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Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 5
CONSIDERANDO 4

(4) A emissão de BaP e de outros HAP para 
o ambiente deverá ser reduzida ao mínimo 
possível. De forma a proporcionar um 
elevado nível de protecção da saúde humana 
e do ambiente, bem como para contribuir 
para a redução das emissões anuais totais de 
HAP, tal como exigido pelo Protocolo de 
1998 à Convenção de 1979 sobre a Poluição 
Atmosférica Transfronteiras a Longa 
Distância relativo a Poluentes Orgânicos 
Persistentes, afigura-se, pois, necessário 
limitar a colocação no mercado e a utilização 
de BaP e de outros HAP em óleos de 

(4) A emissão de BaP e de outros HAP para 
o ambiente deverá ser reduzida ao mínimo 
possível. De forma a proporcionar um 
elevado nível de protecção da saúde humana 
e do ambiente, bem como para contribuir 
para a redução das emissões anuais totais de 
HAP, tal como exigido pelo Protocolo de 
1998 à Convenção de 1979 sobre a Poluição 
Atmosférica Transfronteiras a Longa 
Distância relativo a Poluentes Orgânicos 
Persistentes, afigura-se, pois, necessário 
limitar a colocação no mercado e a utilização 
de óleos de diluição ricos em HAP e de 
misturas usadas como óleos de diluição 
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diluição e pneumáticos. para a produção de pneumáticos.

Or. en

Justificação

Melhoria da redacção, dado que são os óleos de diluição que são colocados no mercado e 
não os BaP e outros HAP. 

A directiva também deve ser aplicável aos componentes de misturas para evitar que os óleos 
ricos em HAP prejudiciais continuem a ser usados de forma diluída, já que isto poderia 
acontecer, segundo a indústria do sector.

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 6
CONSIDERANDO 7

(7) A fim de cumprir os requisitos 
necessários em matéria de segurança e, em 
particular, de garantir um elevado nível de 
desempenho dos pneumáticos em matéria de 
aderência em pavimento molhado, será 
necessário um período transitório, durante o 
qual os fabricantes de pneumáticos irão 
desenvolver e testar novos tipos de 
pneumáticos fabricados sem óleos de 
diluição altamente aromáticos. De acordo 
com as informações disponíveis 
actualmente, a fase de ensaios e de 
desenvolvimento demorará algum tempo a 
ser concluída, dado que os fabricantes terão 
de executar várias séries de ensaios antes de 
poderem assegurar o elevado nível de 
aderência dos novos pneumáticos necessário 
em pavimento molhado. Sendo assim, a 
directiva deverá aplicar-se aos operadores 
económicos a partir de 1 de Janeiro de 2009, 
com excepção dos pneumáticos dos veículos 
de competição, aos quais a directiva deverá 
aplicar-se a partir de 1 de Janeiro de 2012. 
No que respeita aos pneumáticos dos 
aviões, não será possível fixar-se uma data 
realista para a aplicação da presente 
directiva, devido aos requisitos específicos 
em matéria de segurança desse tipo de 

(7) A fim de cumprir os requisitos 
necessários em matéria de segurança e, em 
particular, de garantir um elevado nível de 
desempenho dos pneumáticos em matéria de 
aderência em pavimento molhado, será 
necessário um período transitório, durante o 
qual os fabricantes de pneumáticos irão 
desenvolver e testar novos tipos de 
pneumáticos fabricados sem óleos de 
diluição altamente aromáticos. De acordo 
com as informações disponíveis 
actualmente, a fase de ensaios e de 
desenvolvimento decorre desde 1996. 
Enquanto que os pneumáticos 
recentemente homologados frequentemente 
já não contêm óleos de diluição altamente 
aromáticos, será necessário mais tempo 
para modificar a gama completa de 
pneumáticos, dado que os fabricantes terão 
de executar várias séries de ensaios antes de 
poderem assegurar o elevado nível de 
aderência dos novos pneumáticos necessário 
em pavimento molhado. Sendo assim, a 
directiva deverá aplicar-se aos operadores 
económicos a partir de 1 de Janeiro de 2008, 
com excepção dos pneumáticos dos veículos 
de competição, aos quais a directiva deverá 
aplicar-se a partir de 1 de Janeiro de 2007. 
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pneumáticos. No entanto, a data a partir da 
qual esta directiva deverá aplicar-se a esses 
pneumáticos pode ser estabelecida em 
conformidade com a alínea a) do artigo 2º 
da Directiva 76/769/CEE.

