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Alteração 19
Matthias Groote

Proposta de directiva
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
rotulagem dos pneus no que respeita à 
eficiência energética e a outros parâmetros 
essenciais

Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
rotulagem dos pneus no que respeita à 
eficiência energética e a outros parâmetros 
essenciais

(Esta modificação aplica-se a todo o texto.
A sua aprovação tornará necessárias 
correspondentes modificações em todo o 
texto.)

Or. de

Justificação

Logicamente que o instrumento a escolher deve ser um regulamento. A homologação dos 
veículos a motor no que se refere à segurança, incidente sobre os requisitos mínimos 
aplicáveis à oferta, deve ser completada, em conformidade com a exposição de motivos da 
Comissão, com a presente proposta centrada na procura.  Deste modo, deve ser garantido 
um nível uniformizado para a qualidade dos pneus.  O regulamento garante a aplicação 
directa das disposições relativas à obrigação de rotulagem, uma vez que não se requer a sua 
transposição para legislação nacional.

Alteração 20
Amalia Sartori, Stefano Zappalà, Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
rotulagem dos pneus no que respeita à 
eficiência energética e a outros parâmetros 

Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
rotulagem dos pneus no que respeita à 
eficiência energética e a outros parâmetros 
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essenciais essenciais
(Esta alteração aplica-se a todo o texto. A 
sua aprovação tornará necessárias 
modificações correspondentes em todo o 
texto.)

Or. it

Justificação

A presente proposta da Comissão foi precedida pelo Regulamento relativo às prescrições 
para homologação no que se refere à segurança geral dos veículos a motor 
(COM(2008)0316). Dadas as ligações existentes entre os dois textos, a proposta da 
Comissão deveria converter-se num regulamento, a fim de assegurar uma aplicação uniforme 
em toda a Comunidade.

Alterações 21
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Título

Texto da Comissão Alterações

Proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
rotulagem dos pneus no que respeita à 
eficiência energética e a outros parâmetros 
essenciais

Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à 
rotulagem dos pneus no que respeita à 
eficiência energética e a outros parâmetros 
essenciais

(Esta alteração aplica-se a todo o texto. A 
sua aprovação tornará necessárias 
modificações correspondentes em todo o 
texto.)

Or. en

Justificação

É lógico que o instrumento escolhido seja o regulamento. A homologação de veículos a motor 
em matéria de segurança, COM(2008)0316, que se centra no fornecimento mediante 
requisitos mínimos, deveria, segundo a lógica da Comissão, ser complementada por esta 
proposta centrada na procura. Tal constituiria garante de um nível padrão de qualidade dos 
pneus. Um regulamento assegura a aplicação imediata das disposições relativas às 
obrigações de rotulagem, visto que não requer a sua transposição para o direito nacional.
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Alterações 22
Neena Gill

Proposta de directiva
Título

Texto da Comissão Alterações

Proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
rotulagem dos pneus no que respeita à 
eficiência energética e a outros parâmetros 
essenciais

Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à 
rotulagem dos pneus no que respeita à 
eficiência energética e a outros parâmetros 
essenciais

(Esta alteração aplica-se a todo o texto. A 
sua aprovação tornará necessárias 
modificações correspondentes em todo o 
texto.)

Or. en

Justificação

Um regulamento constituiria melhor garante de condições equitativas, para os fabricantes de 
pneus, e de um sistema mais transparente de regulação, para os consumidores, do que uma 
directiva.

Alteração 23
Herbert Reul

Proposta de directiva
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
rotulagem dos pneus no que respeita à 
eficiência energética e a outros parâmetros 
essenciais

Proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
rotulagem dos pneus no que respeita à 
aderência em pavimento molhado, à
eficiência energética e ao nível do ruído de 
rolamento

Or. de
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Justificação

A Directiva regulamenta a rotulagem de três parâmetros definidos com rigor. A segurança 
deve ter aqui a prioridade máxima, pelo que a aderência em pavimento molhado deve ser 
referida antes da eficiência energética e do nível do ruído de rolamento. “Outros parâmetros 
essenciais” é uma formulação demasiado vaga, pelo que não se adequa para figurar como 
título de uma directiva.

Alteração 24
Matthias Groote

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 
produzir igualmente um aumento das 
emissões de partículas, devido ao maior 
desgaste. Os fabricantes de pneus devem 
ser encorajados a optimizar todos os 
parâmetros.

Or. de

Justificação

O transporte rodoviário é uma das principais fontes de emissão 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 ao nível do desgaste dos pneus e, desse modo, da emissão de 
partículas.
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Alteração 25
Herbert Reul

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. Os fabricantes de 
pneus devem ser encorajados a optimizar 
todos os parâmetros, sem no entanto 
reduzirem o nível de segurança já hoje 
alcançado.

Or. de

Justificação

Importa clarificar que se confere a máxima prioridade à segurança.

Alteração 26
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(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 
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todos os parâmetros. todos os parâmetros. No que se refere aos 
métodos de ensaio, deve dar-se prioridade 
à segurança rodoviária.

Or. ro

Justificação

É importante que se dê prioridade à segurança rodoviária no que respeita aos métodos de 
ensaio utilizados.

Alterações 27
Ivo Belet

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alterações

(6-A) A fim de reforçar a compreensão e a 
sensibilização sobre a resistência ao 
rolamento, um calculador de economia de 
combustível, como o que já existe para os 
pneus C3, seria uma ferramenta lógica 
para demonstrar o potencial de economia 
de combustível e de redução dos custos e 
das emissões de CO2.

Or. en

Justificação

O sistema de rotulagem de pneus, a nível comunitário, visa responder à insuficiente 
transformação do mercado no sentido da adopção de pneus eficientes em termos de consumo 
do combustível, que resulta de falta de informação. Um calculador de economia de 
combustível permitiria aos consumidores uma escolha mais informada.
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Alteração 28
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Outros parâmetros dos pneus, como a 
aquaplanagem ou o comportamento em 
curva, também afectam a segurança 
rodoviária. No entanto, nesta fase, não 
estão ainda disponíveis métodos de ensaio 
harmonizados no que respeita a esses 
parâmetros. Assim, convém prever a 
possibilidade de, posteriormente e se 
necessário, se estabelecerem disposições 
relativas ao fornecimento de informações 
harmonizadas aos utilizadores finais 
acerca de tais parâmetros.

(10) Outros parâmetros dos pneus, como a 
aquaplanagem ou o comportamento em 
curva, também afectam a segurança 
rodoviária. No entanto, nesta fase, não 
estão ainda disponíveis métodos de ensaio 
harmonizados no que respeita a esses 
parâmetros, pelo que a regulamentação 
destes parâmetros não deve ocorrer neste 
momento.

Or. de

Justificação

Dado que nem sequer existem métodos de ensaio harmonizados, não se deve exigir aos 
Estados-Membros que actuem neste momento. Isso só origina burocracia desnecessária.

Alterações 29
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alterações

(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 
dos seus benefícios.

Or. en
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Justificação

A introdução célere 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.

Alterações 30
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alterações

(15-A) O coeficiente de resistência ao 
rolamento (CRR expresso em kg/t) deve 
figurar no rótulo para garantir 
transparência e compreensão do sistema, 
em especial no caso dos compradores 
profissionais.

Or. en

Justificação

A inclusão do coeficiente de resistência ao rolamento (CRR em kg/t) reforça a transparência 
do sistema e é especialmente importante para os compradores profissionais e os utilizadores 
finais, incluindo os comerciantes grossistas de frota, as empresas de transporte rodoviário e 
os funcionários que adjudicam contratos públicos, que sublinham que o rótulo não deve ser 
demasiado simplificado ao ponto de omitir informações úteis.

Alterações 31
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alterações

(15-B) Deve ser utilizado um simples 
sistema tricolor na parte do rótulo relativa 
ao ruído, que indique a correlação entre o 
valor medido em decibéis e uma escala de 
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emissões sonoras, para informação dos 
consumidores.

Or. en

Justificação

Os consumidores estão manifestamente preocupados com as emissões sonoras, mas de um 
modo geral não estão familiarizados com a escala de decibéis relativa ao ruído dos pneus e 
necessitam de mais informações. Um simples indicador tricolor (vermelho/amarelo/verde) 
indicará o desempenho de cada modelo no âmbito de uma escala de valores de emissões 
sonoras, comparativamente a outros modelos da mesma categoria.

Alteração 32
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A exibição de um rótulo nos pneus no 
ponto de venda, e também na literatura 
técnica promocional, deverá garantir que 
os distribuidores, assim como os potenciais 
utilizadores finais, recebam informações 
harmonizadas sobre a eficiência energética 
dos pneus, a sua aderência em pavimento 
molhado e o ruído exterior de rolamento.

(16) A exibição de um rótulo nos pneus no 
ponto de venda deverá garantir que os 
distribuidores, assim como os potenciais 
utilizadores finais, recebam informações 
harmonizadas sobre a eficiência energética 
dos pneus, a sua aderência em pavimento 
molhado e o ruído exterior de rolamento.

Or. de

Justificação

A presente alteração resulta das alterações propostas ao artigo 6.° da proposta de directiva. 
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Alterações 33
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alterações

(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 
importância, incluindo um calculador de 
economia de combustível que indique a 
economia média de combustível e a 
redução média de CO2 e dos custos. Esta 
informação deve ser disponibilizada no 
sítio Web comunitário relativo à 
rotulagem dos pneus e nos prospectos e 
cartazes explicativos em todos os pontos 
de venda. O endereço do sítio Web deve 
ser claramente indicado no rótulo e em 
toda a literatura técnica promocional.

Or. en

Justificação

É essencial dispor de uma fonte central, independente e dotada de autoridade para a 
transparência e a aceitação pública do sistema de rotulagem. O sítio Web disponibilizará 
esclarecimentos simples e sucintos sobre cada um dos pictogramas. O sítio deve explicar o 
raciocínio subjacente ao sistema e os benefícios para os condutores e os transportadores, 
bem como o contributo geral para a redução das emissões de CO2 e do ruído rodoviário. Este 
sítio Web deve ser criado e a sua manutenção assegurada pela Comissão Europeia, enquanto 
autoridade competente pelo sistema de rotulagem, no sentido de assegurar a disponibilização 
de informações análogas a todos os consumidores da UE.
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Alterações 34
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alterações

(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 
importância, incluindo um calculador de 
economia de combustível que indique a 
economia média de combustível e a 
redução média de CO2 e dos custos. Esta 
informação deve ser disponibilizada em 
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.

Or. en

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 de redução de custos, bem como o contributo para a redução das 
emissões de CO2 e do ruído do tráfego.

Alteração 35
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O cumprimento das disposições sobre (20) O cumprimento das disposições sobre 
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rotulagem pelos fabricantes, fornecedores e 
distribuidores é essencial para atingir os 
objectivos dessas mesmas disposições. Os 
Estados-Membros deverão, por 
conseguinte, monitorizar esse cumprimento 
através da vigilância do mercado e de 
controlos regulares ex post. 

rotulagem pelos fabricantes, fornecedores e 
distribuidores é essencial para atingir os 
objectivos dessas mesmas disposições e 
para garantir condições de concorrência 
equitativas ao nível do mercado interno. 
Os Estados-Membros deverão, por 
conseguinte, assegurar o cumprimento 
dessas disposições através de medidas 
eficazes de vigilância do mercado, de 
controlos regulares ex post e de um sistema 
de sanções.

Or. de

Justificação

Para garantir condições de concorrência uniformizadas no mercado interno europeu e para 
criar condições equitativas para fabricantes europeus e não europeus, os Estados-Membros 
devem providenciar pela aplicação coerente das disposições da directiva.

Alterações 36
Lena Ek

Proposta de directiva
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alterações

(20-A) Os Estados-Membros devem 
envidar esforços, aquando da 
implementação das disposições 
pertinentes da presente Directiva, para se 
absterem de medidas que imponham 
obrigações injustificadas, burocráticas e 
complexas às PME e para, sempre que 
possível, ter em consideração as 
necessidades específicas e os 
constrangimentos financeiros e 
administrativos das PME. 

Or. en

Justificação

As PME não possuem os mesmos recursos financeiros e administrativos que as suas 
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congéneres de maior dimensão. Além disso, as PME são especialmente sensíveis a sistemas 
burocráticos e complexos. Convém, por conseguinte, sublinhar a importância de os Estados-
Membros tomarem em consideração a situação vulnerável das PME aquando da 
implementação das disposições previstas na presente Directiva.

Alteração 37
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Antes da entrada em vigor da 
presente directiva, a Comissão deve levar 
a cabo uma avaliação de impacto, a fim 
de apurar se os consumidores 
compreendem a rotulagem dos pneus 
proposta na presente directiva e se 
modificariam o seu comportamento em 
conformidade, e, se for caso disso, deve 
apresentar as correspondentes propostas 
de modificação à presente directiva.

