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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

iii) Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

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
(COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0779),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95.º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0411/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
(A6-0000/2009),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. Os pneus de neve e os pneus para o 
Inverno nórdico têm parâmetros 
específicos, que não são totalmente 
comparáveis com os dos pneus normais. A 
fim de garantir que os utilizadores finais 
tomem decisões correctas e informadas, 
os parâmetros destes tipos de pneus devem 
ser dados a conhecer de modo idêntico ao 
dos pneus normais.

Or. en
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Justificação

Na proposta, não se prevê qualquer regime específico para os pneus de neve (ou para os 
pneus destinados ao Inverno nórdico).  Estamos perante um caso de omissão, uma vez que os 
respectivos parâmetros (tais como a aderência em piso molhado) não são comparáveis aos 
dos pneus normais.  A rotulagem para este tipo de pneus deve, pois, ser adaptada, a fim de 
reflectir as suas especificidades.  Este objectivo deverá ser alcançado por meio da 
comitologia, uma vez que os termos da classificação e os métodos de ensaio ainda não foram 
definidos. 

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O fornecimento de informações sobre 
os parâmetros dos pneus na forma de um 
rótulo normalizado poderá influenciar as 
decisões de compra dos utilizadores finais 
no sentido de pneus mais seguros, mais 
silenciosos e mais eficientes em termos de 
consumo de combustível. É provável que, 
por sua vez, isso encoraje os fabricantes de 
pneus a optimizarem os referidos 
parâmetros, abrindo assim caminho a um 
consumo e a uma produção mais 
sustentáveis.

(11) O fornecimento de informações sobre 
os parâmetros dos pneus na forma de um 
rótulo normalizado poderá influenciar as 
decisões de compra dos utilizadores finais, 
incluindo as decisões de compra por meio 
da adjudicação de contratos públicos, no 
sentido de pneus mais seguros, mais 
silenciosos e mais eficientes em termos de 
consumo de combustível. É provável que, 
por sua vez, isso encoraje os fabricantes de 
pneus a optimizarem os referidos 
parâmetros, abrindo assim caminho a um 
consumo e a uma produção mais 
sustentáveis. A fim de continuar a auxiliar 
os consumidores e demais utilizadores 
finais a tomarem decisões de compra
informadas, os Estados-Membros devem 
prestar informações facilmente acessíveis 
no sistema de rotulagem, incluindo 
informações explicativas sobre cada um 
dos elementos componentes do rótulo, e 
pôr essas informações à disposição do 
público na Internet.

Or. en

Justificação

As entidades públicas têm um papel muito importante a desempenhar, na sua qualidade de 
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utilizadores finais de vulto, no processo a longo prazo tendente à utilização de pneus mais 
eficientes do ponto de vista do consumo de combustível, mais seguros e mais silenciosos, uma 
vez que dispõem da massa crítica para actuar como "cliente desencadeador" do aumento da 
procura de pneus mais sustentáveis e como modelo para os outros intervenientes no mercado 
e para os consumidores.  O rótulo não é de fácil compreensão.  Eis o motivo por que deverá 
haver uma página Internet que forneça todo o tipo de informação adicional que possa ser útil 
aos consumidores.  Essa página poderia também incluir calculadoras, que comparem as 
eventuais poupanças (tanto no plano financeiro, como no plano ambiental).

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Tendo em conta que os Estados-
Membros poderão estabelecer incentivos à 
aquisição de pneus energeticamente 
eficientes, convém determinar categorias 
mínimas de eficiência energética para 
evitar a fragmentação do mercado 
interno. Esses incentivos poderão 
constituir auxílios estatais. A presente 
directiva não poderá prejudicar os 
resultados de eventuais processos 
relativos a auxílios estatais que possam 
ser intentados ao abrigo dos artigos 87.º 
e 88.º do Tratado.

