovehicule noi; 
aceste informații trebuie să includă clasa de 
eficiență a consumului de combustibil în 
conformitate cu anexa I partea A, valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare în 
conformitate cu anexa I partea C și, pentru 
pneuri de tip C1, clasa aderenței la teren 
umed în conformitate cu anexa I partea B;

(1) furnizorii de autovehicule și 
distribuitorii de autovehicule se asigură că  
utilizatorii finali dispun de informații 
referitoare la pneurile montate pe 
autovehicule noi; aceste informații trebuie 
să includă clasa de eficiență a consumului 
de combustibil în conformitate cu anexa I 
partea A, valoarea măsurată a zgomotului 
exterior de rulare în conformitate cu anexa 
I partea C și, pentru pneuri de tip C1, clasa 
aderenței la teren umed în conformitate cu 
anexa I partea B;

(2) în cazul în care diferite tipuri de pneuri (2) în cazul în care diferite tipuri de pneuri 
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pot fi montate pe un autovehicul nou, fără 
ca utilizatorii finali să aibă posibilitatea de 
a alege între acestea, clasa cea mai joasă a
eficienței consumului de combustibil, clasa 
de aderență la teren umed și cea mai mare 
valoare măsurată a zgomotului exterior de 
rulare aferente acestor tipuri de pneuri
trebuie menționate în documentația 
tehnică promoțională, în ordinea 
specificată în anexa III;

pot fi montate pe un autovehicul nou, fără 
ca utilizatorii finali să aibă posibilitatea de 
a alege între acestea, trebuie furnizate 
informații privind clasa cea mai joasă a
eficienței consumului de combustibil, clasa 
de aderență la teren umed și cea mai mare 
valoare măsurată a zgomotului exterior de 
rulare aferente acestor tipuri de pneuri în 
ordinea specificată în anexa III;

(3) în cazul în care utilizatorilor finali li se 
oferă posibilitatea de a alege între diferite 
tipuri de pneuri montate pe autovehicule 
noi, distribuitorii de autovehicule trebuie să
indice în documentația tehnică 
promoțională clasa de eficiență a 
consumului de combustibil, clasa de
aderență la teren umed și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare 
aferente acestor tipuri de pneuri, în ordinea 
specificată în anexa III;

(3) în cazul în care utilizatorilor finali li se 
oferă posibilitatea de a alege între diferite 
tipuri de pneuri montate pe autovehicule 
noi, distribuitorii de autovehicule trebuie să
furnizeze utilizatorilor finali informații 
privind clasa de eficiență a consumului de 
combustibil, clasa de aderență la teren 
umed și valoarea măsurată a zgomotului 
exterior de rulare aferente acestor tipuri de 
pneuri, în ordinea specificată în anexa III;

(4) în cazul în care utilizatorilor finali li se 
oferă posibilitatea de a alege între diferite 
tipuri de pneuri care pot fi montate pe un 
autovehicul nou, distribuitorii de 
autovehicule furnizează informații 
referitoare la clasa de eficiență a 
consumului de combustibil, clasa de 
aderență la teren umed și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare 
pentru aceste tipuri de pneuri, înainte de 
vânzare.

(4) în cazul în care utilizatorilor finali li se 
oferă posibilitatea de a alege între diferite 
tipuri de pneuri care pot fi montate pe un 
autovehicul nou, distribuitorii de 
autovehicule furnizează informații 
referitoare la clasa de eficiență a 
consumului de combustibil, clasa de 
aderență la teren umed și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare 
pentru aceste tipuri de pneuri, înainte de 
vânzare.

Or. de

Justificare

 La momentul cumpărării autovehiculului, cumpărătorul obține informații complete despre 
emisiile de CO2 ale acestuia în ansamblu, inclusiv ale pneurilor. Cerința de a furniza 
informații despre pneuri în documentația promoțională doar crește costurile și birocrația, 
fără să reprezinte vreun interes pentru cumpărător.
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Amendamentul 107
Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile care trebuie furnizate în 
conformitate cu articolele 4, 5 și 6 privind 
clasa de eficiență a consumului de 
combustibil, valoarea măsurată a 
zgomotului exterior de rulare și clasa de 
aderență la teren umed se obțin prin 
aplicarea metodelor de testare armonizate 
prevăzute în anexa I.

Informațiile care trebuie furnizate în 
conformitate cu articolele 4, 5 și 6 privind 
clasa de eficiență a consumului de 
combustibil, valoarea măsurată a 
zgomotului exterior de rulare și clasa de 
aderență la teren umed se obțin prin 
aplicarea metodelor de testare armonizate 
prevăzute în anexa I. Testele armonizate 
trebuie să furnizeze utilizatorilor finali o 
clasificare fiabilă și pe deplin 
reprezentativă a caracteristicilor testate.

Or. fr

Justificare

Din motive de siguranță rutieră și de protecție a consumatorilor, metodele de testare 
armonizate trebuie să fie puse în aplicare în aceleași condiții ca cele reale de utilizare. 
Testele inexacte sau simulate necorespunzător pot fi o sursă de confuzie suplimentară pentru 
consumatorul final.