Or. en

Justificação

Vários fabricantes de automóveis já exigem que os novos tipos de pneumáticos não 
contenham óleos de diluição altamente aromáticos. Por isso, deve ser fixada uma data mais 
precoce para a eliminação gradual nos novos pneumáticos.

Vários fabricantes de pneumáticos já oferecem pneumáticos sem óleos ricos em HAP. Um 
relatório de Março de 2003 da Inspecção Nacional de Produtos Químicos da Suécia 
considerou que seria razoável eliminar gradualmente os óleos ricos em HAP até 1 de Janeiro 
de 2006. Dado que os desenvolvimentos prosseguiram nos últimos dois anos, é mais do que 
razoável aplicar as disposições já em 2008, especialmente quando forem vinculadas à 
produção em vez de à colocação no mercado.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 7
CONSIDERANDO 7

(7) A fim de cumprir os requisitos 
necessários em matéria de segurança e, em 
particular, de garantir um elevado nível de 
desempenho dos pneumáticos em matéria de 
aderência em pavimento molhado, será 
necessário um período transitório, durante o 
qual os fabricantes de pneumáticos irão 
desenvolver e testar novos tipos de 
pneumáticos fabricados sem óleos de 
diluição altamente aromáticos. De acordo 
com as informações disponíveis 
actualmente, a fase de ensaios e de 
desenvolvimento demorará algum tempo a 
ser concluída, dado que os fabricantes terão 
de executar várias séries de ensaios antes de 
poderem assegurar o elevado nível de 
aderência dos novos pneumáticos necessário 
em pavimento molhado. Sendo assim, a 
directiva deverá aplicar-se aos operadores 
económicos a partir de 1 de Janeiro de 2009, 

(7) A fim de cumprir os requisitos 
necessários em matéria de segurança e, em 
particular, de garantir um elevado nível de 
desempenho dos pneumáticos em matéria de 
aderência em pavimento molhado, será 
necessário um período transitório, durante o 
qual os fabricantes de pneumáticos irão 
desenvolver e testar novos tipos de 
pneumáticos fabricados sem óleos de 
diluição altamente aromáticos. De acordo 
com as informações disponíveis 
actualmente, a fase de ensaios e de 
desenvolvimento demorará algum tempo a 
ser concluída, dado que os fabricantes terão 
de executar várias séries de ensaios antes de 
poderem assegurar o elevado nível de 
aderência dos novos pneumáticos necessário 
em pavimento molhado. Sendo assim, a 
directiva deverá aplicar-se aos operadores 
económicos a partir de 1 de Janeiro de 2010. 
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com excepção dos pneumáticos dos 
veículos de competição, aos quais a 
directiva deverá aplicar-se a partir de 1 de 
Janeiro de 2012. No que respeita aos 
pneumáticos dos aviões, não será possível 
fixar-se uma data realista para a aplicação da 
presente directiva, devido aos requisitos 
específicos em matéria de segurança desse 
tipo de pneumáticos. No entanto, a data a 
partir da qual esta directiva deverá aplicar-se 
a esses pneumáticos pode ser estabelecida 
em conformidade com a alínea a) do artigo 
2º da Directiva 76/769/CEE.

No que respeita aos pneumáticos dos aviões, 
não será possível fixar-se uma data realista 
para a aplicação da presente directiva, 
devido aos requisitos específicos em matéria 
de segurança desse tipo de pneumáticos. No 
entanto, a data a partir da qual esta directiva 
deverá aplicar-se a esses pneumáticos pode 
ser estabelecida em conformidade com a 
alínea a) do artigo 2º da Directiva 
76/769/CEE.

Or. nl

Justificação

Os fabricantes indicaram que não poderão cumprir esta directiva antes de 1 de Janeiro de 
2010, dado que terão de adaptar o processo de produção de milhares de produtos diferentes. 
A introdução em 1 de Janeiro de 2009 resultaria em custos suplementares de 200 a 300 
milhões de euros, ao passo que as vantagens daqui decorrentes (nomeadamente no domínio 
da saúde) seriam relativamente pequenas.

No que respeita à excepção em favor dos pneumáticos dos veículos de competição não 
existem quaisquer razões válidas, já que o sector da competição automóvel dispõe de 
orçamentos de investigação bastante elevados e está numa situação óptima para poder 
cumprir esta directiva em 1 de Janeiro de 2010.

Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 8
CONSIDERANDO 9 BIS (novo)

(9 bis) "Colocação no mercado" significa a 
colocação à disposição de terceiros. Para os 
fins da presente directiva, será considerada 
como colocação no mercado a importação 
para o território aduaneiro da 
Comunidade. Esta directiva não tem como 
objectivo restringir a colocação no mercado 
de pneumáticos produzidos antes de 1 de 
Janeiro de 2010 e que, por isso, podem ser 
vendidos em saldo a partir de stocks 
posteriores a esta data. A data de produção 
dos pneumáticos pode ser facilmente 
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reconhecida pela actual marcação 
obrigatória da "data de fabrico" no 
pneumático1. Os pneumáticos produzidos 
antes de 1 de Janeiro de 2010 que sejam 
recauchutados depois desta data terão de o 
ser com uma nova faixa de rolagem 
contendo óleos de diluição pobres em HAP.
1 Directiva 92/23/CEE do Conselho, de 31 de 
Março de 1992, relativa aos pneumáticos dos 
veículos a motor e seus reboques, bem como à 
respectiva instalação nesses veículos (JO L 129 
de 14.5.1992, p. 95).

Or. en

Justificação

É útil recordar a definição jurídica de colocação no mercado (Directiva 67/548/CEE, artigo 
2º, nº 1, alínea e)).

Todos os pneumáticos fabricados ou importados no território da UE têm a "data de fabrico" 
gravada de forma visível na face lateral. Calcula-se que em 1 de Janeiro de 2010 os stocks de 
pneumáticos contendo óleos altamente aromáticos representarão menos de 5% do mercado 
europeu anual. Uma grande parte destes stocks serão compostos de séries de pneumáticos 
pequenos normalmente armazenados durante muitos anos e de que os consumidores 
necessitam.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 9
CONSIDERANDO 9 BIS (novo)

(9 bis) A presente directiva não abrange os 
pneumáticos vendidos a partir dos stocks 
produzidos antes da data de entrada em 
vigor das suas disposições.

Or. fr

Justificação

As partes envolvidas terão feito os esforços necessários para respeitar as disposições da 
presente directiva. Esta visa poder responder a uma eventual necessidade dos consumidores 
e a destruição destes pneumáticos seria insensata do ponto de vista económico e ambiental.

Por outro lado, estes pneumáticos serão facilmente identificáveis devido à marcação 
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obrigatória da sua data de fabrico, nos termos da Directiva 92/23/CEE.

Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 10
ARTIGO 2, PARÁGRAFO 2

Essas disposições devem ser aplicadas a 
partir de 1 de Janeiro de 2009, com 
excepção dos pneumáticos dos veículos de 
competição participantes em eventos 
desportivos oficiais, aos quais essas 
disposições devem ser aplicadas a partir de 1 
de Janeiro de 2012.

Essas disposições devem ser aplicadas a 
partir de 1 de Janeiro de 2010, com 
excepção 

i) dos pneumáticos produzidos antes desta 
data e vendidos em saldo a partir dos stocks 
existentes, e
ii) dos pneumáticos dos veículos de 
competição participantes em eventos 
desportivos oficiais, aos quais essas 
disposições devem ser aplicadas a partir de 1 
de Janeiro de 2012.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a complexidade técnica de toda a gama de produtos de elastómeros e 
pneumáticos contendo óleos de diluição, os recursos de desenvolvimento disponíveis e a 
adaptação necessária dos actuais planos comerciais dos produtos de vários sectores 
industriais, a data de 1 de Janeiro de 2010 é a primeira data possível para a indústria. Por 
motivos de segurança, a modificação do óleo exige verificações técnicas completas a longo 
prazo para cada modelo de pneumático, envolvendo testes de estrada extensos.

A aceleração do "processo de substituição" implicaria o risco de alguns segmentos de 
pneumáticos não serem testados adequadamente com vista a assegurar o cumprimento 
contínuo de todos os critérios técnicos e de segurança.

Alteração apresentada por Bogusław Liberadzki, Holger Krahmer, Bogusław Sonik, Albert 
Deß e Ari Vatanen

Alteração 11
ARTIGO 2, PARÁGRAFO 2
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Essas disposições devem ser aplicadas a 
partir de 1 de Janeiro de 2009, com 
excepção dos pneumáticos dos veículos de 
competição participantes em eventos 
desportivos oficiais, aos quais essas 
disposições devem ser aplicadas a partir de 1 
de Janeiro de 2012.

