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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O regime comunitário de rotulagem dos pneus complementará os valores-limite de eficiência 
energética, aderência em pavimento molhado e emissões sonoras, como previsto no 
Regulamento (CE) n.° [....] do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às prescrições para 
homologação no que se refere à segurança geral dos veículos a motor (COM(2008)0316). 
Enquanto que o regulamento fixará normas que poderão eliminar progressivamente do 
mercado os modelos com pior desempenho, a directiva relativa à rotulagem favorecerá a 
inovação e uma evolução mais rápida do mercado no sentido de pneus mais seguros, mais 
silenciosos e mais eficientes em termos de consumo de combustível.

O mercado europeu dos pneus é altamente competitivo. Mas devido à falta de informação 
clara ao dispor dos consumidores, a concorrência é mais condicionada pelo preço e pela 
notoriedade da marca do que pelas características. As decisões de compra, que se baseiam em 
larga medida no preço de venda e não na qualidade dos produtos, não conseguem orientar o 
mercado para pneus mais eficientes e mais seguros. Graças à introdução do sistema de 
rotulagem, os consumidores terão acesso pela primeira vez a uma fonte de informação 
sistemática e uniforme, e verificada por um organismo independente, sobre o desempenho dos 
pneus. A inclusão de três características de desempenho, a saber a eficiência energética, a 
aderência em pavimento molhado e o ruído visa a prossecução de esforços no sentido de 
optimizar cada uma dessas características (e não a melhoria de uma em detrimento das 
outras).

A resistência ao rolamento dos pneus representa 20% a 30% do consumo total de combustível 
dos veículos. Existe uma variação importante (100%) entre os piores e os melhores pneus 
actualmente disponíveis no mercado europeu. A avaliação de impacto da Comissão indica que 
os pneus energeticamente eficientes são rentáveis e permitem reduzir as emissões de CO2 de 
uma forma pouco onerosa (COM(2008)746). Uma redução de 30% da resistência ao 
rolamento correspondente à da média dos pneus actualmente existentes no mercado (cerca de 
10 kg/t) para o nível actual das melhores práticas (cerca de 7 kg/t) representaria uma 
economia de combustível de cerca de 5% à escala de todo o parque automóvel. Qualquer 
aumento dos custos de produção e dos preços no consumidor dos pneus seria compensado por 
economias de combustível durante um período de amortização inferior a 8 meses no caso dos 
pneus com melhor desempenho em termos de consumo de combustível. Atendendo, em 
particular, ao aumento dos preços da gasolina, isto é do interesse dos consumidores, tanto do 
ponto de vista financeiro como ambiental.

A utilização acrescida de pneus mais silenciosos reduzirá os níveis de ruído rodoviário e 
melhorará a qualidade de vida e de saúde das pessoas que vivem em zonas urbanas e próximo 
de auto-estradas. Reduzirá o impacto na saúde e os custos conexos, permitirá às 
administrações públicas reafectar uma parte das dotações actualmente destinadas à construção 
de barreiras acústicas e proteger o valor das propriedades situadas ao longo das estradas. 
Contudo, não se pode esperar que os consumidores estejam familiarizados com a escala de 
decibéis, pelo que lhes deve ser fornecido um sistema simples de cores correspondentes ao 
nível forte, médio e fraco de ruído.
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A Comissão deve desempenhar um papel importante de informação dos consumidores, 
através da criação de um sítio Web e de uma campanha de comunicação sobre os benefícios 
em termos de redução do custo dos combustíveis e de protecção do ambiente. O sítio Web 
deveria oferecer ao consumidor a possibilidade de calcular as potenciais economias de 
combustível, se mudar para pneus mais eficientes. Os requisitos para os fabricantes e todos os 
intervenientes na cadeia de distribuição e de venda a retalho devem ser claros e ser objecto de 
um acompanhamento. Para garantir a conformidade com o sistema de rotulagem, as 
autoridades competentes dos Estados-Membros devem proceder a controlos e devem ser 
aplicadas multas eficazes.