Amendamentul 108
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile care trebuie furnizate în 
conformitate cu articolele 4, 5 și 6 privind 
clasa de eficiență a consumului de 
combustibil, valoarea măsurată a 
zgomotului exterior de rulare și clasa de 
aderență la teren umed se obțin prin 
aplicarea metodelor de testare armonizate 
prevăzute în anexa I.

Informațiile care trebuie furnizate în 
conformitate cu articolele 4, 5 și 6 privind 
clasa de eficiență a consumului de 
combustibil, valoarea măsurată a 
zgomotului exterior de rulare și clasa de 
aderență la teren umed se obțin prin 
aplicarea metodelor de testare armonizate 
prevăzute în anexa I, în conformitate cu 
capacitatea acestora de a garanta 
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utilizatorilor finali o clasificare fiabilă 
care descrie exact aceste caracteristici ale 
pneurilor.

Or. en

Justificare

Este importantă folosirea de metode de testare armonizate, care sunt reprezentative pentru 
condițiile reale de utilizare.

Amendamentul 109
Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile care trebuie furnizate în 
conformitate cu articolele 4, 5 și 6 privind 
clasa de eficiență a consumului de 
combustibil, valoarea măsurată a 
zgomotului exterior de rulare și clasa de 
aderență la teren umed se obțin prin 
aplicarea metodelor de testare armonizate 
prevăzute în anexa I.

Informațiile care trebuie furnizate în 
conformitate cu articolele 4, 5 și 6 privind 
clasa de eficiență a consumului de 
combustibil, valoarea măsurată a 
zgomotului exterior de rulare și clasa de 
aderență la teren umed se obțin prin 
aplicarea metodelor de testare armonizate 
prevăzute în anexa I, în conformitate cu 
capacitatea acestora de a garanta 
utilizatorilor finali o clasificare fiabilă 
care descrie exact aceste caracteristici ale 
pneurilor.

Or. en

Justificare

Este importantă folosirea de metode de testare armonizate, care sunt reprezentative pentru 
condițiile reale de utilizare.
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Amendamentul 110
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile care trebuie furnizate în 
conformitate cu articolele 4, 5 și 6 privind 
clasa de eficiență a consumului de 
combustibil, valoarea măsurată a 
zgomotului exterior de rulare și clasa de 
aderență la teren umed se obțin prin 
aplicarea metodelor de testare armonizate 
prevăzute în anexa I.

Informațiile care trebuie furnizate în 
conformitate cu articolele 4, 5 și 6 privind 
clasa de eficiență a consumului de 
combustibil, valoarea măsurată a 
zgomotului exterior de rulare și clasa de 
aderență la teren umed se obțin prin 
aplicarea metodelor de testare armonizate 
prevăzute în anexa I. În cadrul metodelor 
de testare utilizate se acordă prioritate
siguranței rutiere.

Or. ro

Justificare

Este important ca în cadrul metodelor de testare utilizate se va acorda prioritate siguranței 
rutiere.

Amendamentul 111
Neena Gill

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre evaluează conformitatea 
claselor declarate de eficiență a 
consumului de combustibil și a claselor de 
aderență la teren umed în sensul anexei I 
părțile A și B, și valoarea măsurată a 
zgomotului exterior de rulare indicată în 
sensul anexei I partea C, în conformitate 
cu procedura stabilită în anexa IV.

eliminat

Or. en
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Justificare

Un astfel de program ar duplica testele pe care producătorii sunt deja obligați să le efectueze 
pentru a demonstra conformitatea producției ca parte a regimului omologării de tip, și ar 
duce cu siguranță la duplicarea testelor de monitorizare în statele membre. Probabil că 
verificarea bazată pe auditul conformității datelor de testare a producției ale producătorilor 
de pneuri este o abordare mult mai bună a monitorizării.

Amendamentul 112
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre evaluează conformitatea 
claselor declarate de eficiență a 
consumului de combustibil și a claselor de 
aderență la teren umed în sensul anexei I 
părțile A și B, și valoarea măsurată a 
zgomotului exterior de rulare indicată în 
sensul anexei I partea C, în conformitate 
cu procedura stabilită în anexa IV.

Procedura de testare se desfășoară în 
conformitate cu dispozițiile existente 
privind testarea pneurilor, inclusiv 
certificatul de omologare tip a 
componentelor în conformitate cu ECE-
R117.

Or. de

Justificare

Există deja o procedură de omologare tip a UE pentru determinarea parametrilor esențiali ai 
pneurilor, în urma căreia se eliberează un certificat în conformitate cu ECE-R117. 
Recomandarea Comisiei ca fiecare stat membru să poată testa pneuri după procedura 
proprie nu este în conformitate cu principiul proporționalității și ar conduce la birocrație 
inutilă.

