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DIRECTIVA 2001/  /CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de

que altera a Directiva 70/220/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações

dos Estados-Membros respeitantes às medidas a tomar

contra a poluição do ar pelas emissões provenientes dos veículos a motor

(texto relevante para efeitos do EEE)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o

artigo 95.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão 1,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social 2,

Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado 3,

                                                
1 JO C 365 E de 19.12.2000, p. 268.
2 JO C 139 de 11.5.2001, p. 1.
3 Parecer do Parlamento Europeu de 15 de Maio de 2001 (ainda não publicado no Jornal

Oficial), posição comum do Conselho de          (ainda não publicada no Jornal Oficial) e
decisão do Parlamento Europeu de        (ainda não publicada no Jornal Oficial).



11253/1/01 REV 1 PB/jv 2
DG C II   PT

Considerando o seguinte:

(1) A Directiva 70/220/CEE  1 é uma das directivas específicas do procedimento de homologação

CE instituído pela Directiva 70/156/CEE do Conselho, de 6 de Fevereiro de 1970, relativo à

aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à homologação dos veículos a

motor e seus reboques 2.

(2) A Directiva 98/69/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 1998,

relativa às medidas a tomar contra a poluição do ar pelas emissões provenientes dos veículos a

motor e que altera a Directiva 70/220/CEE do Conselho 3, introduziu limites para as emissões

específicos para o monóxido de carbono e os hidrocarbonetos em combinação com um novo

ensaio para medir essas emissões a baixas temperaturas de modo a adaptar o comportamento

do sistema de controlo das emissões dos veículos da categoria M1 e da classe I da categoria N1

com motores de ignição comandada às condições ambientes experimentadas na prática.

(3) A Comissão determinou limites adequados para as emissões a baixa temperatura dos veículos

das classes II e III da categoria N1 com motores de ignição comandada. É agora também

adequado incluir no âmbito do ensaio a baixa temperatura veículos da categoria M1 com

motores de ignição comandada concebidos para transportar mais de seis passageiros e

veículos da categoria M1 como motores de ignição comandada cuja massa máxima

excede 2 500 kg, que estavam anteriormente excluídos.

                                                
1 JO L 76 de 6.4.1970, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 2001/1/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 35 de 6.2.2001, p.34).
2 JO L 42 de 23.2.1970, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 2000/40/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 203 de 10.8.2000, p. 9).
3 JO L 350 de 28.12.1998, p. 1.
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(4) Devido às suas características das emissões, é adequado isentar os veículos com motores de

ignição comandada que funcionam apenas com combustíveis gasosos (GPL ou GN) do ensaio

a baixa temperatura. Os veículos em que o sistema a gasolina está montado para fins de

emergência ou de arranque apenas e em que o reservatório de gasolina não pode ter mais do

que 15 litros, devem ser considerados como veículos que apenas podem funcionar com

combustíveis gasosos.

(5) É adequado alinhar o ensaio das emissões a baixa temperatura com o ensaio das emissões a

uma temperatura ambiente normal. O ensaio a baixa temperatura é portanto restringido aos

veículos das categorias M e N de massa máxima não superior a 3 500 kg.

(6) A Directiva 70/220/CE deve ser alterada nesse sentido,

APROVARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.º

Os Anexos I e VII da Directiva 70/220/CEE são alterados de acordo com o Anexo da presente

directiva.

Artigo 2.º

1. Os Estados-Membros devem pôr em vigor as disposições legislativas, regulamentares e

administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva no prazo de nove meses a

contar da data da sua entrada em vigor e informar imediatamente a Comissão desse facto.
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Quando os Estados-Membros aprovarem essas disposições, estas devem incluir uma referência à

presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação oficial. As

modalidades da referência serão aprovadas pelos Estados-Membros.

2. Os Estados-Membros devem comunicar à Comissão o texto das principais disposições de

direito interno que aprovarem nas matérias reguladas pela presente directiva.

Artigo 3.º

A presente directiva entra em vigor no terceiro dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial

das Comunidades Europeias.

Artigo 4°

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

Feito em Bruxelas, em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

A Presidente O Presidente
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ANEXO

ALTERAÇÕES AO ANEXO I DA DIRECTIVA 70/220/CEE

1. O quadro I.5.2, tipo VI, passa a ter a seguinte redacção:

"

Ensaio de homologação Veículos equipados com
motor de ignição comandada

das categorias M e N

Veículos equipados com
motor de ignição por

compressão das categorias M1
e N1

tipo VI Sim
(Massa máxima ≤ 3,5 t)

-

"

2. O ponto 5.3.5 é alterado do seguinte modo:

A chamada para nota de pé-de-página (1) e a própria nota de pé-de-página (1) são suprimidas.

