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POSIÇÃO COMUM (CE) Nº   /99

DE 22 DE ABRIL DE 1999

TENDO EM VISTA A ADOPÇÃO DA

DIRECTIVA 99/    /CE

DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

RELATIVA À APROXIMAÇÃO DAS LEGISLAÇÕES DOS ESTADOS-MEMBROS

RESPEITANTES ÀS MEDIDAS A TOMAR CONTRA A EMISSÃO DE GASES E

PARTÍCULAS POLUENTES PROVENIENTES DOS MOTORES DE IGNIÇÃO

COMANDADA ALIMENTADOS A GÁS NATURAL OU A GÁS DE PETRÓLEO

LIQUEFEITO UTILIZADOS EM VEÍCULOS E QUE ALTERA A DIRECTIVA 88/77/CEE

NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO
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I. INTRODUÇÃO

1. Em 23 de Março de 1998, a Comissão apresentou, com base no artigo 95º-A do Tratado CE,

uma proposta relativa a medidas a tomar contra a emissão de gases e partículas poluentes

provenientes dos motores de ignição comandada alimentados a gás natural ou a gás de

petróleo liquefeito utilizados em veículos e que altera a Directiva 88/77/CEE.

2. O Parlamento Europeu emitiu o seu parecer em 21 de Outubro de 1998 e propôs 24 alterações

à proposta da Comissão. À luz desse parecer, a Comissão apresentou uma proposta alterada

em 16 de Março, em que aceita 10 das alterações do Parlamento Europeu. Duas dessas

alterações foram aceites na totalidade, cinco foram-no em princípio, sob reserva de

reformulação e quatro foram parcialmente aceites. A Comissão apresentou, em 22 de

Dezembro de 1998, uma proposta alterada relativa a medidas respeitantes a Veículos

Ecológicos Avançados (VEA) a introduzir na proposta original.

3. O Comité Económico e Social emitiu o seu parecer em 9 de Setembro de 1998.

4. Em 22 de Abril de 1999, o Conselho adoptou uma posição comum sobre a proposta da

Comissão, em conformidade com o artigo 251º-B do Tratado.

II. OBJECTIVO

5. O objectivo da proposta da Comissão consiste em aplicar limites de emissão mais rigorosos

aos motores dos veículos comerciais pesados a partir do ano 2000, alterando desse modo a

Directiva 88/77/CEE relativa às emissões dos motores a "diesel". Esse objectivo é parte

integrante das propostas resultantes do Programa Europeu "Auto-Oil" I, que abrange

igualmente as emissões dos automóveis de passageiros, a qualidade do combustível, as

emissões dos veículos comerciais ligeiros e a inspecção e manutenção.
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III. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

6. Comentário prévio

O Conselho considerou conveniente introduzir, como solicitado pelo Parlamento Europeu,

uma segunda fase de valores-limite de emissão mais rigorosos até 2005, bem como adoptar

disposições destinadas a apresentar antes dessa data medidas complementares relativas ao

carácter duradouro, ao sistema de diagnóstico a bordo (OBD) e aos ensaios de conformidade

em circulação.

Além disso, o Conselho decidiu introduzir outra fase, aplicável a partir de Outubro de 2008,

cujo objectivo é impor uma nova redução do limite de NOx até 43% para além do limite

estabelecido para 2005. Todavia, reconhecendo que a tecnologia necessária para alcançar essa

redução de NOx ainda não está disponível, o Conselho decidiu que a Comissão apresentará

até ao final do ano de 2002 um relatório sobre o ponto da situação dessa tecnologia, se

necessário acompanhado de propostas adequadas.

Tendo considerado que a repartição proporcional de ciclos de ensaios aplicáveis em 2000

deixará de ser válida para os limites de emissão rigorosos previstos para 2005, o Conselho

decidiu que, para 2005, todos os motores a "diesel" deverão ser ensaiados em todos os ciclos

(ciclos ESC, ELR e ETC) na perspectiva da homologação.

O Conselho ampliou o âmbito da directiva a fim de estipular em matéria de homologação

europeia de motores a gás (gás de petróleo liquefeito (GPL) ou gás natural (GN)). Tal

ampliação foi conseguida mediante a aplicação de limites de emissão idênticos aos aplicados

aos motores a "diesel", mas com o aditamento de limites de emissão específicos em relação

aos hidrocarbonetos não-metano (em vez da totalidade dos hidrocarbonetos) e ao metano para

motores a gás. Os motores a gás serão ensaiados exclusivamente no ciclo ETC e, devido à

reduzida emissão de partículas que os caracteriza, não serão sujeitos à medida de partículas

para fins de homologação.

O Conselho acordou em apresentar valores específicos para os veículos de emissão

excepcionalmente reduzida destinados a ser utilizados principalmente em frotas urbanas.
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Como sucedeu em relação às outras directivas ditas "auto oil", foram introduzidas disposições

em matéria de tributação, pelo que o Conselho decidiu que os Estados-Membros poderão

aplicar incentivos fiscais destinados a encorajar a apresentação de veículos que observem os

futuros limites de emissão. Todavia, os incentivos relativos aos veículos que observem essas

normas mais estritas apenas serão autorizados a partir de 1 de Outubro de 2000 e deverão

cessar a partir da data da aplicação obrigatória dos requisitos legais.