(19) A fim de responder ao desafio de 
reduzir as emissões de CO2 dos 
transportes rodoviários, é conveniente que 
os Estados-Membros estabeleçam
incentivos à aquisição de pneus 
energeticamente eficientes. Tais incentivos 
devem observar o disposto nos artigos 87.º 
e 88.º do Tratado. Para evitar a 
fragmentação do mercado interno, haverá 
que definir classes de eficiência 
energética mínima.

Or. en

Justificação

Um importante instrumento para que os Estados-Membros reduzam as emissões de CO2 é a 
criação de incentivos (fiscais) em benefício da utilização de pneus mais sustentáveis. Esses 
incentivos deverão estar em conformidade com as normas aplicáveis às ajudas públicas e 
deverá ter como objectivo a promoção de pneus mais eficientes do ponto de vista do consumo 
de combustível. 



PE418.334v01-00 8/19 PR\764072PT.doc

PT

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O cumprimento das disposições sobre 
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. 

(20) O cumprimento das disposições sobre 
rotulagem pelos fabricantes, fornecedores e 
distribuidores é essencial para atingir os 
objectivos dessas mesmas disposições e 
para garantir condições de efectiva 
igualdade ao nível de toda a Comunidade. 
Os Estados-Membros deverão, por 
conseguinte, prever medidas eficazes, 
incluindo a vigilância do mercado,
controlos regulares ex post e sanções 
persuasivas, que sejam suficientes para 
garantir o cumprimento das disposições 
da presente Directiva.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar condições de efectiva igualdade para todos os fabricantes de 
pneumáticos, tanto ao nível da Comunidade, como em relação à concorrência no plano 
internacional, é da maior importância que as disposições da presente Directiva sejam 
aplicadas estrenuamente em todos e em cada dos Estados-Membros.

Alteração 5

Proposta de directiva
Artigo 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 ambiental e a 
segurança do transporte rodoviário através 
da promoção dos pneus energeticamente 
eficientes, seguros e silenciosos.

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.
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Or. en

Justificação

A presente alteração acentua a abordagem integrada que caracteriza a presente Directiva.

Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) pneus sobresselentes de utilização 
temporária do tipo T;

d) pneus sobresselentes de utilização 
temporária com a indicação “apenas para 
utilização temporária”;

Or. en

Justificação

O texto deve estar de harmonia com o Regulamento 117 da Comissão Económica para a 
Europa das Nações Unidas no que toca às emissões sonoras causadas pelo ruído de 
rolamento dos pneus e à aderência dos pneus em piso molhado.

Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Pneu sobresselente de utilização 
temporária do tipo T»: um pneumático 
sobresselente de utilização temporária 
previsto para utilização a uma pressão de 
enchimento superior à prescrita para pneus 
convencionais e reforçados;

(2) «Pneu sobresselente de utilização 
temporária»: um pneumático sobresselente 
de utilização temporária previsto para 
utilização a uma pressão de enchimento 
superior à prescrita para pneus 
convencionais e reforçados;

Or. en

Justificação

O texto deve estar de harmonia com o Regulamento 117 da Comissão Económica para a 
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Europa das Nações Unidas no que toca às emissões sonoras causadas pelo ruído de 
rolamento dos pneus e à aderência dos pneus em piso molhado.

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Ponto de venda»: local onde os pneus 
estão expostos, armazenados ou à venda, 
incluindo os salões de exposição de 
automóveis no que respeita aos pneus não 
montados nos veículos; 

(3) «Ponto de venda»: local onde os pneus 
estão expostos ou à venda, incluindo os 
salões de exposição de automóveis no que 
respeita aos pneus não montados nos 
veículos; 

Or. en

Justificação

Os pneus podem ser armazenados em centros logísticos ou em armazéns, a que os 
consumidores não podem aceder, motivo pelo qual não devem ser considerados “pontos de 
venda”.

Alteração 9

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 documentação sobre a 
classe de eficiência energética e de 
aderência em pavimento molhado e o valor 
medido do ruído exterior de rolamento 
desses pneus;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa clarificar o texto. Imã informação de carácter oral não basta e não 
é susceptível de ser aplicada.
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Alteração 10

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, e sob a forma do 
rótulo referido no n.º 1 do artigo 4.º, 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. en

Justificação

A presente alteração visa clarificar o texto. Se as pessoas se habituarem ao rótulo ou à 
etiqueta nos pneus, a informação que devem receber, juntamente com a conta, deverá 
assumir a mesma forma.