Importa salientar que o sistema de rotulagem será útil não só para os consumidores e os 
condutores, mas também para os comerciantes grossistas e para efeitos de concursos públicos. 
Embora estes compradores tenham um nível de conhecimentos mais elevado, os estudos de 
mercado indicam que apreciariam vivamente obter mais informações sobre a eficiência 
energética.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os pneus caracterizam-se por uma série 
de parâmetros interrelacionados. A 
melhoria de um desses parâmetros, como o 
da resistência ao rolamento, pode produzir 
um efeito negativo noutros parâmetros, 
como o da aderência em pavimento 
molhado, ao passo que a melhoria deste 
último pode ter um efeito negativo no ruído 
exterior de rolamento. Os fabricantes de 
pneus devem ser encorajados a optimizar 
todos os parâmetros. 

(4) Os pneus caracterizam-se por uma série 
de parâmetros interrelacionados. A 
melhoria de um desses parâmetros, como o 
da resistência ao rolamento, pode produzir 
um efeito negativo noutros parâmetros, 
como o da aderência em pavimento 
molhado, ao passo que a melhoria deste 
último pode ter um efeito negativo no ruído 
exterior de rolamento. Do mesmo modo, 
uma alteração dos parâmetros pode 
igualmente produzir um aumento das 
emissões de partículas, devido ao maior 
desgaste. Os fabricantes de pneus devem 
ser encorajados a optimizar todos os 
parâmetros. 
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Justificação

O transporte rodoviário é uma das principais fontes de emissões de CO2. A emissão de 
partículas devida ao desgaste dos pneus é de cerca de 6,5 kt por ano. Até 2010, entrarão em 
vigor novos valores para as normas relativas à emissão de partículas. No caso de serem 
modificados parâmetros, como o da resistência ao rolamento, é necessário ponderar 
igualmente as consequências a nível do desgaste dos pneus e, desse modo, da emissão de 
partículas.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os fabricantes, fornecedores e 
distribuidores de pneus devem ser 
encorajados a dar cumprimento às 
disposições da presente directiva antes de 
2012, a fim de acelerar o reconhecimento 
do sistema de rotulagem e a realização de
benefícios.

Justificação

A rápida introdução de um sistema de rotulagem, numa primeira fase com um carácter 
facultativo, favorecerá o reconhecimento do sistema pelos consumidores e conduzirá a uma 
redução antecipada do consumo de combustível, das emissões de CO2 e do ruído do tráfego 
rodoviário.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Devem ser fornecidas aos 
potenciais compradores informações 
suplementares normalizadas que 
expliquem cada um dos elementos do 
rótulo, a eficiência energética, a 
aderência em pavimento molhado e as 
emissões sonoras, bem como a respectiva 
relevância, incluindo um calculador de 
economia de combustível que indique a 
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economia média de combustível e a 
redução média de CO2 e dos custos. Esta 
informação deve ser disponibilizada por 
meio de prospectos e cartazes explicativos 
em todos os pontos de venda, bem como 
no sítio Web comunitário relativo à 
rotulagem dos pneus. O endereço do sítio 
Web deve ser claramente indicado no 
rótulo e em toda a literatura técnica 
promocional.

Justificação

Esta alteração visa criar uma fonte central de informações que explique claramente a lógica 
subjacente ao sistema de rotulagem, os benefícios para os consumidores em termos de 
economia de combustível e redução de custos, bem como o contributo para a redução das 
emissões de CO2 e do ruído do tráfego.

