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DIRECTIVA 2003/   /CE DO PARLAMENTO EUROPEU

E DO CONSELHO

de

que altera as Directivas 70/156/CEE e 80/1268/CEE do Conselho

no que respeita à medição das emissões de dióxido de carbono

e ao consumo de combustível dos veículos N1

(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 Europeu 2,

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

                                                
1 JO C 51 E de 26.2.2002, p. 317.
2 JO C 125 de 27.5.2002, p. 6.
3 Parecer do Parlamento Europeu de 24 de Setembro de 2002 (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).
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Considerando o seguinte:

(1) A Directiva 80/1268/CEE do Conselho, de 16 de Dezembro de 1980, relativa às emissões de

dióxido de carbono e ao consumo do combustível dos veículos a motor 1, é uma das directivas

específicas do procedimento de homologação instituído pela Directiva 70/156/CEE do

Conselho, de 6 de Fevereiro de 1970, relativa à aproximação das legislações dos Estados-

-Membros respeitantes à homologação dos veículos a motor e seus reboques 2.

(2) A Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre políticas e medidas

da UE para a redução das emissões de gases com efeito de estufa: rumo a um programa

europeu para as alterações climáticas (ECCP), propõe uma estratégia de implementação para

reduzir a emissão de gases com efeito de estufa, incluindo medidas no sector dos transportes.

O Livro Verde "Estratégia europeia para a segurança do aprovisionamento energético" apela

igualmente à realização de esforços para aumentar a economia de combustível dos veículos a

motor.

                                                
1 JO L 375 de 31.12.1980, p. 36. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 1999/100/CE da Comissão (JO L 334 de 28.12.1999, p. 36).
2 JO L 42 de 23.2.1970, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 2001/116/CE da Comissão (JO L 18 de 21.1.2002, p. 1).
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(3) Ao abrigo da estratégia comunitária de redução das emissões de dióxido de carbono (CO2)

pelos automóveis de passageiros, conforme delineada na Comunicação da Comissão ao

Conselho e ao Parlamento Europeu – Estratégia comunitária para reduzir as emissões de CO2

dos veículos de passageiros e melhorar a economia de combustível, a metodologia de medição

harmonizada, conforme estabelecida na Directiva 80/1268/CEE, tem estado a ser utilizada

como instrumento básico. Com vista a possibilitar medidas subsequentes de redução do

consumo de combustível e das emissões de CO2 no sector dos veículos comerciais ligeiros, é

necessário alargar o âmbito dessa directiva de modo a incluir também os veículos N1.

(4) Como se refere na Decisão n.º 1753/2000/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,

de 22 de Junho de 2000, que estabelece um regime de vigilância das emissões específicas

médias de CO2 dos automóveis novos de passageiros 1, a Comissão elaborou um estudo sobre

as possibilidades e implicações de um método harmonizado de medição das emissões

específicas de CO2 dos veículos da categoria N1. A este respeito, considera-se tecnicamente

aceitável e muito económico aplicar o ensaio de emissões previsto na Directiva 70/220/CEE

do Conselho, de 20 de Março de 1970, relativa à aproximação das legislações dos Estados-

-Membros respeitantes às medidas a tomar contra a poluição do ar pelos gases provenientes

dos motores de ignição comandada que equipam os veículos a motor 2, para a medição do

consumo de combustível e das emissões de CO2 dessa categoria de veículos.

                                                
1 JO L 202 de 10.8.2000, p. 1.
2 JO L 76 de 6.4.1970, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 2002/80/CE da Comissão (JO L 291 de 28.10.2002, p. 20).
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(5) Muitos fabricantes com um volume de produção reduzido compram aos fornecedores motores

homologados em relação às emissões de acordo com a Directiva 88/77/CEE do Conselho,

de 3 de Dezembro de 1987, 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 por compressão utilizados em veículos e a emissão de gases poluentes

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

petróleo liquefeito utilizados em veículos 1. Um número considerável desses fornecedores não

possui as necessárias infra-estruturas ou capacidade técnica para realizar o ensaio das

emissões de escape ou de CO2. É portanto necessário que se conceda uma isenção aos

fabricantes com um volume de produção reduzido, dado que os custos adicionais para cumprir

a presente directiva seriam desproporcionadamente elevados.