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 que apresentem 
documentação técnica, em conformidade 
com o n.º 4 do artigo  4.º, para avaliar a 
exactidão dos valores declarados.

Or. en
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Justificação

É importante garantir que a informação fornecida no rótulo seja exacta e baseada nos 
métodos de ensaio harmonizados definidos nos regulamentos da Comissão Económica para a 
Europa das Nações Unidas. Os Estados-Membros deverão verificar, com base na 
documentação técnica fornecida pelos fornecedores de pneumáticos, que a informação 
constante do rótulo está, de facto, correcta.

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 11 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. introdução de requisitos no que diz 
respeito aos pneus de neve, ou aos pneus 
destinados ao Inverno nórdico;

Or. en

Justificação

Na proposta, não se prevê qualquer regime específico para os pneus de neve (ou para os 
pneus destinados ao Inverno nórdico).  Estamos perante um caso de omissão, uma vez que os 
respectivos parâmetros (tais como a aderência em piso molhado) não são comparáveis aos 
dos pneus normais.  A rotulagem para este tipo de pneus deve, pois, ser adaptada, a fim de 
reflectir as suas especificidades.  Este objectivo deverá ser alcançado por meio da 
comitologia, uma vez que os termos da classificação e os métodos de ensaio ainda não foram 
definidos.

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 11 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Introdução de requisitos no que 
respeita a outros parâmetros essenciais, 
na medida em que tais parâmetros 
afectem o ambiente, a saúde ou a 
segurança, desde que estejam disponíveis 
métodos de ensaio harmonizados 
adequados e desde que tais requisitos 

Suprimido
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garantam rentabilidade;

Or. en

Justificação

A introdução de novos parâmetros deverá ser feita através do processo de co-decisão, e não 
por meio da comitologia.

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Sanções Execução e sanções

Os Estados-Membros estabelecerão as 
regras para as sanções aplicáveis às 
infracções às disposições nacionais 
adoptadas em aplicação da presente 
directiva e tomarão todas as medidas 
necessárias para garantir a sua execução.
As sanções assim estabelecidas devem ser 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão no prazo de 18 
meses após a entrada em vigor da 
presente directiva e qualquer alteração 
posterior das mesmas no mais breve prazo 
possível.

1. Os Estados-Membros introduzirão 
medidas que prevejam sanções para as 
infracções às normas da presente 
Directiva, incluindo as regras para as 
sanções aplicáveis às infracções às 
disposições nacionais adoptadas em 
aplicação da presente directiva e as 
normas que asseguram a sua execução.

2. Essas medidas serão eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

3. Os Estados-Membros notificarão sem 
demora essas disposições e qualquer 
alteração posterior das mesmas à 
Comissão.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar condições de efectiva igualdade para todos os fabricantes de 
pneumáticos, tanto ao nível da Comunidade, como em relação à concorrência no plano 
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internacional, é da maior importância que as disposições da presente Directiva sejam 
aplicadas estrenuamente em todos e em cada dos Estados-Membros.

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar 5 anos após a data de 
aplicação da presente directiva, a Comissão 
avaliará a necessidade de rever as classes 
de eficiência energética e de aderência em 
pavimento molhado previstas no anexo I.

O mais tardar 5 anos após a data de 
aplicação da presente directiva, a Comissão 
procederá à revisão da respectiva 
aplicação, incluindo os parâmetros e as 
classes dos pneus previstos no anexo I, e, 
se necessário, apresentará uma proposta 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
para a adaptação dos parâmetros ou das 
classes, ou para a introdução de novos 
requisitos no que diz respeito a outros 
parâmetros essenciais, na medida em que 
esses parâmetros afectem o ambiente, a 
saúde ou a segurança.