Or. de

Justificação

A rotulagem dos pneus agora proposta pela Comissão poderia originar mal entendidos e não 
ser compreendida pelos consumidores. Para evitar isto, deve ser levada a cabo uma 
avaliação de impacto a este respeito, destinada aos consumidores.

Alteração 38
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Considerando 20-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-B) Antes da entrada em vigor da 
presente directiva, a Comissão deve, além 
disso, levar a cabo uma avaliação de 
impacto sobre a rotulagem do ruído dos 
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pneus e, se for caso disso, apresentar as 
correspondentes propostas de modificação 
à presente directiva. A rotulagem do ruído 
dos pneus é confusa para os 
consumidores, uma vez que o ruído 
exterior declarado nada tem a ver com o 
ruído interior sentido durante a 
condução, e pelo facto de não ter sido 
suficientemente tomado em consideração 
o revestimento da estrada, que é a 
principal fonte de ruído.

Or. de

Justificação

A rotulagem do ruído dos pneus agora proposta pela Comissão é incompreensível e confusa 
para os consumidores, porque o ruído exterior declarado nada tem a ver com o ruído interior 
sentido durante a condução. Além disso, a principal fonte de ruído na condução não provém 
dos pneus, mas do revestimento da estrada. Acresce que um pneu que é silencioso no 
revestimento “A” não o é necessariamente no pavimento “B”. Para evitar confusões, deve 
ser levada a cabo uma avaliação de impacto a este respeito.

Alteração 39
Matthias Groote

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 

(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, tendo igualmente em 
conta a emissão de partículas devida ao 
desgaste dos pneus, ao progresso técnico. 
Atendendo a que essas medidas têm 
alcance geral e se destinam a alterar 
elementos não essenciais da presente 
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regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE,

directiva complementando-a, devem ser 
adoptadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE,

Or. de

Justificação

O referido parâmetro da aderência em pavimento molhado repete-se na proposta da 
Comissão. O transporte rodoviário é uma das principais fontes de emissão 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 ao nível do desgaste dos pneus e, desse modo, da 
emissão de partículas.

Alteração 40
Herbert Reul

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 dos pneus das classes C2 e C3 
no que respeita à sua eficiência 
energética, à sua aderência em pavimento 
molhado e ao 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,

Or. de
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Justificação

A directiva regulamenta três parâmetros específicos, e não “outros parâmetros” a 
especificar futuramente. Qualquer outra expressão é juridicamente demasiado vaga e, por 
isso, inadmissível.

Alteração 41
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 1.º

Texto da Comissão Alteração

O objectivo da presente directiva é 
aumentar a eficiência energética do 
transporte rodoviário através da 
promoção dos pneus energeticamente 
eficientes.

O objectivo da presente directiva é 
estabelecer um quadro para o fornecimento 
de informações sobre os parâmetros dos 
pneus por meio de rotulagem, que permita 
aos consumidores efectuar a escolha dos 
pneus de forma transparente. 

A presente directiva estabelece um quadro 
para o fornecimento de informações sobre 
os parâmetros dos pneus por meio de 
rotulagem.

Or. de

Justificação

O objectivo supremo da directiva é fornecer ao consumidor informações sobre três 
parâmetros essenciais. Se, como sugere a Comissão, o consumidor escolhe os pneus com a 
menor resistência ao rolamento ou opta pelos que têm a melhor aderência em pavimento 
molhado, isso deve resultar do livre arbítrio do consumidor.

Alteração 42
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta de directiva
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objectivo da presente directiva é 
aumentar a eficiência energética do 

O objectivo da presente directiva é 
aumentar a eficiência económica e 
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transporte rodoviário através da promoção 
dos pneus energeticamente eficientes.

ecológica, bem como o nível de segurança 
do transporte rodoviário através da 
promoção dos pneus energeticamente 
eficientes.

Or. pl

Justificação

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.

Alteração 43
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O objectivo da presente directiva é 
aumentar a eficiência energética do 
transporte rodoviário através da promoção 
dos pneus energeticamente eficientes.

O objectivo da presente directiva é 
aumentar a eficiência energética e a 
segurança do transporte rodoviário através 
da promoção dos pneus energeticamente 
eficientes, com uma aderência optimizada 
em pavimento molhado.

Or. de

Justificação

Não se deve destacar (apenas) os aspectos ambientais, mas os parâmetros de segurança. Os 
factores determinantes para o consumidor são: preço, desgaste, segurança e comportamento 
ambiental.

Adlib Express Watermark



PE421.196v01-00 20/95 AM\771285PT.doc

PT

Alterações 44
Neena Gill

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alterações

A presente directiva estabelece um quadro 
para o fornecimento de informações sobre 
os parâmetros dos pneus por meio de 
rotulagem.

A presente directiva estabelece um quadro 
para o fornecimento de informações 
harmonizadas sobre os parâmetros dos 
pneus por meio de rotulagem.

Or. en

Alterações 45
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alterações

(1-A) «Pneus todo-o-terreno 
profissionais»: um pneu destinado a uma 
utilização mista, em estrada e fora de 
estrada, ou a outros usos especiais, e que 
é dotado de todas as seguintes 
características:
a) Para os pneus C1 e C2:
i) profundidade do relevo do piso de, pelo 
menos, 11 mm,
ii) uma relação cheio/vazio de, pelo 
menos, 35%,
iii) uma categoria de velocidade máxima 
de 100 km/h (símbolo J),
iv) marcação M+S (pneu para lama e 
neve).
b) Para os pneus C3:
i) profundidade do relevo do piso de, pelo 
menos, 16 mm,
ii) uma relação cheio/vazio de, pelo 
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menos, 35%,
iii) uma categoria de velocidade máxima 
de 110 km/h (símbolo K),
iv) marcação M+S (pneu para lama e 
neve).

Or. en

Justificação

A definição proposta abrangeria os pneus concebidos para serem utilizados em estradas não 
asfaltadas ou em terrenos acidentados, por exemplo em veículos todo-o-terreno de 
emergência, veículos utilizados na exploração madeireira, na manutenção de linhas 
eléctricas, etc. Os pneus concebidos para serem utilizados em veículos utilitários desportivos 
representam, nos últimos anos, um segmento de mercado cada vez maior. Em geral, os pneus 
destinados a estes veículos são menos eficientes em termos de consumo de combustível e mais 
ruidosos do que outros modelos. Por conseguinte, é conveniente que estes modelos estejam 
sujeitos aos requisitos de rotulagem a fim de que os consumidores sejam correctamente 
informados.

Alterações 46
Ivo Belet

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alterações

(2-A) «Pneumático de neve» designa um 
pneumático cujos desenho, composição e 
estrutura do piso são essencialmente 
concebidos para assegurar, em piso de 
neve, um desempenho melhor do que o de 
um pneumático normal no que se refere à 
sua capacidade de iniciar ou manter a 
marcha do veículo;

Or. en

Justificação

As definições previstas na presente proposta devem ser adaptadas ao texto recentemente 
acordado sobre a proposta de regulamento relativo à homologação de modelos em matéria 
de segurança geral dos automóveis.
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Alteração 47
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 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; 

Suprimido

Or. de

Justificação

A presente alteração resulta das alterações propostas ao artigo 6.° da proposta de directiva. 

Alteração 48
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 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) „Publicações técnicas de promoção“: 
os manuais técnicos, brochuras, 
prospectos e catálogos, impressos ou 
electrónicos,  destinados aos utilizadores 
finais ou distribuidores, utilizados na 
comercialização de pneus ou veículos, que 
descrevem os parâmetros específicos dos 
pneus;

Or. de
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Justificação

As modificações clarificam o objectivo de promoção das publicações técnicas em forma 
impressa ou electrónica (por exemplo, na Internet), em contraponto com a publicidade nos 
meios de comunicação, por exemplo, na imprensa, Internet,  televisão, etc.; „Publicação de 
promoção“ é uma tradução mais exacta que “literatura promocional”.

Alterações 49
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alterações

(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;

Or. en

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 50
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Documentação técnica»: informações (5) «Documentação técnica»: todos os 
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relativas aos pneus, incluindo o fabricante 
e a marca do pneu; descrição do tipo de 
pneu ou do grupo de pneus determinado 
para efeitos da declaração da classe de
eficiência energética, da classe de 
aderência em pavimento molhado e do 
valor do ruído exterior de rolamento; os 
relatórios dos ensaios e a exactidão dos 
mesmos.

documentos que contenham informações 
relativas aos pneus, incluindo o fabricante 
e a marca do pneu; descrição do tipo de 
pneu ou do grupo de pneus determinado 
para efeitos da declaração da classe de 
eficiência energética, da classe de 
aderência em pavimento molhado e do 
valor do ruído exterior de rolamento; os 
relatórios dos ensaios e a exactidão dos 
mesmos.

Or. pl

Justificação

As alterações propostas visam garantir que as disposições da directiva sejam claras e 
inequívocas. "Documentação" equivale a documentos, não a "informação".

Alterações 51
Fiona Hall, Lena Ek

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

Texto da Comissão Alterações

(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 
Comissão Europeia;

Or. en

Justificação

É essencial dispor de uma fonte central, independente e dotada de autoridade para a 
transparência e a aceitação pública do sistema de rotulagem. O sítio Web disponibilizará 
esclarecimentos simples e sucintos sobre cada um dos pictogramas. O sítio deve explicar o 
raciocínio subjacente ao sistema e os benefícios para condutores e transportadores, bem 
como o contributo geral para a redução das emissões de CO2 e do ruído rodoviário. Este 
sítio Web deve ser criado e a sua manutenção assegurada pela Comissão Europeia, enquanto 
autoridade competente pelo sistema de rotulagem, no sentido de assegurar a disponibilização 
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de informações análogas aos consumidores em toda a UE.

Alterações 52
Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alterações

(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 
Comissão.

Or. en

Justificação

Na ausência de informações acessíveis que expliquem claramente o raciocínio e as vantagens 
do regime para os consumidores, é improvável que os objectivos de melhoria da segurança 
rodoviária, de economia de combustível e de redução das emissões de CO2 e de redução do 
ruído sejam atingidos. O nível comunitário é adequado para criar um sítio Web que explique 
e seja o pilar do sistema, assegurar que as informações disponibilizadas são harmonizadas e 
não transmitem mensagens contraditórias ou confusas e, em particular, diferentes métodos de 
cálculo de economia de combustível entre Estados-Membros.

Alterações 53
Fiona Hall, Lena Ek

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

Texto da Comissão Alterações

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

Or. en

Justificação

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

Alterações 54
Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alterações

(5b) «Calculador de economia de 
combustível»: ferramenta disponibilizada 
no sítio Web comunitário relativo à 
rotulagem de 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.»

Or. en

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.
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Alteração 55
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Parâmetro essencial»: um parâmetro
dos pneus, como a resistência ao 
rolamento, a aderência em pavimento 
molhado ou o ruído exterior de rolamento, 
que produz um impacto assinalável no 
ambiente, na segurança rodoviária ou na 
saúde durante a utilização do pneu.

(12) «Parâmetro essencial»: uma 
propriedade dos pneus expressa em 
dígitos, como a resistência ao rolamento, a 
aderência em pavimento molhado ou o 
ruído exterior de rolamento, que produz um 
impacto assinalável no ambiente, nos 
custos de manutenção, na segurança 
rodoviária ou na saúde durante a utilização 
do pneu.

Or. pl

Justificação

1. A resistência ao rolamento, a aderência e o ruído não são parâmetros. A palavra 
"parâmetro" em polaco (uma tradução directa de "parâmetro" em inglês) tem um significado 
diferente em linguagem técnica da língua polaca. 

2. Acrescentou-se "custos manutenção" porque a promoção de pneus mais eficientes em 
termos de consumo de combustível também terá um impacto significativo para esses custos.