Amendamentul 113
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre evaluează conformitatea Statele membre evaluează conformitatea 
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claselor declarate de eficiență a consumului 
de combustibil și a claselor de aderență la 
teren umed în sensul anexei I părțile A și 
B, și valoarea măsurată a zgomotului 
exterior de rulare indicată în sensul anexei 
I partea C, în conformitate cu procedura 
stabilită în anexa IV.

claselor declarate de eficiență a consumului 
de combustibil și a claselor de aderență la 
teren umed în sensul anexei I părțile A și 
B, și valoarea măsurată a zgomotului 
exterior de rulare indicată în sensul anexei 
I partea C, pentru pneurile de schimb, în 
conformitate cu procedura stabilită în 
anexa IV.

Or. en

Justificare

Reglementările existente definesc deja modul în care statele membre trebuie să determine 
consumul de combustibil, clasa de aderență la teren umed și valorile rezistenței la rulare 
externă în cadrul testelor de omologare de tip pentru noile vehicule. Pentru a se evita alte 
testări inutile și surplusul de birocrație, ar trebui utilizate procedee stabilite la nivelul UE, 
fără a le pune sub semnul întrebării.

Amendamentul 114
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Astfel de controale nu aduc atingere 
omologării de tip UE a vehiculelor sau 
pneurilor obținute în conformitate cu 
Directiva 2007/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 
septembrie 2007 de stabilire a unui cadru 
pentru omologarea autovehiculelor și 
remorcilor acestora, precum și a 
sistemelor, componentelor și unităților 
tehnice separate destinate vehiculelor 
respective1 sau cu Regulamentul (CE) nr. 
…/… privind cerințele de omologare de 
tip privind siguranța generală a 
autovehiculelor.
____________
1 JO L 263, 9.10.2007, p. 1.

Or. en
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Justificare

Pentru a oferi certitudine juridică producătorilor de vehicule și pneuri, trebuie să fie clar că 
în urma controalelor statele membre nu ar trebui să blocheze libera circulație în UE a 
vehiculelor și pneurilor pentru care există omologare de tip.

Amendamentul 115
Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru evaluarea conformității, statele 
membre fac trimitere, de asemenea, dacă 
este cazul, la documentația referitoare la 
omologarea de tip a pneurilor și la 
documentația justificativă relevantă pusă 
la dispoziție de furnizor.

Or. en

Justificare

Ar trebui utilizate metode de testare identice cu cele definite în legislația privind omologarea 
de tip a pneurilor în vederea minimizării și armonizării testelor pentru pneuri pentru a reduce 
povara administrativă asupra producătorilor și costurile testării.

Amendamentul 116
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru evaluarea conformității, statele 
membre fac trimitere, de asemenea, dacă 
este cazul, la documentația referitoare la 
omologarea de tip a pneurilor și la 
documentația justificativă relevantă pusă 
la dispoziție de furnizor.
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Or. en

Justificare

Ar trebui utilizate metode de testare identice cu cele definite în legislația privind omologarea 
de tip a pneurilor în vederea minimizării și armonizării testelor pentru pneuri pentru a reduce 
povara administrativă asupra producătorilor și costurile testării.

Amendamentul 117
Fiona Hall, Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează că autoritățile 
competente creează un sistem de inspecții 
periodice sau extraordinare la punctele de 
vânzare, în vederea asigurării respectării 
cerințelor din prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește garantarea aplicării eficiente și armonizate a sistemului de 
etichetare la nivelul UE. Organizațiile pentru protecția consumatorilor au identificat greșeli 
persistente de etichetare a produselor și lipsa informațiilor obligatorii în legătură cu alte 
sisteme de etichetare energetică. Statele membre ar trebui să realizeze controale la fața 
locului pentru a verifica etichetarea corectă și prezentarea corespunzătoare a informațiilor în 
materialele promoționale, inclusiv în listele de stocuri, în cataloage, în broșuri și pe site-uri 
internet.

Amendamentul 118
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Studii realizate de asociațiile de consumatori au identificat etichetarea persistent greșită a 
produselor și lipsa unor informații. Statele membre ar trebui să garanteze prin controale la 
fața locului că produsele sunt corect etichetate și informațiile relevante sunt disponibile în 
întreaga documentație tehnică promoțională, după cum s-a stabilit. Formarea în matriță a 
valorilor măsurate pe flancul anvelopei va facilita monitorizarea și o punere în aplicare 
adecvată.

Amendamentul 119
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu excepția cazului în care dispun de 
dovezi contrare, statele membre consideră 
că etichetele și informațiile despre produs 
sunt conforme cu dispozițiile prezentei 
directive. Acestea pot solicita furnizorilor 
să pună la dispoziție documentația tehnică 
pentru a evalua acuratețea valorilor 
declarate.

(2) Cu excepția cazului în care dispun de 
dovezi contrare, statele membre consideră 
că etichetele și informațiile despre produs 
sunt conforme cu dispozițiile prezentei 
directive. Acestea pot solicita furnizorilor 
de pneuri să pună la dispoziție 
documentația tehnică pentru a evalua 
acuratețea valorilor declarate.

