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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți 
parametri esențiali
(COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0779);

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0411/2008);

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură;

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A6-0000/2009),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pneurile de zăpadă și pneurile de 
iarnă nordice prezintă parametri specifici 
care nu sunt pe deplin comparabili cu cei 
ai pneurilor obișnuite. Pentru a se 
garanta că utilizatorii finali iau decizii 
corecte și în cunoștință de cauză, 
parametrii acestor pneuri ar trebui 
indicați într-un mod care să le permită să 
se situeze pe picior de egalitate cu 
pneurile normale.
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Or. en

Justificare

În propunere nu se prevăd dispoziții speciale pentru pneurile de zăpadă (nici pentru pneurile 
de iarnă nordice). Acest aspect nu ar trebui omis, deoarece parametrii acestor pneuri (ca de 
exemplu aderența la teren umed) nu sunt comparabili cu cei ai pneurilor normale. Prin 
urmare, eticheta acestor tipuri de pneuri ar trebui adaptată în așa fel încât să reflecte aceste 
date specifice. Această adaptare ar trebui făcută prin comitologie, întrucât sistemele de 
clasificare și metodele de testare nu au fost încă stabilite. 

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Furnizarea de informații referitoare la 
parametrii pneurilor sub forma unei 
etichete standard este posibil să influențeze 
deciziile de achiziționare ale utilizatorilor 
finali, inclusiv deciziile de cumpărare prin 
intermediul unei achiziții publice, în 
favoarea unor pneuri mai sigure, mai 
silențioase și mai eficiente din punctul de 
vedere al consumului de combustibil. La 
rândul său, acest lucru este posibil să 
încurajeze producătorii de pneuri să 
optimizeze acești parametri ai pneurilor, 
ceea ce ar deschide calea către un consum 
și o producție mai durabile. Pentru a ajuta 
în continuare consumatorii și alți 
utilizatori finali să ia decizii de 
achiziționare în cunoștință de cauză, 
statele membre ar trebui să furnizeze 
informații ușor accesibile cu privire la 
sistemul de etichetare, inclusiv informații 
referitoare la fiecare componentă a 
etichetei, și să publice aceste informații pe 
internet.

Or. en
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Justificare

Autoritățile publice joacă un rol extrem de important în calitatea lor de mari utilizatori finali 
în procesul pe termen lung ce urmărește garantarea unor pneuri mai eficiente din punctul de 
vedere al consumului de combustibil, mai sigure și mai silențioase, deoarece dispun de masa 
critică necesară pentru a juca rolul de „client inițiator” în promovarea creșterii cererii de 
pneuri mai durabile, precum și de model pentru alți actori ai pieței și consumatori. Eticheta 
nu poate fi înțeleasă cu foarte mare ușurință. Prin urmare, ar trebui să existe un site care să 
furnizeze toate tipurile de informații explicative suplimentare ce ar putea fi utile pentru 
consumatori. Astfel de informații ar putea include, de asemenea, instrumente care să permită 
compararea potențialelor economii (realizate pe plan financiar și ecologic). 

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În cazul în care statele membre pun
în aplicare măsuri stimulatoare în favoarea 
pneurilor eficiente din punctul de vedere al 
consumului de combustibil, este oportună 
stabilirea unor clase de eficiență minimă 
a consumului de combustibil pentru 
a evita fragmentarea pieței interne. Aceste 
stimulente ar putea constitui un ajutor de 
stat. Prezenta directivă nu aduce atingere 
rezultatului niciunei proceduri viitoare 
privind ajutorul de stat care poate fi 
întreprinsă în acest sens în conformitate 
cu articolele 87 și 88 din tratat.

(19) Pentru a aborda problema reducerii 
emisiilor de CO2 în cadrul transporturilor 
rutiere, statele membre ar trebui să pună
în aplicare măsuri stimulatoare în favoarea 
pneurilor eficiente din punctul de vedere al 
consumului de combustibil. Aceste 
stimulente ar trebui să fie în conformitate 
cu articolele 87 și 88 din tratat. Pentru a 
evita fragmentarea pieței interne, ar 
trebui stabilite clase de eficiență minimă a 
consumului de combustibil. 