Alterações 56
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alterações

Artigo 3.º-A
Responsabilidades da Comissão

1. O mais tardar, até Setembro de 2010, a 
Comissão deve criar e gerir um sítio Web 
comunitário relativo à rotulagem de 
pneus enquanto fonte central de 
informações elucidativas sobre cada 
elemento do rótulo.
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Devem ser distribuídos nos pontos de 
venda de pneus e veículos com o mesmo 
conteúdo do sítio Web prospectos e 
cartazes elucidativos.
As brochuras e os cartazes devem ser 
disponibilizados nas línguas adequadas 
no ponto de venda.
O sítio Web, os prospectos e os cartazes 
devem incluir:
(i) uma explicação dos pictogramas 
impressos no rótulo;
(ii) um calculador de economia de 
combustível que indique o potencial de 
economia de combustível, de redução dos 
custos e das emissões de CO2 resultante 
da montagem de pneus de fraca 
resistência ao rolamento das classes C1, 
C2 e C3;
iii) uma declaração sublinhando o facto 
de que as economias reais de combustível 
e a segurança rodoviária dependem muito 
do comportamento dos condutores, em 
particular o seguinte: 
– uma condução ecológica que reduza 
significativamente o consumo de 
combustível;
– a pressão dos pneus, que deve ser 
regularmente verificada para conseguir 
uma melhor aderência em pavimento 
molhado e um menor consumo de 
combustível;
– as distâncias de paragem, que devem 
sempre ser rigorosamente respeitadas.
2. No intuito de comunicar ao consumidor 
as consequências da escolha de pneus 
para futuras facturas de combustível, a 
Comissão estabelecerá, relativamente a 
cada classe de pneus (C1, C2, C3), uma 
fórmula que permita o cálculo do 
consumo extraordinário de combustível 
ou de economias de combustível durante a 
vida útil de um conjunto integral destes 
pneus comparativamente a um pneu da 
classe C da mesma categoria. Estas 
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fórmulas recorrerão aos mesmos 
contributos: 
– estimativa do tempo médio de vida útil 
na UE, expressa em quilómetros, da 
classe de pneu;
– estimativa da média comunitária de 
consumo de combustível real por 
quilómetro percorrido por um veículo 
equipado com a classe de pneu em causa;
– estimativa da percentagem de economia 
de combustível alcançada por kg/t de 
resistência ao rolamento para um veículo 
equipado com a classe de pneu em causa.
As fórmulas e os resultados em termos de 
consumo de combustível, de custos e de 
emissões de CO2, serão disponibilizados 
ao público em geral através do sítio Web 
de rotulagem de pneus e podem ser 
reproduzidos nos sítios Web de 
fabricantes, distribuidores e retalhistas.
3. A Comissão disponibilizará orientações 
para os fabricantes, fornecedores e 
distribuidores sobre o modo como as 
informações pertinentes do rótulo devem 
ser apresentadas na literatura técnica e 
promocional, nomeadamente, caso seja 
adequado, recomendações de concepção 
gráfica.

Or. en

Justificação

Este novo artigo insiste nas responsabilidades da Comissão no que diz respeito ao sítio Web, 
ao cálculo e à comunicação de um calculador de economia de combustível, bem como em 
orientações sobre as informações do rótulo.
As fórmulas comuns segundo as quais serão calculadas e apresentadas as futuras economias 
de combustível, ou informações complementares sobre as despesas com combustível, devem 
ser definidas ao nível da UE.
As informações apresentadas em todos os materiais técnicos e promocionais devem possuir 
uma identidade visual reconhecível de imediato, definida a nível comunitário, e devem ser 
apresentadas aos eventuais compradores em posição de destaque.
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Alterações 57
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alterações

Artigo 3.º-A
Responsabilidades da Comissão

O mais tardar, até Setembro de 2010, a 
Comissão deve criar e gerir um sítio Web 
comunitário relativo à rotulagem dos 
pneus enquanto fonte central de 
informações sobre cada elemento do 
rótulo.
Devem ser facultados aos distribuidores 
de veículos e pneus prospectos e cartazes 
explicativos com o mesmo conteúdo do 
sítio Web.
O sítio Web e os prospectos devem ser 
disponibilizados em todas as línguas 
comunitárias.
O sítio Web, os prospectos e os cartazes 
devem incluir:
(i) uma explicação dos pictogramas 
impressos no rótulo;
(ii) um calculador de economia de 
combustível que indique o potencial de 
economia de combustível, de custos e de 
redução das emissões de CO2 resultante 
da montagem de pneus de fraca 
resistência ao rolamento das classes C1, 
C2 e C3;
iii) uma declaração sublinhando o facto 
de que as economias reais de combustível 
e a segurança rodoviária dependem muito 
do comportamento dos condutores, em 
particular o seguinte: 
– uma condução ecológica que reduza 
significativamente o consumo de 
combustível; 
– a pressão dos pneus, que deve ser 
regularmente verificada para conseguir 
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uma melhor aderência em pavimento 
molhado e um menor consumo de 
combustível;
– as distâncias de paragem, que devem 
sempre ser rigorosamente respeitadas.

Or. en

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.

Alterações 58
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alterações

Artigo 3.º-B
Responsabilidades dos fabricantes de 

pneus
Os fabricantes de pneus devem imprimir 
nos flancos de cada tipo de pneu os 
valores medidos aquando da 
homologação no que diz respeito ao 
coeficiente de resistência ao rolamento 
(expresso em kg/t), ao índice de aderência 
em pavimento molhado (expresso como 
índice de desempenho G, em relação ao 
pneu de referência) e às emissões sonoras 
(expressas em dB(A)). Os valores medidos 
devem figurar numa base de dados 
publicamente disponível.

Or. en

Justificação

A actual falta de informação sobre as características de desempenho dos pneus é considerada 
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uma deficiência do mercado. A transparência dos dados de homologação é particularmente 
importante caso estejam previstos um auto-ensaio e uma auto-declaração para que os valores 
medidos e a correcta aplicação do sistema de rotulagem possam ser verificados. A impressão 
desses valores nos flancos dos pneus facilita o controlo da colocação correcta dos rótulos, da 
exactidão da classificação e uma verificação independente dos valores medidos, por um custo 
negligenciável por unidade produzida.

Alterações 59
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Artigo 4 – proémio

Texto da Comissão Alterações

Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores cumpram as seguintes 
disposições:

Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores, no que se refere aos pneus 
fabricados após a data de entrada em 
vigor da presente directiva, cumpram as 
seguintes disposições:

Or. en

Justificação

O acto legislativo aplica-se aos pneus apenas a partir da "data de fabrico do pneu" e após a 
data de entrada em vigor da legislação. Seria impossível, do ponto de vista logístico, aplicar 
a posteriori rótulos a pneus já disponíveis na cadeia de abastecimento.

Alterações 60
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 4 – proémio

Texto da Comissão Alterações

Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores cumpram as seguintes 
disposições:

Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores, no que se refere aos pneus 
fabricados após a data de entrada em 
vigor da presente directiva, cumpram as 
seguintes disposições:

Or. en
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Justificação

O acto legislativo aplica-se aos pneus apenas a partir da "data de fabrico do pneu" e após a 
data de entrada em vigor da legislação. Seria impossível, do ponto de vista logístico, aplicar 
a posteriori rótulos a pneus já disponíveis na cadeia de abastecimento.

Alterações 61
Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva
Artigo 4 – proémio

Texto da Comissão Alterações

Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores cumpram as seguintes 
disposições:

Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores, no que se refere aos pneus 
fabricados a partir da data de entrada em 
vigor da presente directiva, cumpram as 
seguintes disposições:

Or. en

Justificação

O acto legislativo aplica-se aos pneus apenas a partir da "data de fabrico do pneu" e após a 
data de entrada em vigor da legislação. Seria impossível, do ponto de vista lógico, aplicar a 
posteriori rótulos a pneus já disponíveis na cadeia de abastecimento.

Alterações 62
Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Artigo 4 – proémio

Texto da Comissão Alterações

Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores cumpram as seguintes 
disposições:

Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores, no que se refere aos pneus 
fabricados após a data de aplicação da 
presente directiva, cumpram as seguintes 
disposições:

Or. en
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Justificação

O acto legislativo aplica-se aos pneus apenas a partir da "data de fabrico do pneu" e após a 
data de entrada em vigor da legislação. Seria impossível, do ponto de vista logístico, aplicar 
a posteriori rótulos a pneus já disponíveis na cadeia de abastecimento.

Alterações 63
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva
Artigo 4 – proémio

Texto da Comissão Alterações

Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores cumpram as seguintes 
disposições:

Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores, no que se refere aos pneus 
fabricados após a data de aplicação da 
presente directiva, cumpram as seguintes 
disposições:

Or. en

Justificação

O acto legislativo aplica-se aos pneus apenas a partir da "data de fabrico do pneu" e após a 
data de entrada em vigor da legislação. Seria impossível, do ponto de vista logístico, aplicar 
a posteriori rótulos a pneus já disponíveis na cadeia de abastecimento.

Alterações 64
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 4 – proémio

Texto da Comissão Alterações

Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores cumpram as seguintes 
disposições:

Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores, no que se refere aos pneus 
fabricados após a data de aplicação da 
presente directiva, cumpram as seguintes 
disposições:

Or. en
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Justificação

O acto legislativo aplica-se aos pneus apenas a partir da "data de fabrico do pneu" e após a 
data de entrada em vigor da legislação. Seria impossível, do ponto de vista logístico, aplicar 
a posteriori rótulos a pneus já disponíveis na cadeia de abastecimento.

Alterações 65
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva
Artigo 4 – ponto 1

Texto da Comissão Alterações

(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 
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;  

(1) Os fornecedores garantirão que os 
pneus C1 e C2 entregues aos pontos de 
venda sejam fornecidos com um rótulo, 
visível seja por que meio for, ou um 
autocolante aplicado no seu piso com a 
indicação da eficiência energética e 
informações sobre a aderência em piso 
molhado, e o valor do ruído exterior de 
rolamento conforme consta do anexo I, 
partes A, B e C, respectivamente;

Or. en

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.  A 
referência aos "pontos de venda" é coerente com a reformulação do n.º 3 do artigo 3.°.

Alteração 66
Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Artigo 4 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os fornecedores garantirão que os (1) Os fornecedores garantirão que os 
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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 
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; 

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

Or. en

Alteração 67
Jorgo Chatzimarkakis

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 
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; 

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

Or. en

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. A 
referência aos "pontos de venda" é coerente com a reformulação do n.º 3 do artigo 3.°.
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Alteração 68
Anne Laperrouze

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 
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;

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

Or. en

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. A 
referência aos "pontos de venda" é coerente com a reformulação do n.º 3 do artigo 3.°.

Alteração 69
Paul Rübig

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 
conforme consta do anexo I, parte C; os 
rótulos dos pneus C1 indicarão 

(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 
molhado e o valor do ruído exterior de 
rolamento conforme consta do anexo I,
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igualmente a categoria de aderência em 
pavimento molhado conforme consta do 
anexo I, parte B; 

partes A, B e C, respectivamente;

Or. en

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. A 
referência aos "pontos de venda" é coerente com a reformulação do n.º 3 do artigo 3.°.

Alteração 70
Dominique Vlasto

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 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 
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;

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

Or. fr

Justificação

O projecto de reformulação precisa as formas pelas quais as informações podem ser 
fornecidas aos distribuidores e aos utilizadores finais. Certas formas são mais apropriadas e 
mais eficazes no modo de informar os consumidores. Aquando da compra de um pneu, a 
maioria das vezes, o consumidor não vê o pneu, pelo que não verá a vinheta. O sistema de 
rotulagem permite informar melhor os consumidores (podendo o recurso ao autocolante ser, 
em certos casos, uma das soluções).
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Alteração 71
Rebecca Harms

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 
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;

(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
e do valor medido do coeficiente de 
resistência ao rolamento conforme
constam do anexo I, parte A, e o valor do 
ruído exterior de rolamento e o indicador 
de cor conforme constam 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;
(Esta alteração aplica-se a todo o texto. A 
sua aprovação tornará necessárias 
modificações correspondentes em todo o 
texto.)

Or. en

Justificação

A inclusão do coeficiente de resistência ao rolamento (CRR em kg/t) é especialmente 
importante para os compradores profissionais e os utilizadores finais, incluindo os 
comerciantes grossistas, as empresas de transporte rodoviário e os funcionários da 
contratação pública. Os consumidores não estão familiarizados com a escala de decibéis 
relativa ao ruído dos pneus e, portanto, a inclusão de um simples indicador de cor 
(vermelho/amarelo/verde) será mais informativa.
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Alteração 72
Neena Gill

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 
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;

(1) Os fornecedores garantirão que os 
pneus C1, C2 e C3 entregues aos 
distribuidores ou aos utilizadores finais 
tenham aplicado no seu piso um rótulo 
informativo autocolante com a indicação 
da classe de eficiência energética conforme 
consta do anexo I, parte A, e o valor do 
ruído exterior de rolamento 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;

Or. en

Justificação

O artigo 2.º do texto da Comissão inclui os pneus C3, ao contrário do artigo 4.º. A presente 
alteração visa rectificar essa inconsistência. Além disso, o termo "autocolante" é demasiado 
ambíguo, não especificando o tipo de rótulo pretendido. "Rótulo informativo autocolante" 
fornece uma descrição mais exacta.

Alteração 73
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 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 
conforme consta do anexo I, parte C; os 

(1) Os fornecedores garantirão que os 
pneus C1 e C2 entregues aos distribuidores 
ou aos utilizadores finais tenham aplicado 
na superfície superior do 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 conforme consta do anexo I, 
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rótulos dos pneus C1 indicarão igualmente
a categoria de aderência em pavimento 
molhado conforme consta do anexo I, parte 
B;

parte C; os rótulos dos pneus C1 indicarão 
igualmente a categoria de aderência em 
pavimento molhado conforme consta do 
anexo I, parte B;

Or. pl

Justificação

A presente alteração visa precisar a localização do autocolante. De acordo com a redacção 
actual, o autocolante poderia, em conformidade com a literatura técnica, ser igualmente 
afixado no flanco do pneu que contém uma parcela de borracha do piso. Da mesma maneira, 
caso se pretenda que o autocolante seja afixado na superfície superior do pneu, a alteração 
proposta deve ser tomada em consideração.