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Designadamente, deve ser conferido à 
Comissão poder para impor requisitos de 
classificação no que respeita à aderência 
em pavimento molhado dos pneus das 
classes C2 e C3, para impor requisitos no 
que respeita a outros parâmetros essenciais 
dos pneus que não a eficiência energética, 
a aderência em pavimento molhado e o 
ruído exterior de rolamento e para adaptar 
os anexos ao progresso técnico. Atendendo 
a que essas medidas têm alcance geral e se 
destinam a alterar elementos não essenciais 
da presente directiva complementando-a, 
devem ser adoptadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE,

(22) Designadamente, deve ser conferido à 
Comissão poder para impor requisitos de 
classificação no que respeita à aderência 
em pavimento molhado dos pneus das 
classes C2 e C3, para impor requisitos no 
que respeita a outros parâmetros essenciais 
dos pneus que não a eficiência energética e 
o ruído exterior de rolamento e para 
adaptar os anexos ao progresso técnico, 
tendo igualmente em conta a emissão de 
partículas devida ao desgaste dos pneus. 
Atendendo a que essas medidas têm 
alcance geral e se destinam a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, devem ser 
adoptadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE,

Justificação

O parâmetro da aderência em pavimento molhado repete-se na proposta da Comissão.
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O transporte rodoviário é uma das principais fontes de emissões de CO2. A emissão de 
partículas devida ao desgaste dos pneus é de cerca de 6,5 kt por ano. Até 2010, entrarão em 
vigor novos valores para as normas relativas à emissão de partículas. No caso de serem 
modificados parâmetros, como o da resistência ao rolamento, é necessário ponderar 
igualmente as consequências a nível do desgaste dos pneus e, desse modo, da emissão de 
partículas.

Alteração 5

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Literatura técnica promocional»: todo 
o material impresso e electrónico utilizado 
na comercialização de pneus ou veículos 
destinado aos utilizadores finais ou 
distribuidores, que descreve os parâmetros 
específicos dos pneus, incluindo manuais 
técnicos, brochuras, páginas de venda na 
Internet, prospectos e catálogos;

(4) «Literatura técnica promocional»: todo 
o material impresso e electrónico utilizado 
na comercialização de pneus ou veículos 
destinado aos utilizadores finais ou 
distribuidores, que descreve os parâmetros 
específicos dos pneus ou indica o preço de 
venda, incluindo manuais técnicos, 
brochuras, listas de produtos em stock, 
páginas de venda na Internet, prospectos e 
catálogos;

Justificação

A fim de garantir que os potenciais compradores que não vêem os pneus antes da montagem 
(por exemplo, encomendas em linha e contratos de gestão de frotas) sejam informados, é 
essencial que as menções de rotulagem figurem noutros tipos de material promocional. A 
informação de rotulagem deve ser fornecida sempre que seja aposto o preço de venda.

Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.° 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. «Sítio Web comunitário relativo à 
rotulagem dos pneus»: uma fonte central, 
em linha, de informações complementares 
sobre cada um dos elementos do rótulo do 
pneu, incluindo um calculador de 
economia de combustível, gerida pela 
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Comissão.

Justificação

Esta alteração visa criar uma fonte central de informações que explique claramente a lógica 
subjacente ao sistema de rotulagem, os benefícios para os consumidores em termos de 
economia de combustível e redução de custos, bem como o contributo para a redução das 
emissões de CO2 e do ruído do tráfego.

Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.° 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. «Calculador de economia de 
combustível»: ferramenta disponibilizada 
no sítio Web comunitário relativo à 
rotulagem dos pneus e através de 
prospectos e cartazes explicativos, que 
indica o potencial médio de economia de 
combustível (em percentagem, litros e 
euros) e de redução das emissões de CO2, 
para os pneus C1, C2 e C3.

Justificação

Esta alteração visa aumentar a sensibilização e o interesse do público pela rotulagem e 
demonstrar os benefícios directos para os consumidores em termos de redução do consumo 
de combustível e dos custos, bem como as vantagens para o ambiente.