7. Dispositivo

a) Nº 2 do artigo 1º

Foi apresentada no artigo 1º uma definição de Veículo Ecológico Avançado.

b) Nº 6 e 7 do artigo 2º (novos)

Por motivos relevantes, foram aditados dois números no artigo 2º, que adaptam as

disposições relativas à homologação e aos certificados de conformidade relativamente

aos veículos não conformes no que diz respeito aos valores de emissão estabelecidos

para a nova fase de 2008.

c) Nº 1, alíneas a) e b), e nº 2 do artigo 3º

A redacção deste artigo foi ligeiramente alterada devido à introdução do segundo

conjunto de valores de emissão para 2005 e ao aditamento de valores-limite

relativamente aos VEA.

d) Artigos 4º - 6º (novos)

Os artigos 4º - 6º comportam disposições relativas à aplicação da homologação CE

relativamente aos sistemas OBD a partir de 2005 (novos tipos de veículos) e de 2006

(todos os tipos de veículos), aos requisitos em matéria de duração e aos ensaios de

conformidade em circulação respectivamente. Estes artigos têm igualmente por

objectivo relembrar que a Comissão vai propor disposições para o efeito.
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d) Artigo 7º (Artigo 4º da proposta da Comissão)

O artigo 7º acompanha de muito perto a orientação adoptada na proposta da Comissão.

Todavia, o Conselho considerou que era melhor aditar novos números, solicitando à

Comissão que apresente propostas antes do final do ano 2000 em relação à introdução

de medidas suplementares respeitantes aos OBD, aos requisitos de durabilidade e

ensaios de conformidade em circulação a partir de Outubro de 2005, com vista a um

ciclo de ensaios de veículos harmonizado a nível mundial, destinado aos veículos

comerciais pesados. Uma vez que a tecnologia que proporciona a conformidade com o

rigoroso limite NOx em 2008 não está actualmente disponível, o Conselho determinou

que a Comissão apresentasse um relatório sobre o ponto da situação da tecnologia de

redução de NOx até ao final do ano de 2002 e, se necessário, adiantasse propostas

adequadas (ver comentário prévio no nº 6 supra).

e)  Anexo I

Foram introduzidas diversas alterações no Anexo I:

Na segunda secção do Anexo I foram introduzidas duas novas definições: 2.27 "VEA" e

2.28 "Dispositivo manipulado". Esta última foi introduzida devido a o Conselho a ter

explicitamente considerado mais adequada para se assegurar a exclusão de estratégias

não-conviviais de gestão de motores em relação a processos de ensaio no âmbito de

operações práticas.

A Secção 6.2 foi alterada devido a o Conselho ter considerado que, com a introdução de

valores-limite rigorosos para 2005, a repartição proporcional de ciclos de ensaio teria de

ser consequentemente alterada, pelo que o Conselho determinou que em relação a 2005

todos os motores a "diesel" serão testados em todos os ciclos na perspectiva da

homologação. Os motores a gás convencionais não serão sujeitos a medida de partículas

na perspectiva da homologação no que diz respeito ao requisito do ano 2000. Em

relação às fases de 2005 e 2008, esses motores continuarão a ser testados

exclusivamente no ciclo ETC.
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Nos quadros 1 e 2 da Secção 6.2.1, a faixa B foi dividida em B1 (valores-limite para

2005) e B2 (valores-limite para 2008), e foi aditada (ver comentários prévios no nº 6

supra) uma nova faixa C (valores-limite relativos aos VEA). O Conselho confirmou os

valores-limite propostos pela Comissão para a fase inicial do ano 2000. A este respeito,

acordou em conceder uma derrogação aos pequenos motores a "diesel" de alta

velocidade no que diz respeito às emissões de partículas. Todavia, o Conselho ampliou

a definição desses motores aos motores cuja cilindrada unitária seja de 750 cc., em vez

de 700. Além disso, o Conselho confirmou que essa excepção deixará de existir a partir

da implementação da segunda fase em 2005.

O Conselho decidiu acrescentar um conjunto obrigatório de valores-limite rigorosos

aplicável a partir de Outubro de 2005, o qual introduzirá limites de partículas

especialmente rigorosos que autorizarão uma redução de mais 80% para além dos

limites estipulados para 2000. O Conselho acordou em acrescentar uma fase ulterior

aplicável a partir de Outubro de 2008, cujo objectivo consiste em alcançar mais uma

redução do limite de NOx até 43% acima do limite estipulado para 2005.

Por fim, o Conselho decidiu incluir valores-alvo específicos relativamente aos VEA a

aplicar pelos Estados-Membros num espírito de abertura com vista a incentivar os

veículos cujas emissões são ultra-reduzidas e que se movimentem em áreas específicas.
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