(6) Estas medidas afectam igualmente os Anexos da Directiva 70/156/CEE.

(7) As Directivas 70/156/CEE e 80/1268/CEE devem consequentemente ser alteradas em

conformidade,

APROVARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

                                                
1 JO L 36 de 9.2.1988, p. 33. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 2001/27/CE da Comissão (JO L 107 de 18.4.2001, p. 10).
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Artigo 1.º

A Directiva 70/156/CEE é alterada nos termos seguintes:

a) A linha 39 da Parte I do Anexo IV passa a ter a seguinte redacção:

"
Assunto N.º da Directiva Referência do

Jornal Oficial

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

39. Emissões de

CO2/consumo de

combustível

80/1268/CEE L 375

de 31.12.1980,

p. 36

X X

";
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b) No certificado CE de conformidade dos veículos completos ou incompletos das categorias N1,

N2 e N3, ao Anexo IX, parte I, página 2, é aditado o seguinte ponto:

"46.2 – Emissões de CO2/consumo de combustível (1) (só N1):

N.º da directiva de base e da última directiva de alteração aplicável à homologação CE:

.....................................................................................................................................................

Emissões de CO2 Consumo de combustível

Condições urbanas ... g/km ... l/100 km ou para combustíveis gasosos m
3
/100 km (1)

Condições extra-urbanas ... g/km ... l/100 km ou para combustíveis gasosos m
3
/100 km (1)

Combinado ... g/km ... l/100 km ou para combustíveis gasosos m
3
/100 km (1)

______________________

(1) No caso de veículos movidos quer a gasolina quer a combustíveis gasosos, indicar o consumo
para ambos. Os veículos equipados com sistemas de gasolina apenas para casos de
emergência ou para o arranque e cujo depósito tenha uma capacidade máxima de 15 litros,
serão considerados veículos movidos exclusivamente a combustível gasoso para efeitos de
ensaio. "
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Artigo 2.º

Os Anexos I e II da Directiva 80/1268/CEE são alterados nos termos do Anexo da presente

directiva.

Artigo 3.º

Até........ ∗∗∗∗ , a Comissão deve:

a) Apresentar um estudo sobre as possibilidades de obter dados representativos sobre a emissão

de CO2 e o consumo de combustível dos veículos completos construídos em várias fases e dos

veículos cujas emissões são medidas de acordo com a Directiva 88/77/CEE para ter em conta

os aspectos "custos-eficácia" destas medições;

b) Apresentar uma avaliação do conceito de família de veículo introduzido na presente directiva;

c) Se necessário, propor ao Comité instituído pelo artigo 13.º da Directiva 70/156/CEE medidas

relativas à adaptação da presente directiva ao progresso técnico.

Artigo 4.º

Quando um veículo produzido por um fabricante especializado de carroçarias preencher os critérios

de uma das famílias de veículos do fabricante do veículo de base, o fabricante de carroçarias pode

usar os dados sobre eficiência energética e produção de CO2 fornecidos pelo fabricante do veículo.

                                                
∗∗∗∗  Dois anos a contar da data de entrada em vigor da presente directiva.
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Artigo 5.º

1. Com efeitos a partir de ............. ∗∗∗∗  no que respeita aos veículos da categoria N1, os Estados-

-Membros não podem, por motivos relacionados com a emissão de CO2 ou com o consumo de

combustível:

a) Recusar a homologação CE ou a homologação de âmbito nacional de um modelo de veículo a

motor,

b) Proibir a matrícula, a venda ou a entrada em circulação de veículos nos termos do artigo 7.º da

Directiva 70/156/CEE,

se os valores de emissão de CO2 e de consumo tiverem sido determinados de acordo com os

requisitos da Directiva 80/1268/CEE, com a redacção que lhe foi dada pela presente directiva.

