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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Schema UE de etichetare a pneurilor va fi complementară valorilor limită ale eficienței 
consumului de combustibil, ale aderenței la teren umed și ale emisiilor sonore, conform 
Regulamentului (CE) nr. XXXX/XXXX al Parlamentului European și al Consiliului privind 
condițiile aprobării de tip pentru siguranța generală a vehiculelor cu motor 
(COM(2008)0316). În timp ce Regulamentul va stabili standarde care vor elimina treptat 
modelele cu cea mai proastă performanță de pe piață, Directiva privind etichetarea va stimula 
inovația și o dezvoltare mai rapidă a pieței către pneuri mai eficiente din punct de vedere al 
consumului de combustibil, mai sigure și mai silențioase.
Piața europeană a pneurilor este extrem de competitivă. Însă, din cauza lipsei de informații 
clare pentru consumatori, concurența este dirijată mai degrabă de preț și recunoașterea mărcii 
decât de caracteristicile de performanță. Deciziile cu privire la achiziții bazate în mare parte 
pe prețul de vânzare decât pe calitatea produsului nu reușesc să direcționeze piața spre pneuri 
mai eficiente și mai sigure. Prin introducerea schemei de etichetare consumatorii vor avea 
pentru prima dată acces la o sursă sistematică și uniformă de informații verificate independent 
privind performanța pneurilor. Includerea a trei caracteristici de performanță - eficiența 
consumului de combustibil, aderența la teren umed și zgomotul - este adecvată pentru a 
garanta faptul că se depun eforturi în sensul optimizării fiecăreia (fără îmbunătățirea uneia în 
detrimentul celorlalte). 
Rezistența la rulare a pneurilor determină între 20 și 30% din consumul de combustibil al 
autovehiculelor. Pe piața europeană Există o mare diferență (100%) între pneurile cele mai 
slab performante și cele cu performanța cea mai ridicată. Evaluarea impactului realizată de 
Comisie demonstrează că pneurile eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil 
sunt rentabile și reprezintă un mijloc cu costuri scăzute de reducere a emisiilor de CO 2 
(COM(2008)746). O reducere de 30% a rezistenței la rulare din media actuală de pe piață 
pentru pneuri (aproximativ 10kg/t) la nivelul actual al celor mai bune practici (aproximativ 
7kg/t) ar avea drept rezultat aproximativ 5% economii de combustibil în cadrul parcului auto. 
Se așteaptă ca orice creștere a costurilor de producție și a prețurilor de consum să fie 
compensată de economia de combustibil într-o perioadă de recuperare de mai puțin de 8 luni 
pentru pneurile cele mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil. Având în 
vedere mai ales prețul în creștere al benzinei, acest lucru deservește atât interesele financiare 
ale consumatorilor, cât și cele cu privire la mediu.
Creșterea utilizării pneurilor mai silențioase va reduce nivelele de zgomotul provocat de 
traficul rutier și va îmbunătăți calitatea vieții și sănătatea persoanelor care locuiesc în zone 
urbane și lângă șosele. Va reduce impactul asupra sănătății și costurile asociate, va permite 
administrațiilor publice să realoce o parte din cheltuielile utilizate în prezent pentru bariere de 
zgomot și va proteja valorile de proprietate de-a lungul drumurilor. Totuși, nu se poate porni 
de la premisa familiarității consumatorilor cu scala decibelilor și ar trebui puse în dotare 
modele cu o schemă simplă de culori reprezentând un nivel ridicat, mediu și redus de zgomot.
Comisia Europeană trebuie să joace un rol cheie în informarea consumatorilor, prin crearea 
unui site de internet și inițierea unei campanii de comunicare cu privire la avantajele
costurilor reduse de combustibil, precum și în ceea ce privește avantajele pentru mediu. Pe 
acest site consumatorul ar trebui să poată calcula potențiala economie de combustibil, dacă a 
schimbat pneurile cu unele mai eficiente. Cerințele pentru producători și toți actorii implicați 
în canalul de distribuție și vânzare cu amănuntul trebuie să fie clare și supuse monitorizării. 
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Pentru a garanta conformitatea cu schema de etichetare trebuie realizate inspecții de către 
autoritățile competente în statele membre și trebuie puse în aplicare amenzi eficiente.
Este importantă recunoașterea faptului că schema de etichetare nu va fi utilă doar 
consumatorilor individuali și șoferilor, ci și cumpărătorilor de parcuri auto și în scopul 
achizițiilor publice. Cu toate că acești cumpărători au un nivel de experiență mai sofisticat, 
studiile de piață indică faptul că persoanele care achiziționează parcuri auto ar aprecia mult o 
mai bună informare privind eficiența consumului de combustibil.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Producătorii, furnizorii și 
distribuitorii de pneuri trebuie încurajați 
să se conformeze dispozițiilor prezentei 
directive înainte de 2012 pentru a 
accelera recunoașterea sistemului și 
obținerea beneficiilor. 