Essas disposições devem ser aplicadas a 
partir de 1 de Janeiro de 2009, com 
excepção dos pneumáticos dos veículos de 
competição participantes em eventos 
desportivos oficiais, pneumáticos de época, 
pneumáticos especializados importados 
para a UE em quantidades limitadas para 
equipamentos de origem (OE) e "veículos 
especiais"1, aos quais essas disposições 
devem ser aplicadas a partir de 1 de Janeiro 
de 2012.
1 Como consta da Directiva 70/156/CEE do 
Conselho relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros respeitantes à 
homologação dos veículos a motor e seus 
reboques e definido no Anexo 12 da mesma 
directiva.

Or. en

Justificação

Uma grande parte dos veículos pode ser equipada com pneumáticos fabricados na Europa 
mas um pequeno número de equipamentos e veículos com pneumáticos especialmente 
concebidos é proveniente de fora da UE. Para assegurar a continuidade do fornecimento e a 
escolha dos consumidores, bem como a segurança dos passageiros e dos produtos, é 
imperativo conceder um período transitório limitado no tempo no caso dos pneumáticos 
especializados importados para a UE em quantidades reduzidas. Este período é necessário 
para assegurar as capacidades de produção e desenvolvimento da UE. Estes pneumáticos -
que praticamente não têm nenhuns riscos ambientais ou para a saúde - são essenciais, por 
exemplo, para veículos blindados especiais governamentais, serviços de bombeiros e 
ambulâncias e equipamentos mineiros, agrícolas e de construção.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 12
ARTIGO 2, PARÁGRAFO 2

Essas disposições devem ser aplicadas a 
partir de 1 de Janeiro de 2009, com 
excepção dos pneumáticos dos veículos de 
competição participantes em eventos 
desportivos oficiais, aos quais essas 
disposições devem ser aplicadas a partir de 
1 de Janeiro de 2012.

Essas disposições devem ser aplicadas a 
partir de 1 de Janeiro de 2010.
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Or. nl

Justificação

Os fabricantes indicaram que não poderão cumprir esta directiva antes de 1 de Janeiro de 
2010, dado que terão de adaptar o processo de produção de milhares de produtos diferentes. 
A introdução em 1 de Janeiro de 2009 resultaria em custos suplementares de 200 a 300 
milhões de euros, ao passo que as vantagens daqui decorrentes (nomeadamente no domínio 
da saúde) seriam relativamente pequenas.

No que respeita à excepção em favor dos pneumáticos dos veículos de competição não 
existem quaisquer razões válidas, já que o sector da competição automóvel dispõe de 
orçamentos de investigação bastante elevados e está numa situação óptima para poder 
cumprir esta directiva em 1 de Janeiro de 2010.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 13
ARTIGO 2, PARÁGRAFO 2

Essas disposições devem ser aplicadas a 
partir de 1 de Janeiro de 2009, com 
excepção dos pneumáticos dos veículos de 
competição participantes em eventos 
desportivos oficiais, aos quais essas 
disposições devem ser aplicadas a partir de 1 
de Janeiro de 2012.

Essas disposições devem ser aplicadas a 
partir de 1 de Janeiro de 2010, com 
excepção dos pneumáticos dos veículos de 
competição participantes em eventos 
desportivos oficiais, aos quais essas 
disposições devem ser aplicadas a partir de 1 
de Janeiro de 2012.

Or. en

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 14
ARTIGO 2, PARÁGRAFO 2

Essas disposições devem ser aplicadas a 
partir de 1 de Janeiro de 2009, com 
excepção dos pneumáticos dos veículos de 
competição participantes em eventos 
desportivos oficiais, aos quais essas 
disposições devem ser aplicadas a partir de 1 
de Janeiro de 2012.

Essas disposições devem ser aplicadas a 
partir de 1 de Janeiro de 2008, com 
excepção dos pneumáticos homologados 
recentemente, aos quais essas disposições 
devem ser aplicadas a partir de 1 de Janeiro 
de 2007.