Alteração 74
Neena Gill

Proposta de directiva
Artigo 4 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O formato do autocolante referido no
n.º 1 será conforme com o prescrito no 
anexo II;

(2) O formato do rótulo informativo
autocolante referido no ponto 1 será 
conforme com o prescrito no anexo II;

Or. en

Justificação

O artigo 2.º do texto da Comissão inclui os pneus C3, ao contrário do artigo 4.º. A presente 
alteração visa rectificar essa inconsistência. Além disso, o termo "autocolante" é demasiado 
ambíguo, não especificando o tipo de rótulo pretendido. "Rótulo informativo autocolante" 
fornece uma descrição mais exacta.
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Alteração 75
Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Artigo 4 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O formato do autocolante referido no 
n.º 1 será conforme com o prescrito no 
anexo II;

(2) O formato do rótulo e do autocolante
referidos no ponto 1 será conforme com o 
prescrito no anexo II;

Or. en

Justificação

A alteração proposta reforça a utilização do rótulo, de maneira consistente.

Alteração 76
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 4 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O formato do autocolante referido no 
n.º 1 será conforme com o prescrito no 
anexo II;

(2) O formato do rótulo e do autocolante
referidos no ponto 1 será conforme com o 
prescrito no anexo II;

Or. en

Justificação

A alteração proposta reforça a utilização do rótulo, de maneira consistente.
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Alteração 77
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 4 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O formato do autocolante referido no 
n.º 1 será conforme com o prescrito no 
anexo II;

(2) O formato do rótulo e do autocolante
referidos no ponto 1 será conforme com o 
prescrito no anexo II;

Or. en

Justificação

A alteração proposta reforça a utilização do rótulo, de maneira consistente.

Alteração 78
Dominique Vlasto

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2 O formato do autocolante referido no 
n.º 1 será conforme com o prescrito no 
anexo II;

(2) O formato do rótulo referido no n.º 1 
será conforme com o prescrito no anexo II;

Or. fr

Justificação

O projecto de reformulação precisa as formas pelas quais as informações podem ser 
fornecidas aos distribuidores e aos utilizadores finais. Certas formas são mais apropriadas e 
mais eficazes no modo de informar os consumidores. Aquando da compra de um pneu, a 
maioria das vezes, o consumidor não vê o pneu, pelo que não verá a vinheta. O sistema de 
rotulagem permite informar melhor os consumidores (podendo o recurso ao autocolante ser, 
em certos casos, uma das soluções).
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Alteração 79
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 4 – ponto 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 o
disposto no anexo I, pela ordem 
especificada no anexo III;

Or. en

Justificação

Clarificação que visa garantir que a informação de rotulagem figure em toda a literatura 
técnica promocional.

Alteração 80
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 4 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os fabricantes de pneus devem 
apresentar os valores medidos do ensaio 
de homologação no que diz respeito ao 
coeficiente de resistência ao rolamento 
(expresso em kg/t), ao índice de aderência 
em pavimento molhado (expresso como 
um índice de desempenho, G, em relação 
ao pneu de referência) e às emissões de 
ruído (expressas em dB(A)) numa base de 
dados acessível ao público.

Or. en
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Justificação

Será essencial para a credibilidade e o êxito do sistema de rotulagem dos pneus que o mesmo 
seja devidamente aplicado pelas autoridades nacionais competentes. Com vista a facilitar um 
procedimento de verificação eficaz e harmonizado, bem como uma aplicação adequada do 
sistema de rotulagem, é importante que os valores medidos da resistência ao rolamento, da 
aderência em pavimento molhado e das emissões sonoras sejam disponibilizados ao público.
Estas informações têm de ser disponibilizadas ao público em geral, mas devem, sobretudo, 
poder ser utilizadas pelas autoridades nacionais para efeitos de controlo e aplicação. Tais 
informações devem ser disponibilizadas através dos sítios Web dos fabricantes.

Alteração 81
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 4 – ponto 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.

Or. en

Justificação

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

Alteração 82
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 4 – ponto 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Os fabricantes de pneus devem 
apresentar, moldados na parte de dentro 
ou na parte de fora da parede lateral do 
pneu e para cada modelo, os valores 
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medidos do ensaio de homologação no 
que diz respeito ao coeficiente de 
resistência ao rolamento (expresso em 
kg/t), ao índice de aderência em 
pavimento molhado (expresso como um 
índice de desempenho, G, em relação ao 
pneu de referência) e às emissões de ruído 
(expressas em dB(A)).

Or. en

Justificação

A indicação dos valores medidos do ensaio de homologação nos flancos dos pneus facilitará 
uma aplicação adequada do sistema de rotulagem dos pneus. A impressão desses valores nos 
flancos dos pneus ajudará as autoridades, os distribuidores e os comerciantes a controlar a 
correcta colocação dos rótulos e a documentação, a verificar a classificação indicada e, 
aquando da repetição do ensaio dos pneus, a verificar os valores medidos indicados.
O custo por pneu da gravação desses valores nos flancos dos pneus é negligenciável (13 
euros adicionais por impressão, de acordo com a avaliação de impacto, repartidos ao longo 
da campanha de produção que utiliza essa moldagem).

Alteração 83
Neena Gill

Proposta de directiva
Artigo 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros garantirão que os 
distribuidores de pneus cumpram as 
seguintes disposições:

Os Estados-Membros garantirão que os 
distribuidores de pneus, no que se refere 
aos pneus produzidos após a data de 
aplicação da presente directiva, cumpram 
as seguintes disposições:

Or. en

Justificação

A aplicação "a posteriori" de rótulos a pneus já disponíveis na cadeia de abastecimento é 
impossível. O termo "autocolante" é demasiado ambíguo, não especificando o tipo de rótulo 
pretendido. "Rótulo informativo autocolante" fornece uma descrição mais exacta. O artigo 
2.º do texto da Comissão inclui os pneus C2, ao contrário do artigo 4.º. A presente alteração 
visa rectificar essa inconsistência. O coeficiente de resistência ao rolamento (CRR em kg/t) 
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deve ser incluído no rótulo com vista a demonstrar a relação entre o CRR medido e a 
classificação.

Alteração 84
Dominique Vlasto

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 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, em local claramente 
visível, esteja disponível e afixado o rótulo 
informativo disponibilizado pelos 
fornecedores nos termos do n.º 1 do artigo 
4.º

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa reforçar a visibilidade das informações constantes do rótulo.

Alteração 85
Fiona Hall, Lena Ek

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, os pneus ostentem em 
local claramente visível o autocolante 
disponibilizado pelos fornecedores nos 
termos do ponto 1 do artigo 4.º ou uma 
versão explicativa mais pormenorizada do 
rótulo, conforme o disposto na parte 2-A 
do anexo II, na proximidade imediata;

Or. en
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Justificação

Quando os comerciantes optarem por fornecer informações adicionais no seu 
estabelecimento, em escaparates, por exemplo, as mesmas devem incluir informações 
complementares que reiterem a informação contida no rótulo e, além disso, expliquem de 
forma concisa cada característica do desempenho na língua pertinente (ver alteração ao 
anexo II, parte 2-A (nova)).

Alteração 86
Rebecca Harms

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, os pneus ostentem em 
local claramente visível o autocolante 
disponibilizado pelos fornecedores nos 
termos do ponto 1 do artigo 4.º ou uma 
versão mais pormenorizada do rótulo, 
incluindo informações sobre a economia 
de combustível, na proximidade imediata;

Or. en

Justificação

O autocolante e o cartaz ao lado do pneu são fontes complementares de informação para o 
consumidor e, de preferência, devem ser utilizadas em conjunto. Quando os comerciantes 
optarem por um cartaz no ponto de venda (sozinho ou além do autocolante), as informações 
nele contidas devem ser mais detalhadas do que o autocolante. A prestação de informações 
no ponto de venda deve ser aproveitada como uma oportunidade para apresentar 
informações complementares e explicativas sobre o rótulo, e fornece uma estimativa da 
economia de combustível decorrente da utilização de pneus de fraca resistência ao rolamento 
em comparação com um modelo da classe C.
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Alteração 87
Jorgo Chatzimarkakis

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 a 
informação de rotulagem fornecida, em 
local claramente visível, pelos 
fornecedores nos termos do ponto 1 do 
artigo 4.º esteja disponível no ponto de 
venda;

Or. en

Justificação

Esta alteração melhora a formulação ao reforçar a utilização da informação de rotulagem de 
maneira consistente.

Alteração 88
Erna Hennicot-Schoepges

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 a 
informação de rotulagem fornecida, em 
local claramente visível, pelos 
fornecedores nos termos do ponto 1 do 
artigo 4.º esteja disponível no ponto de 
venda;

Or. en

Justificação

Esta alteração melhora a formulação ao reforçar a utilização da informação de rotulagem de 
maneira consistente.
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Alteração 89
Romana Jordan Cizelj

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 a 
informação de rotulagem fornecida, em 
local claramente visível, pelos 
fornecedores nos termos do ponto 1 do 
artigo 4.º esteja disponível no ponto de 
venda;

Or. en

Justificação

Esta alteração melhora a formulação ao reforçar a utilização da informação de rotulagem de 
maneira consistente.

Alteração 90
Anne Laperrouze

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 a 
informação de rotulagem fornecida, em 
local claramente visível, pelos 
fornecedores nos termos do ponto 1 do 
artigo 4.º esteja disponível no ponto de 
venda;

Or. en

Justificação

Esta alteração melhora a formulação ao reforçar a utilização da informação de rotulagem de 
maneira consistente.
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Alteração 91
Paul Rübig

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 a 
informação de rotulagem fornecida, em 
local claramente visível, pelos 
fornecedores nos termos do ponto 1 do 
artigo 4.º esteja disponível no ponto de 
venda;

Or. en

Justificação

Esta alteração melhora a formulação ao reforçar a utilização da informação de rotulagem de 
maneira consistente.

Alteração 92
Neena Gill

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, os pneus ostentem em 
local claramente visível o rótulo 
informativo autocolante disponibilizado 
pelos fornecedores nos termos do ponto 1 
do artigo 4.º;

Or. en

Justificação

A aplicação "a posteriori" de rótulos a pneus já disponíveis na cadeia de abastecimento é 
impossível. O termo "autocolante" é demasiado ambíguo, não especificando o tipo de rótulo 
pretendido. "Rótulo informativo autocolante" fornece uma descrição mais exacta. O artigo 
2.º do texto da Comissão inclui os pneus C2, ao contrário do artigo 4.º. A presente alteração 
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visa rectificar essa inconsistência. O coeficiente de resistência ao rolamento (CRR em kg/t) 
deve ser incluído no rótulo com vista a demonstrar a relação entre o CRR medido e a 
classificação.

Alteração 93
Neena Gill

Proposta de directiva
Artigo 5 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Caso os pneus para venda não estejam à 
vista do utilizador final, os distribuidores 
devem fornecer-lhe informações sobre a 
classe de eficiência energética e de 
aderência em pavimento molhado e o valor 
medido do ruído exterior de rolamento 
desses pneus;

(2) Caso os pneus para venda não estejam à 
vista do utilizador final, os distribuidores 
devem fornecer-lhe informações sobre a 
classe de eficiência energética, o valor 
medido do coeficiente de resistência ao 
rolamento, a classe de aderência em 
pavimento molhado e o valor medido do 
ruído exterior de rolamento desses pneus;

Or. en

Justificação

A aplicação "a posteriori" de rótulos a pneus já disponíveis na cadeia de abastecimento é 
impossível. O termo "autocolante" é demasiado ambíguo, não especificando o tipo de rótulo 
pretendido. "Rótulo informativo autocolante" fornece uma descrição mais exacta. O artigo 
2.º do texto da Comissão inclui os pneus C2, ao contrário do artigo 4.º. A presente alteração 
visa rectificar essa inconsistência. O coeficiente de resistência ao rolamento (CRR em kg/t) 
deve ser incluído no rótulo com vista a demonstrar a relação entre o CRR medido e a 
classificação.

Alteração 94
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para os pneus C1 e C2, os 
distribuidores fornecerão aos utilizadores 
finais, com as facturas entregues no 

Suprimido
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momento da compra, a classe de 
eficiência energética e o valor medido do 
ruído exterior de rolamento. Para os 
pneus C 1, será também fornecida a 
classe de aderência em pavimento 
molhado. 

Or. de

Justificação

A inclusão dos parâmetros relevantes nas facturas destinadas aos consumidores (já) não 
influencia a sua decisão de compra, pelo que deve ser suprimida por razões de simplificação 
e de redução de custos.

Alteração 95
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 5 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para os pneus C1 e C2, os 
distribuidores fornecerão aos utilizadores 
finais, com as facturas entregues no 
momento da compra, a classe de eficiência 
energética e o valor medido do ruído 
exterior de rolamento. Para os pneus C 1, 
será também fornecida a classe de 
aderência em pavimento molhado.