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 4 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os fornecedores garantirão que os 
pneus C1 e C2 entregues aos distribuidores 
ou aos utilizadores finais tenham aplicado 
no seu piso um autocolante com a 
indicação da classe de eficiência energética 
conforme consta do anexo I, parte A, e o 
valor do ruído exterior de rolamento 

(1) Os fornecedores garantirão que os 
pneus C1 e C2 entregues aos pontos de 
venda sejam fornecidos com um rótulo, 
visível de qualquer forma, ou um 
autocolante aplicado no piso do pneu com 
a indicação da eficiência energética, com 
informações sobre a aderência em piso 
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conforme consta do anexo I, parte C; os 
rótulos dos pneus C1 indicarão 
igualmente a categoria de aderência em 
pavimento molhado conforme consta do 
anexo I, parte B; 

molhado e o valor do ruído exterior de 
rolamento conforme consta do anexo I, 
parte A, B e C, respectivamente; 

Justificação

A reformulação proposta clarifica as informações transmitidas aos pontos de venda e garante 
a utilização dos meios mais adequados e eficazes para informar os consumidores. As 
referências aos "pontos de venda" são coerentes com a reformulação do artigo 3.°.

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os fornecedores devem declarar, na
literatura promocional, a classe de 
eficiência energética, a classe de aderência 
em pavimento molhado e o valor medido 
do ruído exterior de rolamento conforme 
ao disposto no anexo I, pela ordem 
especificada no anexo III;

(3) Os fornecedores devem declarar, em 
toda a literatura promocional, a classe de 
eficiência energética, a classe de aderência 
em pavimento molhado e o valor medido 
do ruído exterior de rolamento conforme 
ao disposto no anexo I, pela ordem 
especificada no anexo III;

Justificação

Clarificação que visa garantir que as informações da rotulagem figurem em toda a literatura 
técnica promocional.

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.° 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Toda a literatura técnica 
promocional deve incluir uma remissão 
clara (link) para o sítio Web comunitário 
relativo à rotulagem dos pneus;
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Justificação

A fim de aumentar a sensibilização e a compreensão do sistema, os consumidores devem ser 
dirigidos para o sítio Web comunitário enquanto fonte central de informações 
complementares.

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 5 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os distribuidores garantirão que, no 
ponto de venda, os pneus ostentem em 
local claramente visível o autocolante 
disponibilizado pelos fornecedores nos 
termos do n.º 1 do artigo 4.º;

(1) Os distribuidores garantirão que, no 
ponto de venda, estejam disponíveis na 
proximidade imediata dos pneus, as 
informações contidas nos rótulos
disponibilizadas pelos fornecedores nos 
termos do n.º 1 do artigo 4.º;

Justificação

A presente alteração melhora a redacção, reforçando a utilização, de modo coerente, das 
informações contidas nos rótulos.

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 6 – Título

Texto da Comissão Alteração

Responsabilidades dos fornecedores e dos 
distribuidores de veículos

Não se aplica à versão portuguesa.

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.
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Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 8 – parágrafo - 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros zelam por que as 
autoridades competentes instituam um 
sistema de inspecções regulares e 
pontuais dos pontos de venda a fim de 
garantir o cumprimento dos requisitos da 
presente directiva.

Justificação

Os estudos realizados por associações de consumidores identificaram problemas persistentes 
de rotulagem inadequada dos produtos e falta de informação. Os Estados-Membros devem 
zelar, através de controlos aleatórios, por que os produtos sejam correctamente rotulados e 
que a informação pertinente esteja disponível em toda a literatura técnica promocional, como 
indicado. A impressão de valores medidos nos flancos dos pneus facilitará o controlo e uma 
aplicação correcta.

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 8 – subparágrafo 1 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para a avaliação e aplicação da 
conformidade, os Estados-Membros 
deverão igualmente referir-se, se for o 
caso, à documentação relativa à 
homologação do tipo de pneu e à 
documentação de apoio pertinente a 
fornecer pelo fabricante.