Or. en

Justificare

Numai furnizorii de pneuri pot pune la dispoziție documentația tehnică detaliată pentru 
pneuri.
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Amendamentul 120
Neena Gill

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 eliminat
Stimulente

Statele membre nu oferă stimulente cu 
privire la pneurile aflate sub nivelul de 
eficiență a consumului de combustibil 
specific clasei C în sensul anexei I partea 
A.

Or. en

Justificare

Aceasta este o încercare de a impune restricții cu privire la stimulentele fiscale naționale și, 
astfel, riscă să încalce suveranitatea fiscală națională. Statele membre pot dori să ofere 
stimulente pentru pneurile cu rezistență redusă la rulare și deja sunt libere să facă acest 
lucru în conformitate cu dispozițiile Tratatului privind Uniunea Europeană, iar acest 
domeniu al politicii fiscale este de competența fiecărui stat membru în parte.

Amendamentul 121
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu oferă stimulente cu 
privire la pneurile aflate sub nivelul de 
eficiență a consumului de combustibil 
specific clasei C în sensul anexei I partea 
A. 

Statele membre nu oferă stimulente cu 
privire la pneurile aflate sub nivelul de 
eficiență a consumului de combustibil 
specific clasei C în sensul anexei I partea A 
și sub nivelul de aderență la teren umed al 
clasei C (în cazul pneurilor C1), în sensul 
dispozițiilor anexei I partea B.

Or. en
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Justificare

Întrucât producătorii de pneuri ar trebui să fie încurajați să optimizeze toți parametrii, cadrul 
pentru eventualele stimulente ar trebui să aibă în vedere și performanțele de aderență la 
teren umed.

Amendamentul 122
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu oferă stimulente cu 
privire la pneurile aflate sub nivelul de 
eficiență a consumului de combustibil 
specific clasei C în sensul anexei I partea 
A.

Statele membre nu oferă stimulente cu 
privire la pneurile aflate sub nivelul de 
eficiență a consumului de combustibil 
specific clasei C și sub nivelul de aderență 
la teren umed al clasei C în sensul anexei I 
partea A și partea B.

Or. en

Justificare

Potrivit considerațiilor exprimate în considerentul (4) al propunerii Comisiei (în special: 
„rezistența la rulare poate avea un impact negativ asupra altor parametri precum aderența 
la teren umed.” „Producătorii de pneuri ar trebui încurajați să optimizeze toți parametrii”), 
cadrul pentru eventualele stimulente având în vedere și performanțele de aderență la teren 
umed. Acordarea de stimulente de către un stat membru, de exemplu pentru pneuri din clasa 
A de eficiență a consumului de combustibil și clasa E de aderență la teren umed nu pare să 
fie în interesul consumatorilor.

Amendamentul 123
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 11 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. introducerea cerințelor referitoare la 
pneurile de zăpadă și pneurile de iarnă;
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Or. ro

Justificare

Este important să fie prevăzute dispoziții speciale pentru pneurile de zăpadă, pneurile de 
iarnă, deoarece parametrii acestor pneuri nu sunt comparabili cu cei ai pneurilor normale.

Amendamentul 124
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea unei aplicări corespunzătoare 
a directivei este necesară o mai strânsă 
cooperare în supravegherea pieței, printr-
un schimb constant de informații. Statele 
membre iau măsurile necesare pentru 
controale periodice ex-post pentru a se 
asigura că pneurile ce nu au fost 
etichetate corespunzător sunt re-etichetate 
sau retrase de pe piață. 

Or. de

Justificare

Pentru a garanta condiții egale de concurență pe piața internă europeană și pentru a crea 
condiții egale pentru producătorii europeni și din afara Europei, statele membre trebuie să se 
asigure că dispozițiile directivei sunt aplicate cu scrupulozitate.

Amendamentul 125
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul (-1) (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de cel mult trei ani de la data 
aplicării prezentei directive, Comisia 
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realizează o evaluare a impactului asupra 
consumatorilor pentru a verifica eficiența 
etichetelor cu privire la sensibilizarea 
consumatorului și la gradul de adecvare a 
măsurii, analizând siguranța generală și 
performanțele ecologice ale 
autovehiculelor.

Or. en

Justificare

Având în vedere că măsurile propuse de prezenta directivă sunt introduse pentru prima dată 
la acest tip de produse și pe baza unor criterii multiple, pare important să se evalueze gradul 
de adecvare și eficiența instrumentului în vederea unei eventuale revizuiri corespunzătoare a 
directivei.

Amendamentul 126
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până cel târziu la 29 octombrie 2010, 
Comisia prezintă un raport, însoțit de o 
evaluare a impactului și, dacă este 
necesar, de propuneri adresate 
Parlamentului European și Consiliului de 
revizuire a prezentei directive și a altor 
dispoziții relevante cu privire la 
extinderea sistemului de etichetare pentru 
a include pneurile reșapate.