Or. en

Justificação

A introdução de novos parâmetros deverá ser feita através do processo de co-decisão, e não 
por meio da comitologia.

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros adoptarão e 
publicarão, o mais tardar até 1 de 
Novembro de 2011, as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva. Os 
Estados-Membros comunicarão 
imediatamente à Comissão o texto dessas 

1. Os Estados-Membros adoptarão e 
publicarão as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva, o mais tardar em [data 
de entrada em vigor + 12 meses]. Os 
Estados-Membros comunicarão 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
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disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre essas disposições e a 
presente directiva.

disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre essas disposições e a 
presente directiva.

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

Os Estados-Membros aplicarão as referidas 
disposições a partir de [data de entrada em 
vigor + 24 meses].

As disposições assim adoptadas pelos 
Estados-Membros incluirão uma referência 
à presente directiva ou serão 
acompanhadas dessa referência aquando da 
sua publicação oficial. As modalidades 
dessa referência serão determinadas pelos 
Estados-Membros.

As disposições assim adoptadas pelos 
Estados-Membros incluirão uma referência 
à presente directiva ou serão 
acompanhadas dessa referência aquando da 
sua publicação oficial. As modalidades 
dessa referência serão determinadas pelos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

As datas de transposição e aplicação precisam de ser fixadas tendo como ponto de referência 
a entrada em vigor da Directiva, a fim de dar tempo suficiente aos Estados-Membros e aos 
operadores do mercado para a aplicação e a observância das disposições.

Alteração 17

Proposta de directiva
Anexo II – título

Texto da Comissão Alteração

Formato do rótulo Formato da etiqueta auto-colante

Or. en

Justificação

Trata-se de uma adaptação técnica. O objectivo é o de harmonizar o texto com a 
terminologia utilizada no n.º 2 do artigo4.º.
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Alteração 18

Proposta de directiva
Anexo II  – ponto 1.1 – Ilustração

Texto da Comissão Alteração

72 dB(A) 72 dB

Or. en

Justificação

A presente alteração visa clarificar o texto. A indicação “(A)” deverá ser suprimida para 
evitar qualquer confusão com a classe A.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Um regime integrado de rotulagem dos pneus
No pressuposto de que quase 25% das emissões totais de CO2 provêm do transporte 
rodoviário, a redução da intensidade de energia e da pegada de carbono dos veículos constitui 
um importante desafio para a UE. Os pneus representam 20 a 30% do consumo total de 
combustível dos veículos, pelo que o reforço da sustentabilidade dos pneus deveria ser 
concebido como parte integrante de uma abordagem integrada que vise reduzir o consumo de 
combustível e as emissões provenientes do transporte rodoviário. A lista de acções orientadas 
que foram concebidas no quadro do Plano de Acção para a Eficiência Energética para reduzir 
o consumo em 20% até 2020 também inclui a rotulagem dos pneus como um meio potencial 
para alcançar esse fim.

A presente proposta cria um sistema de rotulagem que assegurará a prestação de informação 
normalizada sobre a eficiência em termos de combustível, a aderência em piso molhado e o 
ruído de rolamento externo dos pneus. Este facto permitirá que os consumidores e os 
utilizadores finais façam uma escolha informada ao adquirirem pneus novos. De acordo com a 
proposta, a partir de 2012, todos os pneus dos veículos ligeiros de passageiros e dos veículos 
comerciais ligeiros e pesados (pneus dos tipos C1, C2 e C3) à venda no mercado terão de vir 
acompanhados de pictogramas de compreensão fácil e universal, indicando o respectivo 
desempenho em relação a três parâmetros.

A proposta deverá ser vista em estreita relação com a proposta de Regulamento relativa às 
prescrições para homologação no que se refere à segurança geral dos veículos a motor 
(COM(2008)0316). Se, por um lado, esta aborda a vertente da oferta por meio da imposição 
de requisitos mínimos e de garantias de que os pneus utilizados nas estradas europeias sejam 
de qualidade minimamente aceitável, a proposta ora em apreço, por outro, incide sobre a 
vertente da procura e visa a promoção de uma melhoria da eficiência energética e da 
segurança que seja induzida pelo mercado.