(3) Para os pneus C1, C2 e C3, os 
distribuidores fornecerão a versão 
explicativa do rótulo, conforme o disposto 
nas partes 2-A ou 2-B do anexo II, nas ou
com as facturas entregues aos utilizadores 
finais no momento da compra. Para os 
pneus C1, será também fornecida a classe 
de aderência em pavimento molhado.

Or. en

Justificação

O autocolante requer clarificações adicionais sob a forma de um texto explicativo para cada 
pictograma. Isto deve ser feito através de outras informações fornecidas ao comprador – o 
mais tardar na, ou com a, factura, pois esta será sem dúvida lida atentamente e pode ser 
guardada como registo para referência futura. A apresentação de informações mais 
detalhadas na factura aumenta a probabilidade de o consumidor vir a fazer perguntas sobre 
o sistema de rotulagem no futuro (ver alteração ao anexo II, partes 2-A e 2-B (novas)).

Adlib Express Watermark



PE421.196v01-00 54/95 AM\771285PT.doc

PT

Alteração 96
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Artigo 5 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para os pneus C1 e C2, os 
distribuidores fornecerão aos utilizadores 
finais, com as facturas entregues no 
momento da compra, a classe de eficiência 
energética e o valor medido do ruído 
exterior de rolamento. Para os pneus C 1, 
será também fornecida a classe de 
aderência em pavimento molhado. 

(3) Para os pneus C1 e C2, os
distribuidores fornecerão aos utilizadores 
finais, com as facturas entregues no 
momento da compra, as classes de 
eficiência energética e aderência em 
pavimento molhado e o valor medido do 
ruído exterior de rolamento.

Or. en

Justificação

A informação incluirá também a classe de aderência em pavimento molhado dos pneus.

Alteração 97
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva
Artigo 5 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para os pneus C1 e C2, os 
distribuidores fornecerão aos utilizadores 
finais, com as facturas entregues no 
momento da compra, a classe de eficiência 
energética e o valor medido do ruído 
exterior de rolamento. Para os pneus C 1, 
será também fornecida a classe de 
aderência em pavimento molhado. 

(3) Para os pneus C1 e C2, os 
distribuidores fornecerão aos utilizadores 
finais, com as facturas entregues no 
momento da compra, as classes de 
eficiência energética e aderência em 
pavimento molhado e o valor medido do 
ruído exterior de rolamento.

Or. en

Justificação

A informação incluirá também a classe de aderência em pavimento molhado dos pneus.
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Alteração 98
Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva
Artigo 5 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para os pneus C1 e C2, os 
distribuidores fornecerão aos utilizadores 
finais, com as facturas entregues no 
momento da compra, a classe de eficiência 
energética e o valor medido do ruído 
exterior de rolamento. Para os pneus C 1, 
será também fornecida a classe de 
aderência em pavimento molhado. 

(3) Para os pneus C1 e C2, os 
distribuidores fornecerão aos utilizadores 
finais, com as facturas entregues no 
momento da compra, as classes de 
eficiência energética e aderência em 
pavimento molhado e o valor medido do 
ruído exterior de rolamento.

Or. en

Justificação

A informação incluirá também a classe de aderência em pavimento molhado dos pneus.

Alteração 99
Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Artigo 5 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para os pneus C1 e C2, os 
distribuidores fornecerão aos utilizadores 
finais, com as facturas entregues no 
momento da compra, a classe de eficiência 
energética e o valor medido do ruído 
exterior de rolamento. Para os pneus C 1, 
será também fornecida a classe de 
aderência em pavimento molhado. 

(3) Para os pneus C1 e C2, os 
distribuidores fornecerão aos utilizadores 
finais, com as facturas entregues no 
momento da compra, as classes de 
eficiência energética e aderência em 
pavimento molhado e o valor medido do 
ruído exterior de rolamento.

Or. en
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Justificação

A informação incluirá também a classe de aderência em pavimento molhado dos pneus.

Alteração 100
Neena Gill

Proposta de directiva
Artigo 5 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para os pneus C1 e C2, os 
distribuidores fornecerão aos utilizadores 
finais, com as facturas entregues no 
momento da compra, a classe de eficiência 
energética e o valor medido do ruído 
exterior de rolamento. Para os pneus C 1, 
será também fornecida a classe de 
aderência em pavimento molhado.

(3) Para os pneus C1, C2 e C3, os 
distribuidores fornecerão aos utilizadores 
finais, com as facturas entregues no 
momento da compra, a classe de eficiência 
energética e o valor medido do ruído 
exterior de rolamento. Para os pneus C1, 
será também fornecida a classe de 
aderência em pavimento molhado.

Or. en

Justificação

A aplicação "a posteriori" de rótulos a pneus já disponíveis na cadeia de abastecimento é 
impossível. O termo "autocolante" é demasiado ambíguo, não especificando o tipo de rótulo 
pretendido. "Rótulo informativo autocolante" fornece uma descrição mais exacta. O artigo 
2.º do texto da Comissão inclui os pneus C2, ao contrário do artigo 4.º. A presente alteração 
visa rectificar essa inconsistência. O coeficiente de resistência ao rolamento (CRR em kg/t) 
deve ser incluído no rótulo com vista a demonstrar a relação entre o CRR medido e a 
classificação.

Alteração 101
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 6.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido
Responsabilidades dos fornecedores e dos 
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distribuidores de veículos
Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores e os distribuidores de 
veículos cumpram as seguintes 
disposições:
(1) Os fornecedores e os distribuidores de 
veículos garantirão que a literatura 
técnica promocional forneça informações 
sobre os pneus montados nos veículos 
novos; essas informações incluirão a 
classe de eficiência energética conforme 
consta do anexo I, parte A, o valor medido 
do ruído exterior de rolamento conforme 
consta do anexo I, parte C, e, para os 
pneus C 1, a classe de aderência em 
pavimento molhado conforme consta do 
anexo I, parte B;
(2) Caso possam ser montados diferentes 
tipos de pneus num veículo novo, sem que 
seja dada aos utilizadores finais a 
possibilidade de escolherem entre esses 
diferentes tipos, a literatura técnica 
promocional mencionará, pela ordem 
especificada no anexo III, a classe mais 
baixa de eficiência energética e de 
aderência em pavimento molhado e o 
valor mais alto de ruído exterior de 
rolamento desses tipos de pneus;
(3) Caso seja dada aos utilizadores finais 
a possibilidade de escolherem entre os 
diferentes tipos de pneus a montar num 
veículo novo, os fornecedores de veículos 
devem declarar, na literatura técnica 
promocional, e pela ordem especificada 
no anexo III, a classe de eficiência 
energética e de aderência em pavimento 
molhado e o valor do ruído exterior de 
rolamento desses tipos de pneus;
(4) Caso seja dada aos utilizadores finais 
a possibilidade de escolherem entre 
diferentes tipos de pneus a montar num 
veículo novo, os distribuidores de veículos 
fornecerão, antes da venda, a classe de 
eficiência energética e de aderência em 
pavimento molhado e o valor do ruído 
exterior de rolamento desses tipos de 
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pneus.

Or. de

Justificação

Os fornecedores e os distribuidores de veículos já são obrigados hoje em dia a indicar as 
emissões de CO2 e o consumo de um veículo. Por isso, é do seu interesse oferecer pneus 
caracterizados por um baixo nível de resistência ao rolamento, a par de elevados níveis de 
conforto e de segurança. Além disso, a actual homologação refere-se a todo o veículo, pelo 
que a resistência ao rolamento, a aderência em pavimento molhado e o ruído já foram 
objecto dos devidos ensaios, que garantem que os requisitos legais foram cumpridos.

Alteração 102
Neena Gill

Proposta de directiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido
Responsabilidades dos fornecedores e dos 

distribuidores de veículos
Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores e os distribuidores de 
veículos cumpram as seguintes 
disposições:
(1) Os fornecedores e os distribuidores de 
veículos garantirão que a literatura 
técnica promocional forneça informações 
sobre os pneus montados nos veículos 
novos; essas informações incluirão a 
classe de eficiência energética conforme 
consta do anexo I, parte A, o valor medido 
do ruído exterior de rolamento conforme 
consta do anexo I, parte C, e, para os 
pneus C 1, a classe de aderência em 
pavimento molhado conforme consta do 
anexo I, parte B;
(2) Caso possam ser montados diferentes 
tipos de pneus num veículo novo, sem que 
seja dada aos utilizadores finais a 
possibilidade de escolherem entre esses 
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diferentes tipos, a literatura técnica 
promocional mencionará, pela ordem 
especificada no anexo III, a classe mais 
baixa de eficiência energética e de 
aderência em pavimento molhado e o 
valor mais alto de ruído exterior de 
rolamento desses tipos de pneus;
(3) Caso seja dada aos utilizadores finais 
a possibilidade de escolherem entre os 
diferentes tipos de pneus a montar num 
veículo novo, os fornecedores de veículos
devem declarar, na literatura técnica 
promocional, e pela ordem especificada 
no anexo III, a classe de eficiência 
energética e de aderência em pavimento 
molhado e o valor do ruído exterior de 
rolamento desses tipos de pneus;
(4) Caso seja dada aos utilizadores finais 
a possibilidade de escolherem entre 
diferentes tipos de pneus a montar num 
veículo novo, os distribuidores de veículos 
fornecerão, antes da venda, a classe de 
eficiência energética e de aderência em 
pavimento molhado e o valor do ruído 
exterior de rolamento desses tipos de 
pneus.

Or. en

Justificação

A proposta duplicaria ensaios que os fabricantes já são obrigados a realizar para 
demonstrar a conformidade da produção no âmbito do regime de homologação, e daria sem 
dúvida origem a uma duplicação dos testes de controlo nos diferentes Estados-Membros. A 
verificação baseada no controlo dos dados de ensaio relativos à conformidade da produção 
dos fabricantes de pneus poderá ser uma abordagem bastante mais útil.
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Alteração 103
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Responsabilidades dos fornecedores e dos 
distribuidores de veículos

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 104
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alterações

Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores e os distribuidores de 
veículos cumpram as seguintes 
disposições:

Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores e os distribuidores de 
veículos cumpram as seguintes 
disposições:

(1) Os fornecedores e os distribuidores de 
veículos garantirão que a literatura 
técnica promocional forneça informações 
sobre os pneus montados nos veículos 
novos; essas informações incluirão a classe 
de eficiência energética conforme consta 
do anexo I, parte A, o valor medido do 
ruído exterior de rolamento conforme 
consta do anexo I, parte C, e, para os pneus 
C 1, a classe de aderência em pavimento 
molhado conforme consta do anexo I, parte
B;

(1) Os fornecedores e os distribuidores de 
veículos fornecerão informações sobre os 
pneus montados nos veículos novos; essas 
informações incluirão a classe de eficiência 
energética conforme consta do anexo I, 
parte A, o valor medido do ruído exterior 
de rolamento conforme consta do anexo I, 
parte C, e, para os pneus C 1, a classe de 
aderência em pavimento molhado 
conforme consta do anexo I, parte B. Estas 
informações serão fornecidas aos 
utilizadores finais antes da venda do 
veículo;

(2) Caso possam ser montados diferentes 
tipos de pneus num veículo novo, sem que 
seja dada aos utilizadores finais a 

(2) Caso possam ser montados diferentes 
tipos de pneus num veículo novo, sem que 
seja dada aos utilizadores finais a 

Adlib Express Watermark



AM\771285PT.doc 61/95 PE421.196v01-00

PT

possibilidade de escolherem entre esses 
diferentes tipos, a literatura técnica 
promocional mencionará, pela ordem 
especificada no anexo III, a classe mais 
baixa de eficiência energética e de 
aderência em pavimento molhado e o valor 
mais alto de ruído exterior de rolamento 
desses tipos de pneus;

possibilidade de escolherem entre esses 
diferentes tipos, será feita menção, pela 
ordem especificada no anexo III, da classe 
mais baixa de eficiência energética e de 
aderência em pavimento molhado e do
valor mais alto de ruído exterior de 
rolamento desses tipos de pneus;

(3) Caso seja dada aos utilizadores finais 
a possibilidade de escolherem entre os 
diferentes tipos de pneus a montar num 
veículo novo, os fornecedores de veículos 
devem declarar, na literatura técnica 
promocional, e pela ordem especificada
no anexo III, a classe de eficiência 
energética e de aderência em pavimento 
molhado e o valor do ruído exterior de 
rolamento desses tipos de pneus;
(4) Caso seja dada aos utilizadores finais 
a possibilidade de escolherem entre 
diferentes tipos de pneus a montar num 
veículo novo, os distribuidores de veículos 
fornecerão, antes da venda, a classe de 
eficiência energética e de aderência em 
pavimento molhado e o valor do ruído 
exterior de rolamento desses tipos de 
pneus.