Or. en

Justificare

Retreaded tyres represent up to 50% of the market for heavy duty vehicles and up to 25% of 
the market for light vehicle traffic, with the highest share in the Nordic countries. Uptake of 
retreaded tyres has been encouraged by their inclusion in the Nordic Swan tyre eco-labelling 
scheme. The proportion of retreaded tyres sold may increase with scarcity of raw materials 
and oil price fluctuations reflected in the price of new tyres. It is therefore appropriate to 
examine the technical, economic and legal feasibility of application of the same regulatory 
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framework to retreaded models to ensure high standards in production and encourage further 
market integration.

Amendamentul 127
Neena Gill

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre aplică aceste dispoziții 
începând cu 1 noiembrie 2012. 

Statele membre aplică aceste dispoziții 
începând cu 1 noiembrie 2012 pentru a 
obține treptat aplicarea deplină pe piața 
internă până cel târziu la 1 noiembrie 
2014. Furnizorii de pneuri care fac 
obiectul prezentei directive garantează 
aplicarea dispozițiilor stabilite la articolul 
4, conform următorului calendar:
(a) de la 1 noiembrie 2012: toate noile 
tipuri de pneuri supuse omologării de tip 
CE;
(b) de la 1 noiembrie 2013: toate pneurile 
noi care urmează să fie montate pe noi 
tipuri de vehicule;
(c) de la 1 noiembrie 2014: toate pneurile 
noi fabricate începând cu această dată.

Or. en

Justificare

Calendarul din articolul 15 urmărește realizarea concordanței cu introducerea limitelor de 
rezistență la rulare și aderență la teren umed a pneurilor în propunerea de Regulament a 
Comisiei privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor 
(COM(2008)316). Adoptarea unui sistem de aplicare treptată va permite o utilizare mai
amplă a datelor de testare generate în cadrul omologării de tip, cu beneficii importante în 
privința instrumentelor de punere în executare pentru statele membre și în privința 
optimizării activității de testare pentru industrie.
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Amendamentul 128
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Anexa I – partea A – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă un anumit tip de pneuri este aprobat 
pentru mai multe clase de pneuri (de 
exemplu C1 și C2), scara de clasificare 
utilizată pentru a determina clasa de 
eficiență a consumului de combustibil 
specifică tipului respectiv de pneu trebuie 
să fie cea aplicabilă celei mai înalte clase 
de pneuri (de exemplu C2, nu C1). 

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este posibilă omologarea de tip a unui pneu pentru mai mult de o clasă de pneu (C1, C2 
sau C3). Pneurile din clasa C1 sunt pneuri definite în Regulamentul ONU/CEE nr. 30 și nu se 
pot suprapune pneurilor definite în Regulamentul ONU/CEE nr. 54, care se referă la C2 și 
C3.

Amendamentul 129
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Anexa I – partea A – tabel – Pneuri de tip C1

Textul propus de Comisie
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Amendamentul

Or. en

Justificare

Pentru o mai bună înțelegere a schemei și pentru a realiza o legătură clară cu economia de 
combustibil, sunt adecvate lățimi de bandă liniare de 1kg/t, reprezentând o economie de 
combustibil de 1,5% pe bandă îmbunătățită, de exemplu o economie de combustibil de 7,5% 
prin înlocuirea modelului F de bandă cu modelul A de bandă.

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 eficiența.

Scăderea lățimilor de bandă nu ar furniza stimulente consistente pentru ameliorarea 
performanțelor în cadrul pieței în întregime.

Pneuri de tip C1
CRR în kg/t Clasa de 

eficiență a 
consumului 
de 
combustibil

CRR≤6.5 A
6.6≤CRR≤7.7 B
7.8≤CRR≤9.0 C
Gol D
9.1≤CRR≤10.5 E
10.6≤CRR≤12.
0

F

CRR≥12.1 G
Pneuri de tip C1

CRR în kg/t Clasa de 
eficiență a 
consumului 
de 
combustibil

CRR≤6.5 A
6.6≤CRR≤7.5 B
7.6≤CRR≤8.5 C
8.6≤CRR≤9.5 D
9.6≤CRR≤10.5 E
10.6≤CRR≤11.
5

F

CRR≥11.6 G
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Amendamentul 130
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Anexa I – partea A – tabel – Pneuri de tip C2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Or. en

Justificare

Pentru o mai bună înțelegere a schemei și pentru a realiza o legătură clară cu economia de 
combustibil, sunt adecvate lățimi de bandă liniare de 1kg/t, deoarece acest lucru poate fi 
legat în mod clar de o îmbunătățire 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 care subminează eficiența.