Or. en
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Justificação

Como os pneumáticos afixam a data de fabrico na face lateral, é mais fácil fazer cumprir a 
directiva vinculando-a a esta data. Dado que pode haver um atraso considerável entre a 
produção e a colocação no mercado (entre 6 meses e 5 anos), é necessário antecipar as 
disposições para manter um nível de protecção similar.

Um relatório de Março de 2003 do KEMI considerou que seria razoável eliminar 
gradualmente os óleos ricos em HAP até 1 de Janeiro de 2006. É muito mais razoável 
acrescentar outros dois anos, especialmente se a data de fabrico passar a servir de 
referência.

Não há nenhum motivo para isentar os pneumáticos de competição - estes são objecto de 
desenvolvimento constante e, por isso, devem cumprir os mesmos prazos.

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 15
ANEXO, COLUNA DIREITA, PONTO 1

Anexo I, ponto XX (Directiva 76/769/CEE)

(1) Os óleos de diluição não podem ser 
colocados no mercado, nem utilizados no 
fabrico de pneumáticos se contiverem mais 
de 1 mg/kg de BaP ou mais de 10 mg/kg da 
soma de todos os HAP indicados.

(1) Os óleos de diluição não podem ser 
colocados no mercado, nem utilizados no 
fabrico de pneumáticos se o seu conteúdo 
ou o de qualquer dos seus componentes 
ultrapassar qualquer dos limites seguintes:
- mais de 1 mg/kg de BaP ou 
- mais de 10 mg/kg da soma de todos os 
HAP indicados ou
- mais de 3% de extracto de 
dimetilsulfóxido1 nos CAP.  
1 Método de determinação: norma "IP 346" do 
Institute of Petroleum.

Or. en

Justificação

A directiva também deve ser aplicável aos componentes de misturas para evitar que os óleos 
ricos em HAP prejudiciais continuem a ser usados de forma diluída.

O facto de se visar HAP específicos está em conformidade com outros elementos da 
legislação comunitária (directiva-quadro relativa à água; regulamento relativo aos poluentes 
orgânicos persistentes; directiva sobre a qualidade do ar ambiente). O organismo de 
normalização alemão DIN já elaborou tais testes.
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A indústria propõe o método não específico IP 346, não centrado nas substâncias 
carcinogénicas. Este método de teste seria aceitável como complemento mas não como 
critério de adopção exclusivo.

Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 16
ANEXO, COLUNA DIREITA, PONTO 1

Anexo I, ponto XX (Directiva 76/769/CEE)

(1) Os óleos de diluição não podem ser 
colocados no mercado, nem utilizados no 
fabrico de pneumáticos se contiverem mais 
de 1 mg/kg de BaP ou mais de 10 mg/kg da 
soma de todos os HAP indicados.

(1) Os óleos de diluição não podem ser 
colocados no mercado, nem utilizados no 
fabrico de pneumáticos, excepto se eles, ou 
cada um dos componentes das misturas 
usadas como óleos de diluição, cumprirem 
pelo menos um dos seguintes critérios:

• conter menos de 3% de extracto de 
dimetilsulfóxido (DMSO) nos CAP 
medido pelo método IP 346 (no caso 
dos óleos aos quais se aplica o critério 
do extracto de 3% de DMSO, nos 
termos da Directiva 67/548/CEE 
relativa às substâncias perigosas)

• o conteúdo de BaP não exceder 1 mg/kg 
e a soma de todos os HAP indicados 
não exceder 10 mg/kg (no caso dos 
óleos aos quais não se aplica o critério 
do extracto de 3% de DMSO, nos 
termos da Directiva 67/548/CEE 
relativa às substâncias perigosas)

Or. en

Justificação

A abordagem proposta pela Comissão é baseada nas substâncias classificadas como 
perigosas. A indústria propõe uma abordagem diferente, com base no método IP 346 como 
critério para determinar o grau carcinogénico de certos óleos.

Com a alteração pretende-se permitir qualquer das abordagens através do aditamento dos 
valores-limite IP 346 e aumentar a gama de óleos de diluição de borracha potencialmente 
não carcinogénicos cuja utilização é permitida sem afectar o nível de protecção do público e 
do ambiente, como pretendem tanto a proposta da Comissão como o projecto de relatório.
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Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann e Françoise Grossetête

Alteração 17
ANEXO, COLUNA DIREITA, PONTO 2

Anexo I, ponto XX (Directiva 76/769/CEE)

(2) Além disso, os pneumáticos não podem 
ser colocados no mercado se contiverem 
óleos de diluição que excedam os limites 
indicados no parágrafo 1.