Or. en

Alteração 105
Ivo Belet

Proposta de directiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alterações

Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores e os distribuidores de 
veículos cumpram as seguintes 
disposições:

Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores e os distribuidores de 
veículos cumpram as seguintes 
disposições:

(1) Os fornecedores e os distribuidores de 
veículos garantirão que a literatura 
técnica promocional forneça informações 

(1) Os fornecedores e os distribuidores de 
veículos fornecerão informações sobre os 
pneus montados nos veículos novos; essas 
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sobre os pneus montados nos veículos 
novos; essas informações incluirão a classe 
de eficiência energética conforme consta 
do anexo I, parte A, o valor medido do 
ruído exterior de rolamento conforme 
consta do anexo I, parte C, e, para os pneus 
C 1, a classe de aderência em pavimento 
molhado conforme consta do anexo I, parte 
B;

informações incluirão a classe de eficiência 
energética conforme consta do anexo I, 
parte A, o valor medido do ruído exterior 
de rolamento conforme consta do anexo I, 
parte C, e, para os pneus C 1, a classe de 
aderência em pavimento molhado 
conforme consta do anexo I, parte B, pela 
ordem especificada no anexo III. Estas 
informações serão incluídas, pelo menos, 
na literatura electrónica e técnica 
promocional e fornecidas aos utilizadores 
finais antes da venda do veículo;

(2) Caso possam ser montados diferentes 
tipos de pneus num veículo novo, sem que 
seja dada aos utilizadores finais a 
possibilidade de escolherem entre esses 
diferentes tipos, a literatura técnica 
promocional mencionará, pela ordem 
especificada no anexo III, a classe mais 
baixa de eficiência energética e de 
aderência em pavimento molhado e o valor 
mais alto de ruído exterior de rolamento 
desses tipos de pneus;

(2) Caso possam ser montados diferentes 
tipos de pneus num veículo novo, sem que 
seja dada aos utilizadores finais a 
possibilidade de escolherem entre esses 
diferentes tipos, as informações referidas 
no n.º 1 mencionarão a classe mais baixa 
de eficiência energética e de aderência em 
pavimento molhado e o valor mais alto de 
ruído exterior de rolamento desses tipos de 
pneus;

(3) Caso seja dada aos utilizadores finais a 
possibilidade de escolherem entre os 
diferentes tipos de pneus a montar num 
veículo novo, os fornecedores de veículos 
devem declarar, na literatura técnica 
promocional, e pela ordem especificada 
no anexo III, a classe de eficiência 
energética e de aderência em pavimento 
molhado e o valor do ruído exterior de 
rolamento desses tipos de pneus;

(3) Caso seja dada aos utilizadores finais a 
possibilidade de escolherem entre 
diferentes tipos de pneus a montar num 
veículo novo, as informações referidas no 
n.º 1 mencionarão a classe de eficiência 
energética e de aderência em pavimento 
molhado e o valor do ruído exterior de 
rolamento de todos esses tipos de pneus.

(4) Caso seja dada aos utilizadores finais 
a possibilidade de escolherem entre 
diferentes tipos de pneus a montar num 
veículo novo, os distribuidores de veículos 
fornecerão, antes da venda, a classe de 
eficiência energética e de aderência em 
pavimento molhado e o valor do ruído 
exterior de rolamento desses tipos de 
pneus.

Or. en
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Justificação

Importa precaver encargos e custos administrativos desnecessários no sector automóvel.

Alteração 106
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 6.º

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores e os distribuidores de 
veículos cumpram as seguintes 
disposições:

Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores e os distribuidores de 
veículos cumpram as seguintes 
disposições:

(1) Os fornecedores e os distribuidores de 
veículos garantirão que a literatura técnica 
promocional forneça informações sobre os 
pneus montados nos veículos novos; essas 
informações incluirão a classe de eficiência 
energética conforme consta do anexo I, 
parte A, o valor medido do ruído exterior 
de rolamento conforme consta do anexo I, 
parte C, e, para os pneus C 1, a classe de 
aderência em pavimento molhado 
conforme consta do anexo I, parte B;

(1) Os fornecedores e os distribuidores de 
veículos garantirão que os utilizadores 
finais obtenham informações sobre os 
pneus montados nos veículos novos; essas 
informações incluirão a classe de eficiência 
energética conforme consta do anexo I, 
parte A, o valor medido do ruído exterior 
de rolamento conforme consta do anexo I, 
parte C, e, para os pneus C 1, a classe de 
aderência em pavimento molhado 
conforme consta do anexo I, parte B;

(2) Caso possam ser montados diferentes 
tipos de pneus num veículo novo, sem que 
seja dada aos utilizadores finais a 
possibilidade de escolherem entre esses 
diferentes tipos, a literatura técnica 
promocional mencionará, pela ordem 
especificada no anexo III, a classe mais 
baixa de eficiência energética e de 
aderência em pavimento molhado e o valor 
mais alto de ruído exterior de rolamento 
desses tipos de pneus;

(2) Caso possam ser montados diferentes 
tipos de pneus num veículo novo, sem que 
seja dada aos utilizadores finais a 
possibilidade de escolherem entre esses 
diferentes tipos, devem ser fornecidas 
informações sobre a classe mais baixa de 
eficiência energética e de aderência em 
pavimento molhado e o valor mais alto de 
ruído exterior de rolamento desses tipos de 
pneus, pela ordem especificada no anexo 
III;

(3) Caso seja dada aos utilizadores finais a 
possibilidade de escolherem entre os 
diferentes tipos de pneus a montar num 
veículo novo, os fornecedores de veículos 
devem declarar, na literatura técnica 
promocional, e pela ordem especificada 
no anexo III, a classe de eficiência 

(3) Caso seja dada aos utilizadores finais a 
possibilidade de escolherem entre os 
diferentes tipos de pneus a montar num 
veículo novo, os fornecedores de veículos 
devem fornecer aos utilizadores finais 
informações sobre a classe de eficiência 
energética e de aderência em pavimento 
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energética e de aderência em pavimento 
molhado e o valor do ruído exterior de 
rolamento desses tipos de pneus;

molhado e o valor do ruído exterior de 
rolamento desses tipos de pneus, pela 
ordem especificada no anexo III;

(4) Caso seja dada aos utilizadores finais a 
possibilidade de escolherem entre 
diferentes tipos de pneus a montar num 
veículo novo, os distribuidores de veículos 
fornecerão, antes da venda, a classe de 
eficiência energética e de aderência em 
pavimento molhado e o valor do ruído 
exterior de rolamento desses tipos de 
pneus.

(4) Caso seja dada aos utilizadores finais a 
possibilidade de escolherem entre 
diferentes tipos de pneus a montar num 
veículo novo, os distribuidores de veículos 
fornecerão, antes da venda, a classe de 
eficiência energética e de aderência em 
pavimento molhado e o valor do ruído 
exterior de rolamento desses tipos de 
pneus.

Or. de

Justificação

O cliente recebe todas as informações sobre as emissões de CO2 de todo o veículo, incluindo 
pneus, aquando da aquisição do veículo. O requisito de que a literatura técnica promocional 
forneça informações sobre os pneus montados nos veículos novos apenas origina um 
acréscimo de ónus e de burocracia, sem que daí resulte qualquer valor acrescido para o 
consumidor.

Alteração 107
Dominique Vlasto

Proposta de directiva
Artigo 7.º

Texto da Comissão Alteração

As informações a fornecer nos termos dos 
artigos 4.º, 5.º e 6.º relativas à classe de 
eficiência energética, ao valor do ruído 
exterior de rolamento e à classe de 
aderência em pavimento molhado dos 
pneus serão obtidas através da aplicação 
dos métodos de ensaio harmonizados 
referidos no anexo I.

As informações a fornecer nos termos dos 
artigos 4.º, 5.º e 6.º relativas à classe de 
eficiência energética, ao valor do ruído 
exterior de rolamento e à classe de 
aderência em pavimento molhado dos 
pneus serão obtidas através da aplicação 
dos métodos de ensaio harmonizados 
referidos no anexo I. Os ensaios 
harmonizados devem ter a capacidade de 
proporcionar aos utilizadores finais uma 
classificação fiável e plenamente 
representativa das características testadas.

Or. fr
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Justificação

Por razões de segurança rodoviária e de protecção dos consumidores, os métodos dos 
ensaios harmonizados devem ser aplicados nas mesmas condições que as de efectiva 
utilização. Testes inexactos, ou mal simulados, podem constituir uma fonte de confusão 
suplementar para os consumidores finais.

Alteração 108
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alterações

As informações a fornecer nos termos dos 
artigos 4.º, 5.º e 6.º relativas à classe de 
eficiência energética, ao valor do ruído 
exterior de rolamento e à classe de 
aderência em pavimento molhado dos 
pneus serão obtidas através da aplicação 
dos métodos de ensaio harmonizados 
referidos no anexo I.

As informações a fornecer nos termos dos 
artigos 4.º, 5.º e 6.º relativas à classe de 
eficiência energética, ao valor do ruído 
exterior de rolamento e à classe de 
aderência em pavimento molhado dos 
pneus serão obtidas através da aplicação 
dos métodos de ensaio harmonizados 
referidos no anexo I, de acordo com a sua 
capacidade de garantir aos utilizadores 
finais uma classificação fiável 
plenamente representativa destas 
características dos pneus.

Or. en

Justificação

Importante se afigura utilizar métodos de ensaio harmonizados, representativos das 
condições reais de utilização.

Alteração 109
Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alterações

As informações a fornecer nos termos dos As informações a fornecer nos termos dos 
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artigos 4.º, 5.º e 6.º relativas à classe de 
eficiência energética, ao valor do ruído 
exterior de rolamento e à classe de 
aderência em pavimento molhado dos 
pneus serão obtidas através da aplicação 
dos métodos de ensaio harmonizados 
referidos no anexo I.

artigos 4.º, 5.º e 6.º relativas à classe de 
eficiência energética, ao valor do ruído 
exterior de rolamento e à classe de 
aderência em pavimento molhado dos 
pneus serão obtidas através da aplicação 
dos métodos de ensaio harmonizados 
referidos no anexo I, de acordo com a sua 
capacidade de garantir aos utilizadores 
finais uma classificação fiável 
plenamente representativa destas 
características dos pneus.

Or. en

Justificação

Importante se afigura utilizar métodos de ensaio harmonizados, representativos das 
condições reais de utilização.

Alteração 110
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

As informações a fornecer nos termos dos 
artigos 4.º, 5.º e 6.º relativas à classe de 
eficiência energética, ao valor do ruído 
exterior de rolamento e à classe de 
aderência em pavimento molhado dos 
pneus serão obtidas através da aplicação 
dos métodos de ensaio harmonizados 
referidos no anexo I.

As informações a fornecer nos termos dos 
artigos 4.º, 5.º e 6.º relativas à classe de 
eficiência energética, ao valor do ruído 
exterior de rolamento e à classe de 
aderência em pavimento molhado dos 
pneus serão obtidas através da aplicação 
dos métodos de ensaio harmonizados 
referidos no anexo I. No que se refere aos 
métodos de ensaio, deve dar-se prioridade 
à segurança rodoviária.

Or. ro

Justificação

É importante que se dê prioridade à segurança rodoviária no que respeita aos métodos de 
ensaio utilizados.
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Alteração 111
Neena Gill

Proposta de directiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alterações

Os Estados-Membros avaliarão a 
conformidade das classes declaradas de 
eficiência energética e de aderência em 
pavimento molhado, na acepção do anexo 
I, partes A e B, e o valor medido do ruído 
exterior de rolamento declarado, na 
acepção do anexo I, parte C, segundo o 
procedimento previsto no anexo IV.

Suprimido

Or. en

Justificação

Um programa dessa natureza duplicaria os ensaios que os fabricantes já são obrigados a 
realizar para demonstrar a conformidade da produção no âmbito do regime de homologação 
e daria indubitavelmente origem a uma duplicação dos ensaios de controlo nos diferentes 
Estados-Membros.  A verificação baseada no controlo dos dados de ensaio relativos à 
conformidade da produção dos fabricantes de pneus poderá ser uma abordagem bastante 
mais útil.

Alteração 112
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 8.º

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros avaliarão a 
conformidade das classes declaradas de 
eficiência energética e de aderência em 
pavimento molhado, na acepção do anexo 
I, partes A e B, e o valor medido do ruído 
exterior de rolamento declarado, na 
acepção do anexo I, parte C, segundo o 

O procedimento de verificação será 
efectuado de acordo com as disposições 
em vigor relativas ao ensaio de pneus, 
incluindo o certificado de homologação 
de componentes de acordo com ECE-
R117.
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procedimento previsto no anexo IV.

Or. de

Justificação

Já hoje existe um procedimento de homologação da UE que informa sobre os parâmetros 
essenciais dos pneus, com base no que é emitido o certificado de acordo com ECE- R117. A 
proposta da Comissão para que cada Estado-Membro efectue livremente ensaios sobre pneus 
não se coaduna com o princípio de proporcionalidade e origina um acréscimo desnecessário 
dos trâmites burocráticos.