3. O ponto 5.3.5.1 passa a ter a seguinte redacção:

"5.3.5.1 O presente ensaio deve ser efectuado com todos os veículos das categorias M1 e

N1 equipados com motores de ignição comandada, com excepção dos veículos

que apenas funcionam com um combustível gasoso (GPL ou GN). Os veículos

que podem ser alimentados tanto com gasolina como com um combustível gasoso,

mas em que o sistema a gasolina está montado para fins de emergência ou de

arranque apenas e cujo reservatório de gasolina não pode conter mais do que 15

litros, serão considerados, para efeitos do ensaio do tipo VI, como veículos que

apenas podem funcionar com um combustível gasoso.

Os veículos que podem ser alimentados com gasolina e quer GPL quer GN devem

ser submetidos ao ensaio do tipo VI com gasolina apenas.
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O presente ponto é aplicável aos novos modelos de veículos da categoria M1 e da

classe I da categoria N1, com excepção dos veículos concebidos para transportar

mais de seis passageiros e aos veículos cuja massa máxima excede 2 500 kg (1).

A partir de 1 de Janeiro de 2003, o presente ponto é aplicável aos novos modelos

de veículos das classes II e III da categoria N1, aos novos modelos de veículos da

categoria M1 concebidos para transportar mais de seis passageiros e aos novos

modelos de veículos da categoria M1 cuja massa máxima é superior a 2 500 kg e

inferior ou igual a 3 500 kg.

_________________

(1) O presente ponto é aplicável a novos modelos a partir de 1 de Janeiro de 2002."

4. O quadro do ponto 5.3.5.2 é substituído pelo seguinte:

"

Temperatura do ensaio 266 K (-7.º C)

Categoria Classe
Massa de monóxido de carbono

(CO)

L1 (g/km)

Massa de hidrocarbonetos

(HC)

L2 (g/km)
M1 (1) - 15 1,8

N1 I 15 1,8

II 24 2,7
N1 (2)

III 30 3,2

_________________

(1) Excepto os veículos concebidos para transportarem mais de seis passageiros e os veículos cuja
massa máxima excede 2 500 kg.

(2) E os veículos da categoria M1 especificados na nota 1."
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ALTERAÇÕES AO ANEXO VII DA DIRECTIVA 70/220/CEE

5. A primeira frase do ponto 1 passa a ter a seguinte redacção:

"1. O presente anexo aplica-se aos veículos de ignição comandada conforme definidos no

ponto 5.3.5 do Anexo I."

6. A primeira frase do ponto 2.1.1 passa a ter a seguinte redacção:

"2.1.1 O presente capítulo trata dos equipamentos necessários para os ensaios das

emissões pelo escape a baixa temperatura ambiente com veículos equipados com

motores de ignição comandada, conforme definidos no ponto 5.3.5. do Anexo I."

7. No ponto 4.3.3, a chamada para nota de pé-de-página (1) e a própria nota de pé-de-página são

suprimidas.



11253/1/01 REV 1 ADD 1 jcm/JFC/rp 1
DG C II   PT

CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Luxemburgo, 16 de Outubro de 2001 (18.10)
(OR. en)

Dossier interinstitucional:
2000/0211 (COD)

11253/1/01 REV 1 ADD 1

ENT 172
ENV 401
CODEC 786
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2001 tendo em vista a aprovação da Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera a Directiva 70/220/CEE do Conselho relativa à
aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes às medidas a
tomar contra a poluição do ar pelas emissões provenientes dos veículos a motor

NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO
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I. INTRODUÇÃO

1. Em 6 de Setembro de 2000, a Comissão apresentou uma proposta com base no
artigo 95.º do Tratado. 1

2. O Comité Social e Económico emitiu o seu parecer em 28 de Fevereiro de 2001. 2

3. O Parlamento Europeu adoptou o seu parecer em primeira leitura em 15 de Maio
de 2001. 3

4. Em 16 de Outubro de 2001, o Conselho adoptou a sua posição comum em
conformidade com o artigo 251.º do Tratado.

II. OBJECTIVO

5. O objectivo da proposta é o estabelecimento de valores-limite para as emissões a baixa
temperatura no que diz respeito aos veículos com motores de ignição comandada ainda
não abrangidos por tal legislação.

III. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

6. A proposta foi analisada pelo Conselho e sofreu algumas alterações, as quais, todavia,
não alteraram a sua orientação global.

7. O Conselho aceitou plenamente as seguintes alterações do Parlamento Europeu:

– Alteração 1 (período transitório de nove meses a partir da entrada em vigor da directiva,
em vez da data específica de 30 de Junho de 2001);

– Alteração 2 (alteração do quadro 1.5.2., numa perspectiva de clareza jurídica, por forma
a indicar que o ensaio do modelo VI deverá ser aplicado a todos os veículos equipados
com motor de ignição comandada das categorias M e N); e

– Alteração 4 (valores-limite mais apertados de CO e HC em relação aos veículos da
categoria N1, classes II e III).