Pneuri de tip C2
CRR în kg/t Clasa de 

eficiență a 
consumului 
de 
combustibil

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

Pneuri de tip C2
CRR în kg/t Clasa de 

eficiență a 
consumului 
de 
combustibil

CRR≤5.5 A
5.6≤CRR≤6.5 B
6.6≤CRR≤7.5 C
7.6≤CRR≤8.5 D
8.6≤CRR≤9.5 E
9.6≤CRR≤10.5 F
CRR≥10.6 G
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Amendamentul 131
Paul Rübig

Propunere de directivă
Anexa I – partea B – tabel

Textul propus de Comisie

G Clasele de 
aderență la teren 
umed

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

Amendamentul

G Clasele de 
aderență la teren 
umed

165 ≤ G A
155 ≤ G ≤ 164 B
145 ≤ G ≤ 154 C
135 ≤ G ≤ 144 D
125 ≤ G ≤ 134 E
115 ≤ G ≤ 124 F
G ≤ 114 G

Or. en

Justificare

Trebuie să devină mai dificilă obținerea clasei A, pentru a garanta că aderența la terenul 
umed primește statutul necesar în calitate de criteriu de siguranță. Lățimea de bandă ar 
trebui redusă cu 10 puncte procentuale. Benzile mai puțin performante nu ar trebui să 
rămână goale, pentru a nu ascunde caracteristicile slabe din punctul de vedere al siguranței.

Pragurile minime, prevăzute în Regulamentul ONU/CEE nr. 117, pentru punerile de iarnă 
utilizate în mod normal în Europa Centrală au o valoare a aderenței la teren umed G≥ 100, 
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iar pentru pneurile de vară G ≥ 110. Pragul pentru clasa cea mai slabă (G) ar trebui, prin 
urmare, să fie stabilit la un nivel substanțial mai ridicat față de 110.

Amendamentul 132
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Anexa I – partea B – tabel

Textul propus de Comisie

G Clasele de 
aderență la teren 
umed

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

Amendamentul

G Clasele de 
aderență la teren 
umed

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

Or. en

Justificare

Banda D goală, astfel cum este propusă, produce confuzie în rândul consumatorilor. Este 
esențial ca schema să fie transparentă și ușor de înțeles. Schema trebuie să fie continuă, nu 
trebuie să împartă mărcile în două “sub-scheme”, fapt care subminează eficiența.
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Amendamentul 133
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Anexa I – partea C – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicatorii de culoare după modelul 
„semaforului” pentru zgomotul exterior 
de rulare
Regulamentul (CE) nr. …/… al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind cerințele referitoare la 
omologarea de tip privind siguranța 
generală a autovehiculelor stabilește 
cerințele minime referitoare la zgomotul 
exterior de rulare al pneurilor. Un 
indicator de culoare după modelul 
„semaforului” în secțiunea referitoare la 
zgomot de pe etichetă se bazează pe 
regulamentul menționat și indică:
(i) prin culoarea roșie: modelele care nu 
îndeplinesc cerințele de omologare de tip 
în ceea ce privește zgomotul de rulare;
(ii) prin culoarea galbenă: modelele care 
îndeplinesc cerințele de omologare de tip 
și sunt mai silențioase cu până la 3dB 
inclusiv;
(iii) prin culoarea verde: modelele care 
îndeplinesc cerințele de omologare de tip 
și sunt mai silențioase cu peste 3dB.

Or. en

Justificare

Un sistem simplu de culori, după modelul „semaforului”, ar trebuie să ofere un context 
adecvat și ușor de înțeles pentru componenta de zgomot a etichetei, pentru a încadra 
valoarea măsurată a decibelilor. În timp ce regulamentul privind omologarea de tip va începe 
să elimine de pe piață, începând cu 2012, modelele de pneuri cele mai zgomotoase, există 
posibilitatea ca anumite modele care nu respectă valorile limită ale omologării de tip să fie 
păstrate în stoc și să fie folosite mult mai târziu de 2012.
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Amendamentul 134
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Anexa I – partea Ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea Ca: Clasificarea zgomotului 
exterior

Clasa zgomotului exterior de rulare 
trebuie stabilită pe baza decibelilor 
(dB(A)) în conformitate cu scara 
prezentată mai jos:

Clasele zgomotului exterior de rulare (dB(A))

Culoarea C1 C2 C3

Verde ≤68 ≤69 ≤70

Galben 68≤dB(A)≤70 69≤dB(A)≤72 70≤dB(A)≤73

Roșu ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Justificare

Pentru a furniza consumatorilor informații clare privind nivelul de zgomot extern, valoarea 
în decibeli este inclusă pe etichetă. Sistemul de culori, după modelul „semaforului”, va indica 
cele mai bune și cele mai slabe valori într-un interval de valori pentru fiecare clasă de pneu 
(pentru modelele cu zgomot redus cu 3dB sub valoarea limită este adecvat, întrucât 
reprezintă înjumătățirea presiunii sunetului și, prin urmare, o reducere substanțială și 
notabilă la scara parcului auto pe o șosea aglomerată). Clasificarea pentru pneurile C1 este 
bazată pe categoria de lățime C1C din regulamentul privind omologarea de tip, pentru a 
garanta că toate pneurile C1 sunt comparate pe baza unor criterii identice de emisii de 
zgomot.
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Amendamentul 135
Toine Manders

Propunere de directivă
Anexa I – partea Ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea Ca: Clasificarea zgomotului 
exterior