Or. en

Justificare

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

Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Includerea pe etichetă a 
coeficientului de rezistență la rulare 
(CRR, exprimat în kg/t) este necesară 
pentru transparența și înțelegerea 
sistemului, în special pentru profesioniștii 
care cumpără; 

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 15b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Trebuie aplicat un sistem simplu de 
culori, după modelul „semaforului”, 
pentru componenta de zgomot a etichetei, 
pentru a încadra valoarea măsurată a 
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 scala decibelilor în ceea ce privește zgomotul pneurilor și necesită mai multe 
informații. Un indicator colorat simplu (roșu/galben/verde) va arăta cum se comportă fiecare 
model în contextul intervalului de valori de emisii sonore în comparație cu alte modele din 
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aceeași categorie.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Potențialilor cumpărători trebuie 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, precum și un calculator 
pentru economiile de combustibil care să 
indice valorile medii ale economiilor de 
combustibil, de CO2 și de costuri 
realizate. Aceste informații trebuie incluse 
în prospecte și afișe descriptive, care să fie 
distribuite la toate punctele de vânzare și 
pe site-ul internet al sistemului UE de 
etichetare a pneurilor. Adresa site-ului 
internet trebuie să fie indicată clar pe 
etichetă și în întreaga documentație 
tehnică promoțională.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 5

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin „pneu profesional de teren” se 
înțelege un pneu conceput pentru utilizare 
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mixtă, atât pe carosabil, cât și în afara 
acestuia, sau pentru alte utilizări speciale, 
care are următoarele caracteristici:
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) O categorie de viteză maximă de 100 
km/h (simbol J),
(iv) Marcajul pentru utilizarea în condiții 
de noroi și zăpadă.
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) O categorie de viteză maximă de 110 
km/h (simbol K),
(iv) Marcajul 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 just ca aceste modele să fie 
supuse condițiilor de etichetare pentru a se asigura informarea eficientă a consumatorilor. 

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 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 

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

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.

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Stabilirea unei surse centrale de informare pentru a explica în mod clar raționamentul pe 
care se sprijină schema de etichetare, avantajele pentru consumatori în ceea ce privește 
economia de combustibil și costuri, precum și contribuția la reducerea emisiilor de CO 2 și a 
zgomotului provocat de trafic.
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Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Creșterea conștientizării și a interesului pentru etichetă și demonstrarea avantajelor directe 
pentru consumator în ceea ce privește consumul de combustibil și banii cheltuiți, precum și 
avantajele pentru mediu.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Responsabilitățile Comisiei Europene

Până în septembrie 2010, Comisia 
Europeană creează și administrează site-
ul internet UE al sistemului de etichetare 
a pneurilor, ca sursă centrală de 
informare pentru fiecare componentă a 
etichetei.
Prospectele și afișele descriptive care au 
conținut de bază asemănător cu cel al 
site-ului internet sunt distribuite 
distribuitorilor de pneuri și celor de 
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autovehicule.
Site-ul internet și prospectele sunt 
furnizate în toate limbile comunitare.
Site-ul internet, prospectele și afișele vor 
conține:
(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 efectuate prin 
utilizarea pneurilor cu rezistență redusă 
la rulare de tip C1, C2 și C3.
(iii) o declarație care să precizeze 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; 
- presiunea pneurilor trebuie 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.

Or. en

Justificare
Pentru a crește conștientizarea și înțelegerea  etichetei și pentru a stimula interesul pentru 
demonstrarea avantajelor directe pentru consumator în ceea ce privește consumul de 
combustibil și banii cheltuiți, precum și avantajele pentru mediu.
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3b
Responsabilitățile producătorilor de 

pneuri
Producătorii de pneuri indică, prin 
imprimare în relief sau ștanțare pe fiecare 
flanc, pentru fiecare model, valorile 
măsurate din cadrul testului de omologare 
referitoare la coeficientul de rezistență la 
rulare (exprimat în kg/t), la indicele de 
aderență pe teren umed (exprimat ca 
indice de performanță, G, față de 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 aprobare de tip este deosebit de 
importantă atunci când se prevede o auto-testare și declarație de conformitate pe proprie 
răspundere pentru a garanta că valorile măsurate și aplicarea corespunzătoare a schemei de 
etichetare pot fi verificate. Formarea în matriță a flancului anvelopei este adecvată pentru 
facilitarea monitorizării plasării corecte a etichetelor și pentru verificarea independentă a 
valorilor măsurate, la un cost redus neglijabil pe unitatea produsă.