Or. en

Justificare

Un instrument important la care pot recurge statele membre pentru reducerea emisiilor de 
CO2 constă în utilizarea de stimulente (de natură fiscală) în favoarea unor pneuri mai 
durabile. Aceste stimulente ar trebui să respecte normele privind ajutoarele de stat și ar 
trebui să urmărească promovarea pneurilor celor mai eficiente din punctul de vedere al 
consumului de combustibil. 
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Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(20) Respectarea dispozițiilor privind 
etichetarea de către producători, furnizori 
și distribuitori este esențială pentru 
realizarea obiectivelor prevăzute de aceste 
dispoziții și pentru asigurarea unor 
condiții de concurență echivalente în 
cadrul Comunității.. În consecință, statele 
membre ar trebui să stabilească măsuri 
eficace, inclusiv supravegherea pieței,
efectuarea cu regularitate a unor controale 
ex-post și impunerea unor sancțiuni 
eficiente, suficiente pentru a asigura 
respectarea dispozițiilor prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiții concurențiale egale pentru toți producătorii de pneuri, atât în 
interiorul Comunității cât și în raport cu concurenții lor internaționali, este extrem de 
important ca aplicarea dispozițiilor prezentei directive să fie asigurată viguros în fiecare stat 
membru. 

Amendamentul 5

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 acela de 
a crește eficiența din punctul de vedere al 
mediului și siguranța în sectorul 
transporturilor rutiere prin promovarea 
pneurilor eficiente din punctul de vedere al 
consumului de combustibil, sigure și 
silențioase.

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

armonizat pentru furnizarea de informații 
referitoare la parametrii pneurilor prin 
intermediul etichetării.

Or. en

Justificare

Astfel se subliniază caracterul de abordare integrată a prezentei directive.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pneurilor de rezervă pentru uz temporar
de tip T;

(d) pneurilor de rezervă pentru uz 
temporar, marcate „numai pentru uz 
temporar”;

Or. en

Justificare

Formularea ar trebui aliniată la terminologia Regulamentului CEE-ONU nr. 117 privind 
emisiile sonore de rulare și aderența pe suprafețele umede a pneurilor.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „pneu de rezervă pentru uz temporar de 
tip T” înseamnă pneul de rezervă pentru uz 
temporar conceput pentru a fi utilizat la 
presiuni de umflare mai mari decât cele 
stabilite pentru pneuri standard și 
ranforsate;

(2) „pneu de rezervă pentru uz temporar”
înseamnă pneul de rezervă pentru uz 
temporar conceput pentru a fi utilizat la 
presiuni de umflare mai mari decât cele 
stabilite pentru pneuri standard și 
ranforsate;

Or. en
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Justificare

Formularea ar trebui aliniată la terminologia Regulamentului CEE-ONU nr. 117 privind 
emisiile sonore de rulare și aderența pe suprafețele umede a pneurilor.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „punct de vânzare” înseamnă o locație 
unde sunt prezentate, stocate sau oferite 
spre vânzare pneuri, inclusiv saloane auto 
care expun pneuri ce nu sunt montate pe 
autovehicule;

(3) „punct de vânzare” înseamnă o locație 
unde sunt prezentate sau oferite spre 
vânzare pneuri, inclusiv saloane auto care 
expun pneuri ce nu sunt montate pe 
autovehicule;

Or. en

Justificare

Pneurile pot fi stocate în centre de logistică sau depozite care nu sunt accesibile 
consumatorilor și, care prin urmare, nu pot fi considerate „puncte de vânzare”.

Amendamentul 9

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, 
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;

(2) dacă pneurile oferite spre vânzare nu 
pot fi vizualizate de către utilizatorul final, 
distribuitorii furnizează utilizatorului final
documente 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;

Or. en
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Justificare

Din motive de claritate. Informațiile orale nu sunt suficiente iar punerea lor în aplicare nu 
poate fi garantată.