Clasa zgomotului exterior de rulare 
trebuie stabilită pe baza decibelilor 
(dB(A)) în conformitate cu scara 
prezentată mai jos:

Clasele zgomotului exterior de rulare (dB(A))

Culoarea C1 C2 C3

Verde ≤68 ≤69 ≤70

Galben 68≤dB(A)≤70 69≤dB(A)≤72 70≤dB(A)≤73

Roșu ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Justificare

Este important să se ofere informații clare și ușor de înțeles consumatorilor cu privire la 
nivelul de zgomot extern pentru a-i stimula să cumpere pneuri cu nivel redus de zgomot. Acest 
lucru ar trebui să contribuie la reducerea nivelului global de zgomot produs de trafic, în 
special în zonele publice aglomerate. Culoarea verde pentru modelele cu zgomot redus cu 
3dB sub valoarea limită este adecvată, întrucât este o reducere substanțială și notabilă la 
scara parcului auto pe o șosea aglomerată (echivalentă cu înjumătățirea traficului).
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Amendamentul 136
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1.1 – eticheta

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eficiența consumului de combustibil în 
partea stângă, aderența la teren umed în 
partea dreaptă, nivelul de zgomot în dB 
(A)

Eficiența consumului de combustibil în 
partea dreaptă, aderența la teren umed în 
partea stângă, nivelul de zgomot sub 
forma unei scale (doar majuscule aldine, 
caractere mari) urmată de (XY dB) în 
paranteze. 

Or. de

Justificare

1. Siguranța rutieră ar trebui să fie mereu în prim-plan, iar Europenii citesc de la stânga spre 
dreapta.

2. Prea puțini consumatori pot asocia unui nivel de zgomot exprimat în decibeli o intensitate 
concretă a sunetului, întrucât le lipsește termenul de comparație. Ca atare ar fi logică 
utilizarea unei scale care să indice clasa respectivă și, între paranteze, intensitatea propriu-
zisă a sunetului identificată în cadrul unei proceduri armonizate de testare.

Amendamentul 137
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1.1 – eticheta

Textul propus de Comisie
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Amendamentul
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Marcă
Model

Comparația consumului de combustibil

Emisii CO2

Combustibil
Costul combustibilului
pe baza testului standard EN xy și a prețului combustibilului de

consum ridicat

consum redus

BB

Rezistența la rulare …kg/t

Valoarea aderenței la teren umed (Valoare G) …

BB

FF
EE

CC

bun        mediu inadecvat

Potențial de economie la 15.000 km rulați*
Mărimea de referință: pneuri clasa F

Etichetă energetică pneuri 2009

AA

DD

(*kilometrajul mediu anual)

Nivelul de zgomot …dB (A)

peste mediu mediu submediu

Consumul real de combustibil variază în funcție de 
caracteristicile specifice ale autovehicululu și de utilizarea sa



AM\771285RO.doc 89/95 PE421.196v01-00

RO

Or. de

Justificare

Ar fi logică elaborarea etichetei pentru pneuri după modelul etichetei de eficiență energetică 
a aparatelor electrice, întrucât aceasta este familiară consumatorilor. Nu are sens afișarea 
unei informații privind securitatea generală (aderența la teren umed) lângă date cu caracter 
ecologic (emisii de CO2 și nivelul de zgomot).

Amendamentul 138
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1.1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La modelul propus se adaugă următoarele 
informații:
(i) valoarea măsurată a coeficientului de 
rezistență la rulare (kg/t) aproape de 
partea stângă a săgeții de clasificare,
(ii) adresa site-ului internet al sistemului 
UE de etichetare a pneurilor, cu litere 
mari, în partea de jos a etichetei,
(iii) sistemul de culori după modelul 
„semaforului” (roșu/galben/verde) 
menționat în secțiunea referitoare la 
zgomot (ca fond colorat în funcție de 
valoarea decibelilor și/sau ca indicator de 
culoare pe pictogramă).
Mențiunea „(A)” corespunzătoare valorii 
măsurate în decibeli se elimină din 
secțiunea referitoare la zgomot.

Or. en

Justificare

„(A)” reprezintă scara decibelilor ponderată la intervalul auzului uman. Totuși, acest lucru 
ar trebui să fie evident, iar includerea „(A)” poate induce în eroare, întrucât consumatorii 
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pot considera că este o clasă de emisii de zgomot.

Amendamentul 139
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizorii trebuie să adauge pe autocolant 
numele lor, linia de pneuri, mărimea 
pneului, indicele de încărcare, indicele de 
viteză și alte specificații tehnice, împreună 
cu eticheta, în orice culoare, format și 
concept, cu condiția ca raportul dintre 
dimensiunea spațiului pentru marcă și 
dimensiunea etichetei să nu depășească 
4:5, iar mesajul publicat împreună cu 
eticheta să nu interfereze cu mesajul de pe 
etichetă.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pl

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 140
Fiona Hall, Lena Ek

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Formatul etichetei explicative extinse
Versiunea explicativă a etichetei 
menționate la articolul 5 este în 
conformitate cu ilustrația de mai jos, iar 
textul este tradus în limba relevantă 
pentru punctul de vânzare. Această 
versiune a etichetei trebuie să fie 
furnizată clientului pe factură sau 
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împreună cu aceasta, cu excepția cazului 
în care aceasta creează o povară excesivă 
pentru comerciant, situație în care 
informația este furnizată în conformitate 
cu dispozițiile anexei II punctul 2b.