Justificação

As normas em vigor já definem de que modo os Estados-Membros devem determinar o 
consumo de combustível, a classe de aderência em piso molhado e o valor do ruído exterior 
de rolamento durante os ensaios para a homologação de veículos novos. Os procedimentos 
consolidados a nível da UE deverão ser utilizados e não postos em causa, a fim de evitar 
ensaios e encargos burocráticos adicionais desnecessários. Importa igualmente reduzir ao 
mínimo e harmonizar os ensaios de pneus, a fim de reduzir os encargos administrativos para 
os fabricantes e os custos dos ensaios, aplicando os mesmos métodos previstos na legislação 
relativa à homologação de tipos de pneus.
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Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 14 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar até 29 de Outubro de 2010, 
a Comissão apresentará um relatório, 
acompanhado de uma análise de impacto
e, se necessário, de propostas ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho para 
uma futura revisão da presente directiva e 
das outras regulamentações pertinentes, 
no que diz respeito à extensão do sistema 
de rotulagem com vista a incluir os pneus 
recauchutados.

Alteração 16

Proposta de directiva
Anexo I - parte A - quadro - colunas 1 e 2

Texto da Comissão

Pneus C1
CRR em kg/t Classe de eficiência energética
CRR≤6,5 A
6,6≤CRR≤7,7 B
7,8≤CRR≤9,0 C
Vazio D
9,1≤CRR≤10,5 E
10,6≤CRR≤12,0 F
CRR≥12,1 G

Alteração

Pneus C1
CRR em kg/t Classe de eficiência energética
CRR≤6,5 A
6,6≤CRR≤7,5 B
7,6≤CRR≤8,5 C
8,6≤CRR≤9,5 D
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9,6≤CRR≤10,5 E
10,6≤ CRR ≤11,5 F
CRR ≥11,6 G

Justificação
Para melhorar a compreensão do sistema e estabelecer um vínculo claro com as economias 
de combustível, é conveniente uma progressão por fracções de 1 kg/t, na medida em que esta 
pode ser claramente associada a uma economia de combustível por fracção. 

A menção “vazio” na fracção D é confusa para os consumidores. O sistema deve ser 
contínuo, em vez de dividir as marcas em dois "subsistemas", o que compromete a eficácia.

Reduzir as fracções não permitiria incentivos coerentes com melhoria do desempenho no 
mercado ( menos incentivo para fazer melhorias incrementais entre as fracções E, F e G)

Alteração 17

Proposta de directiva
Anexo I - parte A - quadro - colunas 3 e 4

Texto da Comissão

Pneus C2
CRR em kg/t Classe de eficiência 

energética
CRR≤5,5 A
5,6≤CRR≤6,7 B
6,8≤CRR≤8,0 C
Vazio D
8,1≤CRR≤9,2 E
9,3≤CRR≤10,5 F
CRR≥10,6 G

Alteração

Pneus C2
CRR em kg/t Classe de eficiência 

energética
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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Justificação

Para melhorar a compreensão do sistema e estabelecer um vínculo claro com as economias 
de combustível, é conveniente uma progressão por fracções de 1 kg/t, na medida em que esta 
pode ser claramente associada a uma economia de combustível por fracção. 
A menção “vazio” na fracção D é confusa para os consumidores. O sistema deve ser 
contínuo, em vez de dividir as marcas em dois "subsistemas", o que compromete a eficácia.

Alteração 18

Proposta de directiva
Anexo I - parte B - quadro - colunas 1 e 2

Texto da Comissão

Pneus C1
G Classes de aderência em 

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

Alteração

Pneus C1
G Classes de aderência em 

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

Justificação

A menção “vazio” na fracção D é confusa para os consumidores. É essencial que o sistema 
seja transparente e compreensível. O sistema deve ser contínuo, em vez de dividir as marcas 
em dois "subsistemas", o que compromete a eficácia.
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Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Marie 
Anne Isler Béguin, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, 
Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Richard Seeber, 
María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Jutta Haug, Caroline Lucas, Alojz Peterle, Renate Sommer
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