2. Com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2005, no que respeita aos veículos da classe I da

categoria N1, e de 1 de Janeiro de 2007, no que respeita aos veículos das classes II e III da

categoria N1, os Estados-Membros:

a) Deixam de poder conceder a homologação CE nos termos do n.º 1 do artigo 4.º da

Directiva 70/156/CEE e

b) Devem recusar a homologação de âmbito nacional, excepto nos casos em que seja invocado o

n.º 2 do artigo 8.º da Directiva 70/156/CEE,

se os valores de emissão de CO2 e de consumo não tiverem sido determinados de acordo com os

requisitos da Directiva 80/1268/CEE, com a redacção que lhe foi dada pela presente directiva.

                                                
∗∗∗∗  Um ano a contar da data de entrada em vigor da presente directiva.
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3. Com efeito a partir de 1 de Janeiro de 2006, no que respeita aos veículos da classe I da

categoria N1, e de 1 de Janeiro de 2008, no que respeita aos veículos das classes II e III da

categoria N1, os Estados-Membros devem:

a) Considerar os certificados de conformidade que acompanham os novos veículos, de acordo

com a Directiva 70/156/CEE, não válidos para efeitos do n.º 1 do artigo 7.º dessa directiva;

b) Recusar a matrícula, a venda ou a entrada em serviço de veículos novos que não possuam um

certificado de conformidade válido nos termos da Directiva 70/156/CEE, excepto nos casos

em que seja invocado o n.º 2 do artigo 8.º da referida directiva,

se os valores de emissão de CO2 e de consumo tiverem sido determinados de acordo com os

requisitos da Directiva 80/1268/CEE, com a redacção que lhe foi dada pela presente directiva.

4. No que respeita aos veículos da categoria N1 construídos em várias fases, as datas que

constam nos n.ºs 2 e 3 são adiadas por 12 meses.

5. Para efeitos do presente artigo, entende-se por:

– veículos da classe I da categoria N1, veículos da categoria N1 com massa de referência inferior

ou igual a 1305 kg,
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– veículos da classe II da categoria N1, veículos da categoria N1 com massa de referência

superior a 1305 kg, mas inferior ou igual a 1760 kg,

– veículos da classe III da categoria N1, veículos da categoria N1 com massa de referência

superior a 1760 kg.

Artigo 6.º

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

administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva antes de …. * e informar

imediatamente a Comissão desse facto.

Quando os Estados-Membros aprovarem essas disposições, estas devem incluir uma referência à

presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência na publicação oficial. As modalidades

dessa referência serão aprovadas pelos Estados-Membros.

Artigo 7.º

A presente directiva entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

                                                
* 12 meses após a data de entrada em vigor da presente directiva.
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Artigo 8.º

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

Feito em Bruxelas, em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente
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ANEXO

I. O Anexo I da Directiva 80/1268/CEE é alterado nos termos seguintes:

1) O ponto 1 passa a ter a seguinte redacção:

"1. ÂMBITO

A presente directiva aplica-se à medição das emissões de dióxido de carbono

(CO2) e do consumo de combustível dos veículos a motor das categorias M1 e N1.

Não se aplica a um modelo de veículo N1 se:

– o tipo de motor montado nesse modelo de veículo tiver sido homologado

nos termos da Directiva 88/77/CEE e

– a produção anual total de veículos N1 do fabricante a nível mundial for

inferior a 2 000 unidades."

2) O ponto 2.3 passa a ter a seguinte redacção:

"2.3. Em relação ao ensaio descrito no ponto 6, deve ser apresentado um veículo

representativo do modelo a homologar quando o serviço técnico responsável pelos

ensaios de homologação os realizar. Em relação aos veículos M1 e N1

homologados em relação às suas emissões de acordo com a

Directiva 70/220/CEE, o serviço técnico verificará durante o ensaio que os

veículos satisfazem os valores-limite aplicáveis a esse modelo, conforme descrito

na Directiva 70/220/CEE."
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3) Ao ponto 6.1 é aditado o seguinte parágrafo:

"Os veículos que não atinjam os valores de aceleração e velocidade máxima previstos

no ciclo de ensaio devem ser acelerados a fundo até que entrem de novo na área da

curva de funcionamento prevista. Os desvios do ciclo de ensaio devem ser registados no

relatório de ensaio."