Amendamentul 10

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, sub forma 
etichetei prevăzute la articolul 4 alineatul
(1), 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

Din motive de claritate. Dacă utilizatorii sunt obișnuiți cu eticheta sau autocolantul de pe 
pneuri, informațiile pe care ar trebui să le obțină odată cu facturile ar trebui să fie sub 
aceeași formă.

Amendamentul 11

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 

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, 
în conformitate cu articolul 4 alineatul 
(4), pentru a evalua acuratețea valorilor 
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declarate. declarate.

Or. en

Justificare

Este important să se asigure faptul că informațiile furnizate pe etichetă sunt precise și bazate 
pe metodele de testare armonizate prevăzute în regulamentele CEE-ONU. Statele membre ar 
trebui să verifice, pe baza documentației tehnice puse la dispoziție de furnizorii de pneuri, că 
informațiile de pe etichetă sunt într-adevăr corecte.

Amendamentul 12

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 
nordice;

Or. en

Justificare

În propunere nu se prevăd dispoziții speciale pentru pneurile de zăpadă (nici pentru pneurile 
de iarnă nordice). Acest aspect nu ar trebui omis, deoarece parametrii acestor pneuri (ca de 
exemplu aderența la teren umed) nu sunt comparabili cu cei ai pneurilor normale. Prin 
urmare, eticheta acestor tipuri de pneuri ar trebui adaptată în așa fel încât să reflecte aceste 
date specifice. Această adaptare ar trebui făcută prin comitologie, întrucât sistemele de 
clasificare și metodele de testare nu au fost încă stabilite.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 11 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) introducerea unor cerințe referitoare 
la alți parametri esențiali, în măsura în 
care acești parametri afectează mediul, 
sănătatea sau siguranța, cu condiția 
disponibilității unor metode armonizate de 

eliminat
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testare și a rentabilității acestor cerințe;

Or. en

Justificare

Noii parametri ar trebui introduși prin codecizie, nu prin comitologie.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiuni Punere în aplicare și sancțiuni
Statele membre stabilesc norme referitoare 
la sancțiunile aplicabile pentru încălcarea 
dispozițiilor naționale adoptate în 
conformitate cu prezenta directivă și iau 
măsurile necesare pentru a asigura
punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile 
prevăzute trebuie să fie eficiente, 
proporționale și disuasive. Statele membre 
comunică aceste dispoziții Comisiei cel 
târziu la optsprezece luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive și 
îi comunică fără întârziere orice 
modificare ulterioară care afectează 
aceste dispoziții.

1. Statele membre introduc măsuri de 
stabilire a sancțiunilor pentru încălcarea 
dispozițiilor prezentei directive, inclusiv
norme referitoare la sancțiunile aplicabile 
pentru încălcarea dispozițiilor naționale 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă, precum și dispoziții care să 
asigure punerea în aplicare a acestor 
măsuri.

2. Măsurile respective trebuie să fie 
eficiente, proporționale și disuasive.
3. Statele membre comunică fără 
întârziere Comisiei aceste măsuri și orice 
modificare ulterioară.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiții concurențiale egale pentru toți producătorii de pneuri, atât în 
interiorul Comunității cât și în raport cu concurenții lor internaționali, este extrem de 
important ca aplicarea dispozițiilor prezentei directive să fie asigurată viguros în fiecare stat 
membru. 
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Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu la 5 ani de la data aplicării 
prezentei directive, Comisia evaluează 
necesitatea reexaminării claselor de 
eficiență a consumului de combustibil și 
de aderență la teren umed prevăzute în 
anexa I.

Cel târziu la 5 ani de la data aplicării 
prezentei directive, Comisia revizuiește 
aplicarea prezentei directive, inclusiv 
parametrii și clasele de anvelope 
prevăzute în anexa I, și, dacă e cazul, 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului o propunere de adaptare a 
acestor parametri sau clase sau de 
introducere a unor noi cerințe cu privire 
la alți parametri esențiali în măsura în 
care acești parametri afectează mediul, 
sănătatea sau siguranța. 

