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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. 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

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à limitação 
da colocação no mercado e da utilização de alguns hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos em óleos de diluição e pneumáticos (vigésima sétima alteração da 
Directiva 76/769/CEE do Conselho)
(COM(2004)0098 – C6-0081/2004 – 2004/0036(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2004)0098)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 95º do Tratado CE, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C5-0081/2004),

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão dos Transportes e do Turismo (A6-0000/2005),

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.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 8

(8) A adopção de métodos de ensaio 
harmonizados é necessária para a 
aplicação da presente directiva no que diz 
respeito ao teor de HAP em óleos de 
diluição e pneumáticos. A adopção desses 
métodos de ensaio não deverá atrasar a 
entrada em vigor da presente directiva. O 
método de ensaio deve, de preferência, ser 
desenvolvido a nível europeu ou 
internacional e, se for caso disso, pelo 

(8) A adopção de métodos de ensaio 
harmonizados é desejável para a aplicação 
da presente directiva no que diz respeito ao 
teor de HAP em óleos de diluição e 
pneumáticos. A adopção desses métodos 
de ensaio não deverá atrasar a entrada em 
vigor da presente directiva. O método de 
ensaio deve, de preferência, ser 
desenvolvido a nível europeu ou 
internacional e, se for caso disso, pelo 

  
1 JO C ... de ..., p. ....
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Comité Europeu de Normalização (CEN) 
ou pela Organização Internacional de 
Normalização (ISO). A Comissão poderá 
publicar as referências das normas CEN ou 
ISO aplicáveis, ou estabelecer tais métodos 
em conformidade com a alínea a) do artigo 
2.º da Directiva 76/769/CEE, se necessário.

Comité Europeu de Normalização (CEN) 
ou pela Organização Internacional de 
Normalização (ISO). A Comissão poderá 
publicar as referências das normas CEN ou 
ISO aplicáveis, ou estabelecer tais métodos 
em conformidade com a alínea a) do artigo 
2.º da Directiva 76/769/CEE, se necessário.

Justificação

E preferível utilizar o termo "desejável", a fim de não pôr em causa a aplicação da presente 
directiva no caso de não estarem ainda disponíveis métodos de ensaio harmonizados no 
momento da sua entrada em vigor. A formulação está de acordo com a utilizada na alteração 
nº 26 da Directiva 76/769/CEE. 

Alteração 2
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 respectivo 
conteúdo ultrapassar um dos seguintes 
limites:
- 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.

Justificação

A abordagem proposta pela Comissão, que foi igualmente utilizada noutra legislação 
comunitária (p. e. a directiva relativa ao ar ambiente), é baseada nas substâncias 
classificadas como perigosas. De acordo com essa abordagem, o BaP deverá ser considerado 
como um marcador para todo o grupo e para o efeito carcinogénico.

A indústria propõe uma abordagem diferente, com base num método antigo (IP 346) não 
centrado nas substâncias carcinogénicas.

Propõe-se, por tal motivo, uma combinação de ambas as abordagens, através do aditamento 
dos valores-limite IP 346.
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Alteração 3
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 12.
2 Método de determinação: norma ISO TC45/SC 
3N

Justificação

É necessário identificar um método de medida dos valores-limite estabelecidos na directiva, a 
fim de que a mesma seja aplicada.

Alteração 4
ANEXO, COLUNA DIREITA, PONTO 3 BIS (novo)

Anexo I, ponto [xx] (Directiva 76/769/CEE)

(3 bis) As bandas de rodagem para 
recauchutagem não podem ser colocadas 
no mercado se contiverem óleos de 
diluição que excedam os limites indicados 
no parágrafo 1.

Justificação

É necessário abranger as bandas de rodagem novas aplicadas em carcaças antigas.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Antecedentes

A directiva em apreço tem por objectivo introduzir disposições harmonizadas relativas à 
colocação no mercado e à utilização de certos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) 
em óleos de diluição e pneumáticos, assegurando o funcionamento do mercado interno ao 
mesmo tempo que garante um elevado nível de protecção da saúde e do ambiente.

Determinados HAP estão classificados como substâncias carcinogénicas,  mutagénicas e 
tóxicas para a reprodução. O benzo(a)pireno (BaP), que pode ser um marcador qualitativo e 
quantitativo da presença de HAP, está classificado como uma substância carcinogénica, 
mutagénica e tóxica para a reprodução de categoria 2, nos termos da Directiva 67/548/CEE e 
pode pôr em risco o ambiente e a saúde humana.