O relator manifesta o seu regozijo ante o conteúdo da presente proposta. A criação de um 
sistema harmonizado de rotulagem será um passo importante na salvaguarda de uma 
transformação induzida pelo mercado no sentido da concepção de pneus que permitam gastar 
menos combustível. Uma vez que as sondagens de mercado claramente demonstram o 
interesse dos consumidores na compra de mais pneus mais sustentáveis, a proposta de 
Directiva ajudará a aumentar o grau de sensibilização para o problema e a abrir um diálogo 
entre vendedores e compradores susceptível de permitir que os consumidores façam uma 
escolha informada. Ela sensibilizará também os consumidores para as diferenças 
significativas (quer no plano ambiental, quer no plano económico) existentes entre os vários 
tipos de pneus — no caso dos automóveis ligeiros de passageiros, essa diferença pode 
actualmente atingir os 10% de combustível consumido pelos pneus de melhor e de pior 
rendimento. O impacto total a nível comunitário poderia ser impressionante: o estudo de 
impacto identificou um potencial de poupança de 0,56 a 1,51 milhões de toneladas por ano. 
Este número é o equivalente à retirada de meio milhão a 1,3 milhões de automóveis ligeiros 
de passageiros das estradas da União Europeia.
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O relator saúda igualmente a abordagem integrada subjacente a esta proposta. Uma vez que a 
melhoria do desempenho num critério pode afectar negativamente o desempenho noutro (por 
exemplo, um pneu mais eficaz do ponto de vista energético tem, muitas vezes, uma pior 
aderência, tornando se, por conseguinte, menos seguro), importa proporcionar ao utilizador 
final os 3 parâmetros conjuntamente. Além disso, a rotulagem não será benéfica apenas para 
os consumidores e as empresas. Poderá também ser de grande utilidade para os poderes 
públicos no esforço que desenvolvem, quer para conseguirem pneus mais eficazes do ponto 
de vista energético, mais seguros e mais silenciosos, quer para a criação de incentivos (fiscais) 
em benefício da utilização de mais pneus sustentáveis.

A proposta foi preparada após a realização de uma consulta aprofundada às partes 
interessadas, a qual se reflecte no equilíbrio alcançado. Os interessados deste sector, incluindo 
a indústria, são, regra geral, favoráveis à proposta em apreço. O relator gostaria de salientar 
que a presente proposta — se for bem aplicada — poderá desencadear uma concorrência 
acrescida no mercado dos pneus, havendo a possibilidade de os produtores beneficiarem com 
a diferenciação dos produtos, que levará a que a concorrência se faça com base na qualidade 
dos artigos e dará um incentivo a que os fabricantes de pneus modernizem a sua produção. A 
proposta é também susceptível de diminuir as barreiras à entrada de novos operadores com 
base na reputação. Uma informação objectiva, fiável e comparável sobre os diferentes 
parâmetros dos pneumáticos fará com que a indústria colha um retorno acrescido dos 
investimentos que faz em investigação e desenvolvimento, no seu esforço para colocar 
produtos de maior qualidade no mercado. A este respeito, a harmonização proposta vai ao 
encontro dos interesses da indústria.

O relator gostaria de sublinhar que o regime proposto deve ser praticável, apresentar uma 
relação custo-benefício tão boa quanto possível e propiciar uma igualdade efectiva das 
condições de concorrência.