(2) Além disso, os pneumáticos não podem 
ser colocados no mercado se contiverem 
óleos de diluição que excedam os limites 
indicados no parágrafo 1.

O respeito destes limites nos pneumáticos 
só pode ser comprovado utilizando o 
método analítico ISO 21461: 200x com um 
valor-limite inferior ou igual a 0,35% 
Hbay.

Or. fr

Justificação

É necessário identificar um método de medição para a execução da presente directiva e da 
norma ISO 21461 - 200x é o único método adequado para identificar a natureza dos óleos 
utilizados nos pneumáticos.

Se o nível medido for inferior ou igual a 0,35% Hbay, isso garante que o óleo de diluição 
utilizado nos pneumáticos respeita as exigências da directiva.

Este valor limite é indicado pela directiva.

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 18
ANEXO, COLUNA DIREITA, PONTO 2

Anexo I, ponto XX (Directiva 76/769/CEE)

(2) Além disso, os pneumáticos não podem 
ser colocados no mercado se contiverem 
óleos de diluição que excedam os limites 
indicados no parágrafo 1.

(2) Além disso, os pneumáticos produzidos 
após a data fixada no parágrafo 2 do artigo 
2 não podem ser colocados no mercado se 
contiverem óleos de diluição que excedam 
os limites indicados no parágrafo 1 deste 
Anexo.2

2 Método de determinação: norma ISO 21461, com 
um valor-limite de 0,35 Hbay.
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Or. en

Justificação

Como os pneumáticos têm obrigatoriamente de afixar a data de fabrico na face lateral, é 
mais fácil fazer cumprir a directiva vinculando-a à produção em vez de à colocação no 
mercado. Porém, dado que pode haver um atraso considerável entre a produção e a 
colocação no mercado, é necessário antecipar a data proposta pela Comissão, senão esta 
alteração provocaria o atraso da aplicação das disposições.

É necessário identificar um método de medição da utilização dos óleo de diluição nos 
pneumáticos para permitir a sua execução (dá-se a mais recente referência ISO).

Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 19
ANEXO, COLUNA DIREITA, PONTO 2

Anexo I, ponto XX (Directiva 76/769/CEE)

(2) Além disso, os pneumáticos não podem 
ser colocados no mercado se contiverem 
óleos de diluição que excedam os limites 
indicados no parágrafo 1.

(2) Além disso, os pneumáticos produzidos 
após 1 de Janeiro de 2010 não podem ser 
colocados no mercado se contiverem óleos 
de diluição que excedam os limites 
indicados no parágrafo 1.

Or. en

Justificação

Na data de execução da directiva, haverá em stock uma pequena quantidade de pneumáticos 
contendo óleos altamente aromáticos. Estes pneumáticos serão facilmente identificáveis 
devido à marcação obrigatória da "data de fabrico" gravada de forma visível na face lateral, 
que é uma exigência legal nos termos da Directiva 92/23/CEE do Conselho.

O impacto ambiental da utilização destes pneumáticos em stock será negligenciável e seria 
insensato do ponto de vista económico e ambiental não colocar no mercado estes 
pneumáticos e consequentemente proceder à sua destruição.

Alteração apresentada por Carl Schlyter

Alteração 20
ANEXO, COLUNA DIREITA, PONTO 3

Anexo I, ponto XX (Directiva 76/769/CEE)

(3) Por derrogação, os parágrafos 1 e 2 não Suprimido
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devem ser aplicados à colocação no 
mercado, nem à utilização de pneumáticos 
dos aviões.
No entanto, a data a partir da qual a 
presente directiva deve ser aplicada aos 
pneumáticos dos aviões pode ser fixada em 
conformidade com a alínea a) do artigo 2.º 
da Directiva 76/769/CEE.

Or. en

Justificação

Não há nenhuma razão para isentar os pneumáticos dos aviões desta directiva. Embora estes 
tenham naturalmente de cumprir as mais elevadas normas de segurança, eles não se podem 
comparar aos pneumáticos dos veículos motorizados. Ao contrário dos pneumáticos dos 
aviões, os dos veículos motorizados transmitem as forças de aceleração e de travagem ao 
solo, pelo que a aderência em solo molhado ("wet grip") se torna muito importante. Isto é 
menos importante para os pneumáticos dos aviões.
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