Âmbitos de utilização

Os HAP podem ser constituintes de óleos, alguns dos quais utilizados como óleos de diluição 
no fabrico de pneumáticos. A banda de rodagem dos pneumáticos pode conter até 28% de 
óleos de diluição, com um conteúdo total de HAP entre 17 e 357 mg/kg (média de 137mg/kg). 
A concentração de benzo(a)pireno (BaP) situa-se entre 1 e 16mg/kg (média de 5mg/kg). Estas 
substâncias perigosas são libertadas para o ambiente junto do solo, sob forma de partículas 
finas, através de resíduos de pneumáticos que contêm óleos de diluição, os quais, por seu 
turno, se incorporam na água através da chuva e dos sistemas de drenagem. Segundo a 
Agência do Ambiente da República Federal da Alemanha, "se o uso de óleos de diluição 
contendo HAP se limitasse a um ppm para o BaP e a 10 ppm para os HAP, a concentração de 
HAP na banda de rodagem do pneumático diminuiria até cerca de 0,33ppm para o BaP e 
3,3 ppm para os HAP, tendo como consequência uma redução das emissões de HAP pelos 
pneumáticos superior a 95%, num período de 5-6 anos". A directiva abrange pneumáticos de 
automóveis de passageiros, dos camiões ligeiros e pesados, pneumáticos para a agricultura e 
pneumáticos de motociclos.

Proposta da Comissão

Com base nas avaliações de risco efectuadas, a Comissão propõe restringir a comercialização 
e uso de certos HAP em óleos de diluição e pneumáticos, para além de determinados limiares, 
a fim de reduzir até um nível aceitável a emissão para o ambiente de resíduos pneumáticos 
contendo substâncias carcinogénicas, bem como de controlar possíveis riscos para a saúde e o 
ambiente. Tal objectivo pode ser conseguido pelo alargamento do Anexo I da Directiva 
76/769/CEE, acrescentando essas substâncias à lista das substâncias perigosas.

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, é proposto 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. A directiva deverá aplicar-se aos operadores económicos a 
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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.
Recomendações do relator

O relator propõe muito poucas alterações à proposta da Comissão, tendo por objectivo uma 
determinação mais clara do método utilizado para detectar as substâncias em causa.

Só um número limitado de métodos permite detectar esse tipo de substâncias. A fim de 
garantir a uniformidade nessa matéria, o relator propõe a especificação dos métodos. Um 
deles, o IP 346, é proposto pelos fabricantes de pneumáticos e de óleos, bem como utilizado 
nas análises actualmente efectuadas para classificação dos óleos, em conformidade com a 
directiva comunitária relativa às substâncias perigosas. As duas outras especificações 
necessárias são as propostas pela Comissão. O relator entende que o método IP 346 deverá ser 
aditado aos métodos propostos pela Comissão, impedindo, desse modo, a comercialização de 
óleos de diluição que contenham mais de 3% de extracto de dimetilsulfóxido. Uma vez que o 
método IP 346 apenas mede o conteúdo de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, sem 
identificar substâncias químicas nem formas de toxicidade, deverá ser usado adicionalmente, 
e não em substituição dos limites para determinados HAP. Após consultas com especialistas, 
o relator propõe que seja aditado o método, recentemente desenvolvido, correspondente à 
norma ISO TC45/SG3N.

No que diz respeito à data da supressão gradual, os fabricantes solicitaram mais um ano para 
poderem desenvolver produtos em conformidade com a directiva. Considerando, todavia, a 
existência de várias empresas que já fabricam pneumáticos com níveis de HAP reduzidos e 
que, segundo o International Technical Journal for Polymer Materials, a produção de "Shell 
Catenex SNR" teve início em 1997 e os primeiros pneumáticos contendo óleos menos nocivos 
se encontram já no mercado (na Suécia, por exemplo, muitos fabricantes produzem 
pneumáticos sem óleos de diluição altamente aromáticos porque essa limitação está em vigor 
desde 1997), o relator entende que o calendário previsto pela Comissão é suficiente para o 
desenvolvimento de pneus seguros, isentos de substâncias perigosas.