Alteração 113
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alterações

Os Estados-Membros avaliarão a 
conformidade das classes declaradas de 
eficiência energética e de aderência em 
pavimento molhado, na acepção do anexo 
I, partes A e B, e o valor medido do ruído 
exterior de rolamento declarado, na 
acepção do anexo I, parte C, segundo o 
procedimento previsto no anexo IV.

Os Estados-Membros avaliarão a 
conformidade das classes declaradas de 
eficiência energética e de aderência em 
pavimento molhado, na acepção do anexo 
I, partes A e B, e o valor medido do ruído 
exterior de rolamento declarado, na 
acepção do anexo I, parte C, para os pneus 
do mercado secundário, segundo o 
procedimento previsto no anexo IV.

Or. en

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 homologação de veículos novos. Os procedimentos 
estabelecidos a nível da UE devem ser utilizados e não postos em causa, a fim de evitar 
ensaios e burocracia adicionais desnecessários.
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Alteração 114
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alterações

Esses controlos não prejudicam a 
homologação UE de veículos ou pneus 
obtida em conformidade com a Directiva 
2007/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de Setembro de 2007, que 
estabelece um quadro para a 
homologação dos veículos a motor e seus 
reboques, e dos sistemas, componentes e 
unidades técnicas destinados a serem 
utilizados nesses veículos1, ou com o 
Regulamento (CE) N.º .../... relativo às 
prescrições para homologação no que se 
refere à segurança geral dos veículos a 
motor.
____________
1 JO L 263, de 9.10.07, p. 1

Or. en

Justificação

A fim de propiciar certeza jurídica aos fabricantes de veículos e pneus, importa que seja 
claro que os controlos não devem levar a que os Estados-Membros impeçam a livre 
circulação na UE de veículos e pneus homologados.

Alteração 115
Pia Elda Locatelli

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

Texto da Comissão Alterações

Para efeitos de avaliação da 
conformidade, os Estados-Membros 
devem igualmente referir-se, sendo o 
caso, à documentação relativa à 
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homologação de pneus e à documentação 
de apoio pertinente fornecida pelo 
fabricante.

Or. en

Justificação

A fim de minimizar e harmonizar os ensaios de pneus, no intuito de reduzir os encargos 
administrativos dos produtores, bem como os custos dos ensaios, devem aplicar-se os mesmos 
métodos de ensaio que os definidos na legislação relativa à homologação de pneus.

Alteração 116
Romana Jordan Cizelj

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

Texto da Comissão Alterações

Para efeitos de avaliação da 
conformidade, os Estados-Membros 
devem igualmente referir-se, sendo o 
caso, à documentação relativa à 
homologação de pneus e à documentação 
de apoio pertinente fornecida pelo 
fabricante.

Or. en

Justificação

A fim de minimizar e harmonizar os ensaios de pneus, no intuito de reduzir os encargos 
administrativos dos produtores, bem como os custos dos ensaios, devem aplicar-se os mesmos 
métodos de ensaio que os definidos na legislação relativa à homologação de pneus.
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Alteração 117
Fiona Hall, Lena Ek

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

Texto da Comissão Alterações

Os Estados-Membros asseguram 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.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a implementação efectiva e harmonizada do sistema de rotulagem na UE.
Relativamente a outros sistemas de rotulagem energética, as associações de consumidores 
identificaram problemas persistentes de rotulagem inadequada dos produtos e situações de 
falta das informações requeridas. Os Estados-Membros devem levar a efeito controlos 
aleatórios, a fim de verificar a correcta rotulagem e a adequada apresentação de 
informações nos materiais à venda, incluindo as listas de 'stocks', os catálogos, as brochuras 
e os sítios Web.

Alteração 118
Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alterações

Os Estados-Membros asseguram 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.

Or. en
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Justificação

Estudos levados a efeito 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 por 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 correcta aplicação.

Alteração 119
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Artigo 9 – N.º 2

Texto da Comissão Alterações

2. Salvo prova em contrário, os Estados-
Membros considerarão que os rótulos e as 
informações sobre o produto obedecem ao 
disposto na presente directiva. Podem pedir 
aos fornecedores que apresentem 
documentação técnica para avaliar a 
exactidão dos valores declarados.

2. Salvo prova em contrário, os Estados-
Membros considerarão que os rótulos e as 
informações sobre o produto obedecem ao 
disposto na presente directiva. Podem pedir 
aos fornecedores de pneus que apresentem 
documentação técnica para avaliar a 
exactidão dos valores declarados.

Or. en

Justificação

Apenas os fabricantes de pneus podem fornecer documentação técnica detalhada sobre os 
pneus.

Alteração 120
Neena Gill

Proposta de directiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alterações

Artigo 10.º Suprimido
Incentivos

Os Estados-Membros não fornecerão 
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incentivos no que respeita a pneus 
classificados abaixo da classe de 
eficiência energética C, na acepção do 
anexo I, parte A.

Or. en

Justificação

Tal representa uma tentativa de impor restrições aos incentivos fiscais nacionais, pelo que 
comporta o risco de violar a soberania fiscal nacional. Os Estados-Membros podem 
pretender oferecer incentivos em prol de pneus com uma resistência inferior ao rolamento, 
podendo já fazê-lo nos termos do Tratado que institui a União Europeia, mas esta área da 
política fiscal é da competência de cada um dos Estados-Membros.

Alteração 121
Ivo Belet

Proposta de directiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alterações

Os Estados-Membros não fornecerão 
incentivos no que respeita a pneus 
classificados abaixo da classe de eficiência 
energética C, na acepção do anexo I, parte 
A.

Os Estados-Membros não fornecerão 
incentivos no que respeita a pneus 
classificados abaixo da classe de eficiência 
energética C, na acepção do anexo I, parte 
A e abaixo da classe C de aderência em 
pavimento molhado (para os pneus de 
categoria C1), na acepção do Anexo I, 
parte B.

Or. en

Justificação

Devendo os fabricantes ser encorajados a optimizar todos os parâmetros, o enquadramento 
dos potenciais incentivos deve também contemplar o desempenho em matéria de aderência 
em pavimento molhado.
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Alteração 122
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alterações

Os Estados-Membros não fornecerão 
incentivos no que respeita a pneus 
classificados abaixo da classe de eficiência 
energética C, na acepção do anexo I, parte 
A.

Os Estados-Membros não fornecerão 
incentivos no que respeita a pneus 
classificados abaixo da classe de eficiência 
energética C e abaixo da classe C de 
aderência em pavimento molhado, na 
acepção do anexo I, partes A e B.

Or. en

Justificação

De acordo com o Considerando 4 da proposta da Comissão (em particular:  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 (...). Os 
fabricantes de pneus devem ser  encorajados a optimizar todos os parâmetros"), o 
enquadramento dos potenciais incentivos deve também contemplar o desempenho em matéria 
de aderência em pavimento molhado. Não será do interesse do consumidor que os Estados-
Membros concedam incentivos, por exemplo, a pneus da Classe A de eficiência em termos de 
consumo de combustível e da Classe E de aderência em pavimento molhado.

Alteração 123
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Introdução de requisitos a que 
deverão obedecer os pneus para a neve e 
os pneus de Inverno;

Or. ro

Justificação

É importante que se introduzam requisitos especiais para os pneus para a neve e os pneus de 
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Inverno, pois as especificações que lhes são aplicáveis não são comparáveis com as que se 
aplicam aos pneus normais.

Alteração 124
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da aplicação coerente da 
directiva, é necessária uma cooperação 
mais estreita na vigilância do mercado, 
através de um intercâmbio permanente de 
informações. Os Estados-Membros 
tomarão as providências adequadas para 
que sejam realizados controlos regulares 
ex post, de modo a que os pneus não 
rotulados devidamente sejam adaptados 
às normas ou retirados do mercado. 

Or. de

Justificação

Para garantir condições de concorrência uniformizadas no mercado interno europeu, e para 
criar condições equitativas para fabricantes europeus e não europeus, os Estados-Membros 
devem providenciar pela aplicação coerente das disposições da directiva.

Alteração 125
Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto da Comissão Alterações

O mais tardar três anos a contar da data 
de aplicação da presente directiva, a 
Comissão levará a efeito uma avaliação 
de impacto no consumidor, visando 
identificar a eficácia da rotulagem em 
termos da sensibilização do consumidor e 
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da adequação da medida considerando a 
segurança geral e o desempenho 
ambiental dos veículos a motor.

Or. en

Justificação

Atendendo a que as medidas propostas na presente directiva serão introduzidas pela primeira 
vez neste tipo de produto e com base numa multiplicidade de critérios, afigura-se importante 
avaliar a adequação e eficácia do instrumento em causa, tendo eventualmente em vista uma 
adequada revisão da directiva.

Alteração 126
Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alterações

O mais tardar em 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 
visando uma nova revisão da presente 
directiva e outras disposições pertinentes, 
no que diz respeito à extensão do sistema 
de rotulagem com vista a incluir os pneus 
recauchutados.

Or. en

Justificação

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 
framework to retreaded models to ensure high standards in production and encourage further 
market integration.
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Alteração 127
Neena Gill

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alterações

Os Estados-Membros aplicarão essas 
disposições a partir de 1 de Novembro de 
2012.

Os Estados-Membros aplicarão essas 
disposições a partir de 1 de Novembro de 
2012 visando lograr progressivamente a 
plena aplicação ao mercado interno o 
mais tardar em 1 de Novembro de 2014.
Os fornecedores de pneus no âmbito da 
presente directiva assegurarão que as 
disposições do artigo 4.º sejam aplicadas, 
de acordo com o seguinte calendário:
a) A partir de 1 de Novembro de 2012:
todos os novos tipos de pneus sujeitos a 
homologação CE;
b) A partir de 1 de Novembro de 2013:
todos os novos tipos de pneus a instalar 
em novos tipos de veículos;
(c) A partir de 1 de Novembro de 2014:
todos os novos pneus fabricados a partir 
dessa data.

Or. en

Justificação

O calendário previsto no artigo 15.º visa a consentaneidade com a introdução dos limites de 
resistência ao rolamento e à aderência em pavimento molhado constantes da proposta de 
regulamento da Comissão "Segurança geral dos veículos a motor" (COM (2008) 316).  A 
adopção de um regime de aplicação progressiva viabilizará uma utilização mais 
generalizada dos dados de ensaio gerados no contexto da homologação, o que terá benefícios 
consistentes em termos de ferramentas de aplicação para os Estados-Membros e optimização 
da actividade de ensaio para a indústria.
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Alteração 128
Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Anexo I – Parte A – parágrafo 2

Texto da Comissão Alterações

Se um determinado tipo de pneu for 
homologado para mais do que uma classe 
(por exemplo, C1 e C2), a escala de 
classificação utilizada para determinar a 
classe de eficiência energética desse tipo 
de pneu deve ser a que é aplicável à classe 
mais elevada de pneus (por exemplo, C2, 
não C1).

Suprimido

Or. en

Justificação

Um tipo de pneu não pode ser homologado para mais do que uma classe (ou C1 ou C2 ou 
C3); os tipos de pneus da classe C1 inscrevem-se no Regulamento 30 UNECE e não pode 
haver sobreposição com tipos de pneus abrangidos pelo Regulamento 54 UNECE, que diz 
respeito aos pneus das classes C2 e C3.

Alteração 129
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Anexo XIII – Parte A – quadro – Pneus C1

Texto da Comissão
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Alterações

Or. en

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, representando 
uma economia de combustível de 1,5% por fracção, isto é, uma economia de combustível de 
7, 5% substituindo uma fracção de modelo F por uma fracção de modelo A.

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.

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

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
9,6≤CRR≤10,5 E
10,6≤CRR≤11,
5

F

CRR≥11,6 G
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Alteração 130
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Anexo XIII – Parte A – quadro – Pneus C2

Texto da Comissão

Alterações

Or. en

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.

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

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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Alteração 131
Paul Rübig

Proposta de directiva
Anexo I – Parte B – quadro

Texto da Comissão

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

Alterações

G Classes de 
aderência em 
pavimento 
molhado

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

Justificação

Importa dificultar a obtenção da classe A, a fim de garantir a aderência em pavimento 
molhado. A largura deve reduzir-se a 10 pontos percentuais. Por outro lado, as classes 
inferiores não devem ficar vazias, para que não seja possível dissimular deficiências de 
segurança.
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Nos termos do Regulamento 117 UNECE o nível mínimo para os pneus de Inverno 
habitualmente utilizados na Europa Central é um valor de aderência em pavimento molhado 
de G ≥ 100 e, para os pneus de Verão, de G ≥ 110.  Assim sendo, o limite para a classe 
inferior (G) deveria situar-se a um nível muito superior a 110.

Alteração 132
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Anexo I – Parte B – Quadro

Texto da Comissão

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

Alterações

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

Or. en
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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.