Amendamentul 11

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 

(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 
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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; 

indicând clasa de eficiență a consumului de 
combustibil și valoarea măsurată a 
coeficientului 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; 

Or. en

Justificare

The inclusion of rolling resistance coefficient (RRC in kg/t) is particularly important for 
purchasing professionals and end users including fleet buyers, road transport companies and 
public procurement officials. Consumers are not familiar with the decibel scale as regards 
tyre noise, therefore adding a simple colour indicator (red/yellow/green)will be more 
informative. Horizontal amendment, if adopted will apply throughout the text. ( Art 4 (3), Art 
5 (2) and (3), Art 6 (1)-(4), Art 7, Art 8, Annex I part C, Annex II 1.1., 1.2 and 1.4 to include 
numerical value of RRC in kg/t next to the grading awarded,  Annex III point 1, and  Annex 
IV).  

Amendamentul 12

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 
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materialele tehnice promoționale.

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) întreaga documentație tehnică 
promoțională menționează adresa site-
ului internet UE al sistemului de 
etichetare a pneurilor;

Or. en

Justificare

Pentru creșterea conștientizării și a înțelegerii schemei, consumatorii ar trebui să fie 
direcționați către site-ul web UE ca sursă centrală de informații explicative și suplimentare.

Amendamentul 14

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 aceleași informații 
imprimate în imediata apropiere; 

Or. en

Justificare

Este necesar ca informațiile să fie disponibile pentru consumatori, nu este relevantă 
prezentarea realizată pe un autocolant sau pe un afiș atașat pneului
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Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Responsabilitățile furnizorilor și 
distribuitorilor de autovehicule

Responsabilitățile furnizorilor și 
distribuitorilor de vehicule

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 cumpărătorii 
business-to-business care reprezintă o cotă în creștere pe piața pneurilor. 

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se sigură că autoritățile 
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 în permanență etichetarea greșită 
a produselor și informații lipsă. 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.
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Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie

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

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

Amendamentul

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

consumului de combustibil
CRR≤6.5 A
6.6≤CRR≤7.5 B
7.6≤CRR≤8.5 C
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8.6≤CRR≤9.5 D
9.6≤CRR≤10.5 E
10.6≤CRR≤11.5 F
CRR≥11.6 G

Or. en

Justificare
To enhance understanding of the scheme and make a clear link to fuel savings, linear band 
widths of 1kg/t are appropriate, as this can clearly be shown to represent a fuel saving of 
1.5% per band improvement, i.e. A fuel saving of 7.5% by replacing a band F model with a 
band A model.

The empty D band is confusing for consumers. The scheme should be continuous, rather than 
divide brands into two “sub schemes” which undermines the effectiveness.

Decreasing bandwidths would fail to provide consistent incentives to improve performance 
throughout the market (less incentive to make incremental improvements between bands E, F, 
G.)

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie

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

consumului de 
combustibil

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

Amendamentul

Pneuri de tip C2
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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

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.

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie

Pneuri de tip C1
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

Pneuri de tip C1
G Clasele de aderență la 

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

Or. en

Justificare

The empty D band as proposed is confusing for consumers. Este esențial ca schema să fie 
transparentă și ușor de înțeles. Schema va fi continuă, nu se vor împarți mărcile în două 
“sub-scheme”, fapt care subminează eficiența.

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicatorii de culoare ai „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 a „semaforului” în 
secțiunea referitoare la zgomot de pe 
etichetă se bazează pe regulamentul 
finalizat și indică:
(i) modelele care nu îndeplinesc cerințele 
de omologare de tip în ceea ce privește 
zgomotul de rulare - prin culoarea roșie;
(ii) modelele care îndeplinesc cerințele de 
omologare de tip și sunt cu până la 3dB 
mai silențioase - prin culoarea galbenă;
(iii) modelele care îndeplinesc cerințele de 
omologare de tip și sunt cu peste 3dB mai 
silențioase - prin culoarea verde;
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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.  

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Anexa II – paragraful 1 – punctul 1 – subpunctul 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,
(ii) adresa site-ului internet UE al 
sistemului de etichetare a pneurilor, cu 
litere mari, în partea de jos a etichetei,
(iii) sistemul de culori ale semaforului 
(roșu/galben/verde) menționat în 
secțiunea referitoare la zgomot (ca fond 
colorat în funcție de valoarea decibelilor 
și/sau indicatorul de culoare de pe 
pictogramă).
mențiunea „(A)” corespunzătoare valorii 
măsurate în decibeli se elimină din 
secțiunea referitoare la zgomot. 

Or. en
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Amendamentul 23

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 1 – punctele (i) - (iii)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(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

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 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 explicație a pictogramelor imprimate 
pe etichetă;

(i) o legătură către site-ul internet UE al 
sistemului 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 explicație a pictogramelor imprimate 
pe etichetă și calculatorul pentru eficiența 
consumului de combustibil, în 
conformitate cu site-ul internet UE al
sistemului de etichetare a pneurilor;
(iii) o declarație care să precizeze 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 presiunea pneurilor ar trebui verificată cu 
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regularitate pentru a optimiza 
caracteristicile performanței în materie de 
aderență la teren umed și ale eficienței 
consumului de combustibil;

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

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