Or. en

Justificare

Noii parametri ar trebui introduși prin codecizie, nu prin comitologie.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre adoptă și publică, până 
cel târziu la 1 noiembrie 2011, actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive. Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textul acestor dispoziții, 
precum și un tabel de corespondență între 
aceste dispoziții și prezenta directivă.

1. Statele membre adoptă și publică, până 
cel târziu la [data intrării în vigoare + 12 
luni], actele cu putere de lege și actele 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei 
textul acestor dispoziții, precum și un tabel 
de corespondență între aceste dispoziții și 
prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste dispoziții 
începând cu 1 noiembrie 2012.

Statele membre aplică aceste dispoziții 
începând cu [data intrării în vigoare + 24 
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de luni].
Atunci când statele membre adoptă aceste 
dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta 
directivă sau sunt însoțite de o astfel de o 
asemenea trimitere la data publicării lor 
oficiale. Statele membre stabilesc 
modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Atunci când statele membre adoptă aceste 
dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta 
directivă sau sunt însoțite de o asemenea 
trimitere la data publicării lor oficiale.
Statele membre stabilesc modalitatea de 
efectuare a acestei trimiteri.

Or. en

Justificare

Termenele de transpunere și aplicare trebuie stabilite în raport cu intrarea în vigoare a 
prezentei directive pentru ca statelor membre și operatorilor de pe piață să li se acorde 
suficient timp pentru aplicarea și respectarea dispozițiilor.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Anexa II - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Formatul etichetei Formatul autocolantului

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică. Pentru alinierea textului la terminologia utilizată la articolul 4 alineatul 
(2).

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1.1 – ilustrație

Textul propus de Comisie Amendamentul

72 dB(A) 72 dB

Or. en
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Justificare

Din motive de claritate. (A) ar trebui eliminat pentru a se evita confuzia cu clasa A.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Un sistem integrat de etichetare a pneurilor

Având în vedere că aproximativ 25% din emisiile totale de CO2 provin din transportul rutier, 
reducerea intensității energetice și a emisiilor de dioxid de carbon provenind de la vehicule 
reprezintă o provocare majoră pentru UE. Pneurile determină între 20 și 30% din consumul 
total de combustibil al autovehiculelor și o mai mare durabilitate a pneurilor ar trebui, așadar, 
considerată ca făcând parte din abordarea integrată privind reducerea consumului de 
combustibil și a emisiilor provenite din transportul rutier. Lista de acțiuni specifice inclusă în 
Planul de acțiune privind eficiența energetică pentru reducerea cu 20% a consumului de 
energie până în 2020 subliniază, de asemenea, că etichetarea pneurilor reprezintă o posibilă 
cale prin care se poate îndeplini acest obiectiv.

Prezenta propunere stabilește un sistem de etichetare care va asigura furnizarea de informații 
standardizate referitoare la eficiența consumului de combustibil, aderența la teren umed și 
zgomotul exterior de rulare ale pneurilor. Astfel, consumatorii și utilizatorii finali vor putea 
face o alegere în cunoștință de cauză în momentul achiziționării de pneuri. În conformitate cu 
propunerea, începând cu anul 2012 va trebui ca toate pneurile pentru autoturisme, vehicule 
utilitare ușoare și grele (pneurile de tip C1, C2 și C3) care sunt introduse pe piață să fie 
însoțite de pictograme ușor de înțeles pentru toată lumea care să indice performanțele pneului 
în funcție de cei trei parametri.

Propunerea ar trebui să strâns corelată cu propunerea de regulament privind cerințele de 
omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor [COM(2008)0316]. În vreme ce 
aceasta din urmă abordează oferta prin intermediul unor cerințe minime și garantează că 
pneurile utilizate pe drumurile europene sunt de calitate adecvată acceptabilă, prezenta 
propunere este orientată către cerere și are drept obiectiv promovarea îmbunătățirii axate pe 
piață a eficienței energetice și a siguranței.