                                                
1 JO C 365 E, 19.12.2000, p. 268.
2 JO C 139, 11.05.2001, p. 1.
3 Parecer do Parlamento Europeu de 15 de Maio de 2001 (ainda não publicado no Jornal

Oficial). Ver doc. 8862/01.
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8. O Conselho aceitou igualmente, em princípio, a Alteração 5. Essa alteração esclarece

quais as categorias de veículos a que deve ser aplicado o ensaio de arranque a frio.

Todavia, no intuito de introduzir maior clareza jurídica, e em conformidade com o

disposto na Directiva 98/69/CE, o Conselho considerou igualmente que a Directiva

deverá especificar que a legislação em vigor estipula que a data de 1 de Janeiro de 2002

constitui a data de aplicação no que diz respeito aos novos modelos de veículos da

categoria M1 e da classe I de categoria N1, com excepção dos veículos concebidos para

transportar mais de seis passageiros e dos veículos cuja massa máxima exceda 2 500 kg.

IV. CONCLUSÃO

9. O Conselho considera que, com a adopção do grosso da proposta da Comissão e a

respectiva alteração de acordo com as opiniões do Parlamento Europeu, alcançou uma

solução exequível que garante um elevado nível de protecção da saúde humana e do

ambiente.
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2000/0211 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO
AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE

respeitante à

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da Directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa às medidas a tomar contra a poluição do ar

pelas emissões provenientes dos veículos a motor e que altera a Directiva 70/220/CEE
(ensaios de arranque a frio)

1. HISTORIAL

Data da transmissão da proposta ao PE e ao Conselho
(documento COM(2000) 487 final – 2000/0211 COD):

6 de Setembro de 2000

Data do parecer do Comité Económico e Social: 28 de Fevereiro de 2001

Data do parecer do Parlamento Europeu, primeira leitura: 15 de Maio de 2001

Data de adopção da posição comum: 15 de Outubro de 2001

2. OBJECTIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO

O objectivo da proposta consiste em alterar a Directiva 70/220/CEE, com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 2001/1/CE, de modo a completar os valores-limite das
emissões a baixa temperatura aplicáveis aos veículos com motores de ignição comandada e
aplicar essas medidas a partir de 1 de Janeiro de 2003. A presente proposta fixa valores-limite
a baixa temperatura aplicáveis aos novos modelos de veículos comerciais ligeiros
(categoria N1) da classe de massa II (superior a 1.305 kg até 1.760 kg, inclusive) e da classe
de massa III (superior a 1.760 kg até 3.500 kg) equipados com motores de ignição
comandada. A proposta também introduz no âmbito do ensaio a baixa temperatura os novos
modelos de automóveis de passageiros mais pesados (categoria M1), que estavam
anteriormente excluídos do âmbito do ensaio a baixa temperatura constante da Directiva
70/220/CEE, com a redacção que lhe foi dada pela Directiva 98/69/CE.

Estes requisitos apenas se aplicam aos veículos com motores de ignição comandada que
sejam alimentados a gasolina, gás de petróleo liquefeito (GPL) ou gás natural (GN). Os
veículos equipados com um motor diesel estão especificamente excluídos.
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3. COMENTÁRIOS SOBRE A POSIÇÃO COMUM

Na sua primeira leitura, o Parlamento Europeu adoptou quatro alterações que tiveram em
conta os debates com a Presidência do Conselho, por forma a alcançar um acordo em primeira
leitura.

A alteração 1 diz respeito à data de transposição desta directiva de alteração para a legislação
dos Estados-Membros.

A alteração 2 modifica um quadro da directiva que indica quais os ensaios aplicáveis aos
veículos equipados com motores de ignição comandada. Deste modo, a alteração reflecte o
alargamento do âmbito de aplicação dos ensaios a baixa temperatura a todos os modelos de
veículos pertinentes equipados com motores de ignição comandada.

A alteração 4 introduz limites mais rigorosos de emissão a baixa temperatura para o
monóxido de carbono (CO) e hidrocarbonetos (HC), aplicáveis a veículos comerciais ligeiros
das classes de massa II e III equipados com motores de ignição comandada.

A alteração 5 é uma alteração a nível da redacção, que esclarece quais são os novos modelos
de veículos abrangidos pelo ensaio de arranque a frio a partir de 1 de Janeiro de 2003.

A posição comum toma plenamente em conta todas as alterações introduzidas pelo
Parlamento Europeu em primeira leitura. Todavia, a avaliação posterior do Conselho resultou
numa pequena modificação à alteração 5, no sentido de introduzir alguma clareza jurídica e de
especificar directamente, na secção apropriada, que o ensaio de arranque a frio se aplica a
veículos das categorias M1 e N1 da classe de massa I a partir de 1 de Janeiro de 2002.

4. CONCLUSÃO

Em geral, a Comissão acolhe com agrado a posição comum e exorta as duas instituições a
chegar a acordo, tão rapidamente quanto possível, em relação a esta directiva de alteração.