Rótulo ou etiqueta auto-colante
Na proposta, todos os pneus para os veículos automóveis de passageiros e os veículos 
comerciais ligeiros (C1 e C2) têm de ostentar uma etiqueta auto-colante com a indicação dos 
3 parâmetros. Apenas os pneus para os veículos pesados (C3) estão isentos desta obrigação —
tendo de facultar essa informação na literatura técnica de promoção do produto. O conjunto de 
razões subjacente à obrigatoriedade da etiqueta auto-colante reside no facto de que — como 
acontece actualmente com os aparelhos eléctricos — ela é a opção mais visível para os 
consumidores e a maneira mais fácil de as administrações públicas se certificarem de que toda 
a informação chega ao utilizador final. Ao ponderar a proposta do recurso a uma etiqueta 
auto-colante, haverá que ter em conta que as etiquetas auto-colantes já são utilizadas hoje em 
dia nos pneus de qualidade superior (a maior parte das vezes, com a marca e o número de 
série). A presente proposta não constitui, por conseguinte, um significativo ónus adicional 
para os fabricantes. Calcula-se que a informação adicional na etiqueta auto-colante conduzirá 
a um custo adicional de menos de 1 euro por pneu. Além disso, ela permite que a 
responsabilidade pela comunicação da qualidade dos pneus recaia inequívoca e 
completamente sobre os fabricantes de pneumáticos.

Por outro lado, haverá que atender às particularidades do mercado dos pneus. As vendas de 
pneus ocorrem nos locais mais diversos — de grandes salas de exposições, onde os pneus são 
mostrados, a pequenas garagens, onde os clientes só possuem um acesso limitado, ou nem 
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sequer têm acesso directo, ao produto estão a comprar. Para além deste aspecto, há alguma 
apreensão relativamente à tendência para remover as etiquetas auto-colantes dos pneus, ou 
pela mão humana, ou por métodos naturais. É, por isso, essencial que se façam escolhas 
pragmáticas, a fim de encontrar a melhor abordagem para alcançar os objectivos da presente 
proposta e comunicar de forma eficaz a informação pertinente aos compradores de pneus.

Importa também dar uma atenção especial aos fabricantes e às redes de distribuição de 
automóveis. Se bem que seja importante que o consumidor seja informado sobre os pneus 
montados num veículo comprado novo (em especial, se isso levar os consumidores a serem 
mais exigentes em matéria de poupança de combustível ou de segurança pneumática), não 
poderá, porém, deixar de se ter em conta a logística e a sobrecarga administrativa que isso 
acarretará. Na perspectiva, designadamente, da actual situação financeira e económica, 
deveria tentar encontrar se uma abordagem equilibrada e evitar qualquer desnecessária 
sobrecarga administrativa.

Concorrência leal
Uma das importantes preocupações da indústria é a de a presente Directiva não dever 
distorcer a concorrência. O relator entende que é importante garantir, no âmbito da escolha da 
forma jurídica, uma efectiva lealdade na concorrência entre todos os fabricantes, quer na 
Comunidade, quer em relação à concorrência a nível internacional. Mesmo que, do ponto de 
vista jurídico, uma Directiva produza um efeito legal directo em todos os Estados-Membros, 
independentemente da sua transposição para os ordenamentos jurídicos nacionais, é 
fundamental que a transposição, a aplicação e o cumprimento da presente proposta (ao nível 
da fiscalização e das sanções) sejam feitas de maneira uniforme em todos os Estados-
-Membros.

Aplicação
O relator considera que a aplicação da presente Directiva deve permitir que os fabricantes 
disponham do tempo suficiente para obedecerem às novas condições que lhes são impostas e, 
simultaneamente, garantir uma rápida transição. Além disso, é importante dispor de um 
regime flexível, mas previsível, no qual os parâmetros são passíveis de ser ajustados ao 
progresso técnico (evitar que, futuramente, todos os pneus sejam incluídos na classe “A”), 
tendo, porém, em conta a previsibilidade a longo prazo que se afigura indispensável aos 
fabricantes.

Pneus de neve
O relator entende que deve ser prestada uma atenção especial à aplicação do disposto na 
presente Directiva aos pneus de neve, ou aos pneus destinados ao Inverno nórdico, os quais 
pressupõem uma informação adicional sobre a sua capacidade para fazer face a condições de 
excepção. Importa assegurar que a rotulagem dê resposta a todas as preocupações do 
utilizador final, qualquer que seja o clima.
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