Raportorul dumneavoastră salută această propunere. Stabilirea unui sistem de etichetare 
armonizat va reprezenta un pas important în vederea asigurării unei evoluții a pieței către 
pneuri eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil. Având în vederea că 
studiile de piață arată în mod clar interesul consumatorilor de a achiziționa pneuri mai 
durabile, propunerea de directivă va contribui la sensibilizarea opiniei publice și la 
deschiderea dialogului între vânzător și cumpărător, permițându-le consumatorilor să facă 
alegeri în cunoștință de cauză. Consumatorii ar deveni conștienți de diferența semnificativă 
(atât din punct de vedere al mediului înconjurător cât și din punct de vedere al rentabilității) 
care există între pneuri – în cazul autoturismelor, există în prezent o diferență de până 10% la 
consumul de combustibil între pneurile cele mai performante și cele mai slabe. Impactul 
global, la nivelul UE, ar putea fi unul impresionant: Evaluarea impactului a identificat un 
potențial de economisire între 0,56 și 1,51 Mtep pe an. Aceasta echivalează cu eliminarea 
unui număr cuprins între 0,5 milioane și 1,3 milioane autoturisme de pe drumurile UE.
Raportorul dumneavoastră salută, de asemenea, abordarea integrată din prezenta propunere. 
Având în vedere că îmbunătățirea performanței în funcție de unul dintre criterii poate avea un 
impact negativ asupra îndeplinirii unui alt criteriu (de exemplu, un pneu mai eficient din punct 
de vedere energetic are adesea aderență redusă și este deci mai puțin sigur), este important ca 
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utilizatorul final să fie informat cu privire la toți cei trei parametri. În plus, etichetarea nu va 
aduce beneficii doar consumatorilor și întreprinderilor. Aceasta s-ar putea, de asemenea, 
dovedi foarte utilă autorităților publice în eforturile acestora de a achiziționa pneuri mai 
eficiente din punct de vedere energetic, mai sigure și mai silențioase pentru echiparea 
autovehiculelor acestora și de a pune în aplicare măsuri (fiscale) stimulatoare în favoarea unor 
pneuri mai durabile.
Propunerea a fost pregătită în urma consultării ample a părților implicate, ceea ce se reflectă 
în echilibrul realizat. Părțile interesate, inclusiv sectorul industrial, sprijină pe toată linia 
prezenta propunere. Raportorul ar dori să sublinieze faptul că această propunere - în cazul în 
care este pusă în aplicare în mod corespunzător - ar putea contribui la sporirea concurenței pe 
piața pneurilor, producătorii având posibilitatea să beneficieze de diferențierea produselor 
care să conducă la o concurență bazată pe calitatea acestora și care să acorde stimulente 
producătorilor de pneuri pentru a-și moderniza produsele. De asemenea, este posibil să se 
reducă barierele la intrare pentru noii concurenți, în funcție de reputație. Accesul la informații 
obiective, fiabile și comparabile referitoare la parametrii pneurilor va garanta, pentru sectorul 
industrial, încasarea unui profit mai mare în urma investițiilor sale în cercetare și dezvoltare, 
în efortul de a introduce pe piață produse de calitate superioară. În această privință, 
armonizarea propusă este în interesul sectorului industrial. 

Raportorul dorește să accentueze faptul că sistemul propus ar trebui să fie funcțional și cât 
mai rentabil posibil și ar trebui să conducă la condiții echitabile:

Etichetă sau autocolant
Propunerea prevede obligația ca toate pneurile pentru autoturisme și vehicule utilitare ușoare 
(C1 și C2) să prezinte un autocolant care să indice cei 3 parametri. Numai pneurile pentru 
vehiculele utilitare grele (C3) sunt scutite de această obligație - în cazul acestora, informația 
trebuie să fie furnizată în documentația tehnică promoțională. Prezența autocolantului este 
justificată prin faptul că - așa cum se întâmplă în prezent în cazul aparaturii electrice - acesta 
reprezintă opțiunea cea mai vizibilă pentru consumatori și modalitatea cea mai ușoară pentru 
ca autoritățile publice să garanteze faptul că toate informațiile ajung la utilizatorul final. La 
analizarea propunerii de utilizare a unui autocolant, trebuie luat în considerare faptul că, în 
momentul de față, autocolantele sunt deja prezente pe pneurile de fabricație superioară 
(incluzând adesea marca și numărul de serie). Așadar, prezenta propunere nu pune o presiune 
suplimentară semnificativă asupra producătorilor: s-a estimat că informațiile suplimentare de 
pe autocolant ar determina un cost suplimentar de mai puțin de 1 euro pentru fiecare pneu. 
Mai mult, această procedură permite ca responsabilitatea privind comunicarea calității 
pneurilor să revină, în întregime și în mod clar, producătorului de pneuri.

Pe de altă parte, ar trebui luate în considerare particularitățile pieței pneurilor: vânzările de 
pneuri au loc în diverse locuri - de la săli de expoziție de mari dimensiuni în care pneurile 
sunt expuse, până la garajele mici în care clienții au acces limitat sau nu au acces deloc la 
produsul pe care îl achiziționează. Mai mult, există preocupări cu privire la probabilitatea 
foarte ridicată ca autocolantele să se dezlipească de pe pneu, fie prin intervenție umană, fie în 
mod natural. Așadar, opțiunile pragmatice sunt esențiale pentru a găsi abordarea optimă în 
vederea îndeplinirii obiectivelor prezentei propuneri și pentru a comunica în mod eficient 
informațiile relevante către cumpărătorii de pneuri. 
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O atenție deosebită ar trebui acordată furnizorilor și distribuitorilor de autovehicule. Deși 
informarea consumatorului în legătură cu pneurile montate pe un autovehicul nou achiziționat 
este importantă (mai ales dacă acest lucru va determina o mai mare exigență din partea 
consumatorilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil sau siguranța 
pneurilor montate), ar trebui luate în considerare, în egală măsură, logistica și sarcinile 
administrative pe care le presupune aceasta. Ar trebui să se încerce găsirea unei abordări 
echilibrate și să se evite orice sarcină administrativă inutilă, mai ales având în vedere actuala 
situație financiară și economică.

Condiții de concurență loială
Una dintre preocupările majore ale sectorului industrial este ca prezenta directivă să nu 
conducă la denaturarea concurenței. Raportorul consideră că este important să se garanteze, în 
cadrul alegerii formei juridice, condiții echitabile pentru toți producătorii, atât în cadrul 
Comunității cât și față de concurenții lor internaționali. Chiar dacă, din punct de vedere 
juridic, o directivă are efect juridic direct în toate statele membre, indiferent de transpunerea 
în legislația națională, este crucial ca transpunerea și punerea în aplicare, precum și controlul 
respectării (supraveghere și sancțiuni), ale prezentei propuneri să se facă în mod uniform în 
toate statele membre. 

Punerea în aplicare
Raportorul consideră că punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui să acorde suficient 
timp pentru ca producătorii să poată respecta noile condiții impuse de aceasta și, în același 
timp, să garanteze o tranziție rapidă. Mai mult, este importantă stabilirea unui sistem flexibil 
dar previzibil, prin care parametrii să poată fi adaptați progreselor tehnice (pentru a evita ca în 
viitor toate pneurile să fie de clasa „A”), dar cu luarea în considerare a previzibilității pe 
termen lung, care este necesară producătorilor.

Pneurile de zăpadă
Raportorul estimează că trebuie acordată o atenție deosebită punerii în aplicare a prezentei 
directive în cazul pneurilor de zăpadă sau al pneurilor de iarnă nordice, care necesită 
informații suplimentare privind capacitatea de a rezista la condiții deosebite. Este important să 
se garanteze că etichetarea va ține cont de toate preocupările utilizatorilor finali, în orice 
climat.
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