Alteração 133
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Anexo I - Parte C - parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Indicadores tricolores do ruído exterior de 
rolamento
O Regulamento (CE) n.° xxx/xxxx do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo às prescrições para homologação 
no que se refere à segurança geral dos 
veículos a motor fixa requisitos mínimos 
para o ruído exterior de rolamento dos 
pneus. Um indicador tricolor aposto na 
parte do rótulo relativa ao ruído baseia-se 
no referido regulamento e indica:
i) a vermelho: os modelos que não 
cumprem as prescrições para 
homologação no que respeita ao ruído de 
rolamento;
ii) a amarelo: os modelos que cumprem as 
prescrições para homologação e cujo 
nível sonoro é igual ou inferior a 3dB;
iii) a verde: os modelos que cumprem as 
prescrições para homologação e cujo 
nível sonoro é inferior a 3dB.

Or. en

Justificação

Um sistema tricolor deveria ilustrar de forma adequada e facilmente compreensível o valor 
medido em decibéis aposto no rótulo. Embora o regulamento relativo às prescrições para 
homologação preveja a eliminação progressiva do mercado, a partir de 2012, dos modelos 
de pneus mais ruidosos, é possível que certos modelos que não cumprem os valores-limite 
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para homologação sejam mantidos em 'stock' e entrem em serviço muito depois de 2012.

Alteração 134
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Anexo I – Parte C-A (nova)

Texto da Comissão Alterações

Parte C-A: Classificação do ruído exterior
A classe de ruído exterior de rolamento 
será determinada com base nos decibéis 
(dB(A)), de acordo com a escala a seguir 
especificada:

Classes de ruído exterior de rolamento (dB(A))

Código de 
cor

C1 C2 C3

Verde ≤68 ≤69 ≤70

Amarelo 68≤dB(A)≤70 68≤dB(A)≤72 70≤dB(A)≤73

Vermelho ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Justificação

A fim de prestar ao consumidor informações claras sobre o nível de ruído exterior, o valor 
em decibéis deve se incluído no rótulo. O sistema de indicadores tricolores indicará os 
melhores e os piores desempenhos dos pneus na gama de valores de cada classe - para os 
modelos com um "baixo nível de ruído" 3dB  abaixo do valor-limite afigura-se apropriado, 
atendendo a que representa uma redução, para metade, da pressão sonora e, por 
conseguinte, uma notável e substancial redução a nível da frota numa via de elevado tráfego.
A classificação para os pneus da classe C1 baseia-se na categoria de largura C1C constante 
do regulamento relativo à homologação, a fim de garantir que todos os pneus da classe C1 
sejam comparados numa base igual no que respeita às emissões sonoras.
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Alteração 135
Toine Manders

Proposta de directiva
Anexo I – parte C-A (nova)

Texto da Comissão Alterações

Parte C-A: Classificação do ruído exterior

A classe de ruído exterior de rolamento 
será determinada com base nos decibéis 
(dB(A)), de acordo com a escala a seguir 
especificada:

Classes de ruído exterior de rolamento (dB(A))

Código de cor C1 C2 C3

Verde ≤68 ≤69 ≤70

Amarelo 68≤dB(A)≤70 68≤dB(A)≤72 70≤dB(A)≤73

Vermelho ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Justificação

Importante se afigura prestar ao consumidor informações claras e compreensíveis sobre o 
nível do ruído exterior, a fim de os incentivar a adquirirem pneus com um baixo nível de 
emissão de ruído. Tal contribuiria para reduzir o ruído total emitido pelo tráfego, 
especialmente em zonas públicas de elevada densidade. Um fundo verde para os modelos de 
reduzido ruído abaixo dos 3dB é apropriado, atendendo a que constitui uma notável e 
substancial redução a nível da frota numa via de elevado tráfego (equivalente a uma redução 
do tráfego para metade).
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Alteração 136
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo II – ponto 1.1 – rótulo

Texto da Comissão Alteração

À esquerda, a eficiência energética; à 
direita, o rendimento em pavimento 
molhado; indicação do ruído em dB (A)

À direita, eficiência energética; à 
esquerda, rendimento em pavimento 
molhado; indicação do ruído em forma de 
escala (apenas letras, em maiúsculas e a 
negrito), seguida de (XY dB) entre 
parênteses

Or. de

Justificação

1. A segurança rodoviária deve figurar sempre em primeiro plano, e os europeus lêem da 
esquerda para a directa.

2. São muito poucos os consumidores capazes de associar um determinado volume de som a 
uma indicação expressa em decibéis, porque não têm um termo de comparação. Por isso, 
também aqui é preferível utilizar uma escala, em que figure primeiro a classe respectiva e 
indicar em seguida entre parênteses o volume concreto apurado através de um procedimento 
de ensaio harmonizado.

Alteração 137
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Anexo II – ponto 1.1 - rótulo

Texto da Comissão
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Alteração
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Marke
Modell

Vergleich des Energieverbrauchs

CO2-Emission
Kraftstoff
Kraftstoffkosten
ermittelt gemäß Normprüfung EN xy und einem Kraftstoffpreis von

hoher Verbrauch

niedriger Verbrauch

BB

Rollwiderstand …kg/t

Nasshaftungskennwert ( G-Wert) …

BB

FF
EE

CC

gut durchschnittlich schlecht

Einsparpotential pro 15.000 km 
Laufleistung*

Energielabel Reifen 2009

AA

DD

(*entspricht der durchschnittlichen jährlichen Fahrleistung)

Lärm …dB (A)

überdurchschnittlich durchschnittlich unterdurchschnittlich

Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch hängt von spezifischen 
Fahrzeugeigenschaften und der Nutzung  ab
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Or. de

Justificação

Faz sentido que a rotulagem dos pneus se inspire na rotulagem para a eficiência energética 
dos grandes aparelhos eléctricos, já que o consumidor reconhece esta última facilmente. Não 
faz sentido contrapor uma informação sobre segurança geral (aderência em pavimento 
molhado) a dados ambientais de relevo (emissões de CO2 e ruído).

Alteração 138
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Anexo II – ponto 1.1-A (novo)

Texto da Comissão Alterações

São aditados os seguintes elementos ao 
esquema do rótulo proposto:
i) aposição do valor medido do coeficiente 
de resistência ao rolamento (kg/t) à 
esquerda da seta de classificação,
ii) aposição do endereço do sítio Web UE 
relativo à rotulagem dos pneus, em 
grandes caracteres na parte inferior do 
rótulo,
iii) inclusão do sistema tricolor 
(vermelho/amarelo/verde) na secção 
relativa ao ruído (valor em dB em fundo 
de cor e/ou um indicador de cor em 
pictograma).
A menção “(A)” é retirada da medida em 
decibéis na secção relativa ao ruído.

Or. en

Justificação

"(A)" refere-se à escala de decibéis ponderada em função do espectro auditivo humano. Não 
obstante, tal deve ser evidente e a inclusão de "(A)" pode induzir em erro os consumidores, 
que interpretam a menção com correspondendo à classificação das emissões de ruído.
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Alteração 139
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta de directiva
Anexo II – ponto 2.1

Texto da Comissão Alteração

No autocolante, junto ao rótulo, os 
fornecedores devem acrescentar o seu 
nome e a linha, a dimensão, o índice de 
carga, a categoria de velocidade e outra 
especificação técnica do pneu em qualquer 
cor, formato e desenho, desde que a 
dimensão proporcional do espaço 
reservado à marca não ultrapasse 4/5 da 
dimensão do rótulo e a mensagem 
publicada junto ao rótulo não oculte a 
mensagem do próprio rótulo.

(Não afecta a versão portuguesa.)

Or. pl

Justificação

(Não afecta a versão portuguesa.)

Alteração 140
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta de directiva
Anexo II – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alterações

2-A. Formato do rótulo explicativo 
alargado
A versão explicativa do rótulo a que se 
refere o artigo 5.º será conforme à
ilustração 'infra' e o texto traduzido na 
língua relevante do ponto de venda. Esta 
versão do rótulo deve ser  fornecida ao 
consumidor, na própria factura ou 
acompanhá-la, a menos que tal cause ao 
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retalhista encargos indevidos, caso em 
que as informações serão prestadas em 
conformidade com o disposto no ponto 
2-B do Anexo II.

Or. en

Justificação

Embora, em muitos casos, os consumidores tenham a oportunidade de ver o autocolante 
antes da venda do pneu, são necessárias informações adicionais para alcançar diferentes 
segmentos de mercado e canais de venda. Não obstante, o autocolante requer mais 
explicações através de um texto explicativo de cada pictograma. Este problema deve ser 
acometido no âmbito de outras informações a prestar ao comprador – o mais tardar, na 
própria factura ou acompanhando-a. Com a apresentação de informações mais 
circunstanciadas na factura, é provável que o consumidor procure, no futuro, informar-se 
com base no sistema de rotulagem.
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Alteração 141
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta de directiva
Anexo II– ponto 2-B (novo)

Texto da Comissão Alterações

2-B. Formato das informações constantes 
do recibo
Caso os custos de impressão do rótulo 
explicativo indicado no ponto 2-A do 
Anexo II representem um encargo 
indevido para o retalhista, as informações 
relativas ao rótulo serão prestadas de 
acordo com a ilustração 'infra':
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Or. en

Alteração 142
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Anexo III – ponto 1

Texto da Comissão Alterações

1. As informações sobre o pneu serão 
fornecidas na ordem a seguir especificada:

1. As informações sobre o pneu serão 
fornecidas na ordem a seguir especificada:

i) classe de eficiência energética (letra A a 
G);

i) classe de eficiência energética (letra A a 
G), incluindo o valor medido do 
coeficiente de resistência ao rolamento 
(kg/t);

ii) classe de aderência em pavimento 
molhado (letra A a G);

ii) classe de aderência em pavimento 
molhado (letra A a G);

valor medido do ruído exterior de 
rolamento (dB).

valor medido do ruído exterior de 
rolamento (dB) acompanhado do 
indicador de cor 
(vermelho/amarelo/verde).

Or. en

Justificação

Cf. alterações anteriores relativas ao coeficiente de resistência ao rolamento e à 
classificação do ruído exterior.

Alteração 143
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Anexo III – ponto 3

Texto da Comissão Alterações

3. Os fornecedores devem também 
disponibilizar no seu sítio Web:

3. Os fornecedores devem também 
disponibilizar no seu sítio Web:

-i) uma ligação ao sítio Web UE relativo à 
rotulagem dos pneus;
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i) uma explicação dos pictogramas 
impressos no rótulo;

i) uma explicação dos pictogramas 
impressos no rótulo e o calculador da 
eficiência em termos de consumo de 
combustível de acordo com o sítio Web 
UE relativo à rotulagem dos pneus;

ii) uma declaração sublinhando o facto de 
que as economias reais de combustível e a 
segurança rodoviária dependem muito do 
comportamento dos condutores, em 
particular o seguinte:

ii) uma declaração sublinhando o facto de 
que as economias reais de combustível e a 
segurança rodoviária dependem muito do 
comportamento dos condutores, em 
particular o seguinte:

uma condução ecológica pode reduzir 
significativamente o consumo de 
combustível;

uma condução ecológica pode reduzir 
significativamente o consumo de 
combustível;

a pressão dos pneus deve ser regularmente 
verificada para conseguir uma melhor 
aderência em pavimento molhado e um 
menor consumo de combustível;

a pressão dos pneus deve ser regularmente 
verificada para conseguir uma melhor 
aderência em pavimento molhado e um 
menor consumo de combustível;

as distâncias de paragem devem sempre ser 
rigorosamente respeitadas.

as distâncias de paragem devem sempre ser 
rigorosamente respeitadas.

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração relativa ao n.º 5-A (novo) do artigo 3.º.

Alteração 144
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Anexo IV – parágrafo 1

Texto da Comissão Alterações

Para cada tipo de pneu ou grupo de pneus 
determinado pelo fornecedor, será avaliada 
a conformidade das classes declaradas de 
eficiência energética e de aderência em 
pavimento molhado, assim como o valor 
declarado do ruído exterior de rolamento, 
procedendo-se do seguinte modo: Convém 
manter o ritmo seguinte:

Para cada tipo de pneu do mercado 
secundário ou grupo de pneus do mercado 
secundário determinado pelo fornecedor 
de pneus, será avaliada a conformidade das 
classes declaradas de eficiência energética 
e de aderência em pavimento molhado, 
assim como o valor declarado do ruído 
exterior de rolamento, procedendo-se do 
seguinte modo: Convém manter o ritmo 
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seguinte:

Or. en

Justificação

As normas em vigor já definem de que modo os Estados-Membros devem determinar o 
consumo de combustível, a classe de aderência em pavimento molhado e o valor do ruído 
exterior de rolamento no contexto dos ensaios para homologação de veículos novos. Os 
procedimentos estabelecidos a nível da UE devem ser utilizados e não postos em causa, a fim 
de evitar ensaios e burocracia adicionais desnecessários.
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