Or. en

Justificare

Dacă în multe situații consumatorul va avea șansa să vadă autocolantul înainte de vânzarea 
pneului, sursele complementare de informații sunt necesare pentru a informa diferite 
segmente de piață și canale de desfacere. Totuși, autocolantul necesită o explicație 
suplimentară sub forma unui text explicativ pentru fiecare pictogramă. Aceasta ar trebui 
prezentată în alte informații acordate cumpărătorului, cel târziu pe factură sau împreună cu 
aceasta. Prezentarea unor informații mai detaliate pe factură crește probabilitatea ca 
consumatorul să facă cercetări pe baza sistemului de etichetare în viitor.
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Amendamentul 141
Fiona Hall, Lena Ek

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Formatul informațiilor de pe chitanță
În cazul în care costurile imprimării 
etichetei explicative menționate în anexa 
II punctul 2a reprezintă o povară excesivă 
pentru comerciant, eticheta informativă 
este furnizată în conformitate cu ilustrația 
de mai jos:



AM\771285RO.doc 93/95 PE421.196v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 142
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Informațiile referitoare la pneuri sunt 
furnizate în ordinea specificată, după cum 
urmează:

1. Informațiile referitoare la pneuri sunt 
furnizate în ordinea specificată, după cum 
urmează:

(i) clasa de eficiență a consumului de 
combustibil (litere de la A la G);

(i) clasa de eficiență a consumului de 
combustibil (litere de la A la G), inclusiv 
valoarea măsurată a coeficientului de 
rezistență la rulare (kg/t);

(ii) clasa de aderență la teren umed (litere 
de la A la G);

(ii) clasa de aderență la teren umed (litere 
de la A la G);

(iii) valoarea măsurată a zgomotului 
exterior de rulare (dB).

(iii) valoarea măsurată a zgomotului 
exterior de rulare (dB) și indicatorul de 
culoare (roșu/galben/verde).

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentele anterioare referitoare la coeficientul de rezistență la rulare și la 
clasificarea zgomotului extern.

Amendamentul 143
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(–i) o legătură către site-ul internet al 
sistemului UE de etichetare a pneurilor;
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(i) o explicație a pictogramelor imprimate 
pe etichetă;

(i) o explicație a pictogramelor imprimate 
pe etichetă și calculatorul pentru eficiența 
consumului de combustibil, în 
conformitate cu site-ul internet al 
sistemului UE de etichetare a pneurilor;

(ii) o declarație subliniind faptul că 
economiile efective de combustibil și 
siguranța rutieră depind în mare măsură de 
comportamentul șoferilor, în special de 
următoarele aspecte:

(ii) o declarație subliniind faptul că 
economiile efective de combustibil și 
siguranța rutieră depind în mare măsură de 
comportamentul șoferilor, 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 performanței în materie de 
aderență la teren umed și ale eficienței 
consumului de combustibil;

– presiunea pneurilor ar trebui verificată cu 
regularitate pentru a optimiza 
caracteristicile performanței în materie de 
aderență la teren umed și ale eficienței 
consumului de combustibil;

– distanțele de frânare trebuie întotdeauna 
respectate cu strictețe.

– distanțele de frânare trebuie întotdeauna 
respectate cu strictețe.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul la articolul 3 punctul 5a (nou).

Amendamentul 144
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Anexa IV – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conformitatea claselor declarate de 
eficiență a consumului de combustibil și de 
aderență la teren umed, precum și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare 
sunt evaluate pentru fiecare tip de pneu sau 
pentru fiecare grupă de pneuri, în funcție 
de ceea ce stabilește furnizorul; se respectă
următoarea procedură:

Conformitatea claselor declarate de 
eficiență a consumului de combustibil și de 
aderență la teren umed, precum și valoarea 
măsurată a zgomotului exterior de rulare 
sunt evaluate pentru fiecare tip de pneu de 
schimb sau pentru fiecare grupă de pneuri
de schimb, în funcție de ceea ce stabilește 
furnizorul de pneuri, în conformitate cu
următoarea procedură:
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Justificare

Reglementările existente definesc deja modul în care statele membre trebuie să determine 
consumul de combustibil, clasa de aderență la teren umed și valorile rezistenței la rulare 
externă în cadrul testelor de omologare de tip pentru noile vehicule. Pentru a se evita alte 
testări inutile și surplusul de birocrație, ar trebui utilizate procedee stabilite la nivelul UE, 
fără a le pune sub semnul întrebării.
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