4) O ponto 11 passa a ter a seguinte redacção:

"11. EXTENSÃO DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. A homologação pode ser objecto de extensão a veículos do mesmo modelo

ou de modelo diferente que divirjam no que diz respeito às características do

anexo II a seguir indicadas, se as emissões de CO2 medidas pelo serviço

técnico não excederem em mais de 4%, para os veículos da categoria M1, e

em mais de 6%, para os veículos da categoria N1, o valor de homologação:

– Massa de referência

– Massa máxima autorizada

– Tipo de carroçaria:

para M1: berlina, porta traseira, carrinha, coupé, descapotável, veículo

de uso múltiplo

para N1: camião, furgoneta

– Relações de transmissão finais

– Equipamentos e acessórios do motor



5997/1/03 REV 1 PB/fm 3
ANEXO DG C I    PT

11.2. Extensão da homologação de veículos da categoria N1 na mesma família

11.2.1. Para os veículos da categoria N1 aprovados como membros de

uma família de veículos pelo procedimento constante do

Anexo I, ponto 12.2, a homologação só pode ser objecto de

extensão a veículos da mesma família se o serviço técnico

considerar que o consumo de combustível do novo veículo não

excede o consumo de combustível do veículo em que se baseia o

consumo de combustível atribuído à família.

A homologação pode ser objecto de extensão a veículos:

– cujo peso exceda no máximo em 110 kg o modelo da

família que foi testado, desde que a diferença de peso

relativamente ao membro mais leve da família não seja

superior a 220 kg e

– que tenham uma relação total de transmissão inferior à do

membro da família testado unicamente devido a uma

alteração na dimensão dos pneus e

– que estejam conformes com os outros membros da família

no que se refere a todos os restantes parâmetros.

11.2.2. Para os veículos da categoria N1 homologados como membros

de uma família de veículos pelo procedimento constante do

Anexo I, ponto 12.3, a homologação só pode ser objecto de

extensão a veículos da mesma família sem ensaios adicionais se

o serviço técnico considerar que o consumo de combustível do

novo veículo está dentro dos limites estabelecidos pelos dois

veículos da família que têm o consumo de combustível

respectivamente mais elevado e mais baixo."
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5) É aditado o seguinte ponto:

"12. HOMOLOGAÇÃO DE VEÍCULOS DA CATEGORIA N1 DENTRO DE UMA

MESMA FAMÍLIA

Os veículos da categoria N1 podem ser objecto de homologação dentro de uma

mesma família, tal como definido no ponto 12.1, através de um dos dois métodos

alternativos descritos em 12.2 e 12.3.

12.1. Os veículos da categoria N1 podem ser agrupados em famílias para o efeito

da presente directiva, desde que os seguintes parâmetros sejam idênticos ou

se encontrem dentro dos limites adiante especificados:

12.1.1. Parâmetros idênticos:

– fabricante e modelo, tal como definido no Anexo II,

Secção I, ponto 0.2

– capacidade do motor

– tipo do sistema de controlo das emissões

– tipo do sistema de combustível, tal como definido no

Anexo II, ponto 1.5.2

12.1.2. Os seguintes parâmetros deverão estar dentro dos limites a

seguir indicados:

– relações de transmissão finais (não mais de 8% superior à

mais baixa), tal como definido no Anexo II, ponto 1.6.3

– massa de referência (não mais de 220 kg inferior à do

modelo mais pesado)

– superfície frontal (não mais de 15% inferior à do modelo

maior)

– potência do motor (não mais de 10% inferior à do valor

mais elevado)
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12.2. Uma família de veículos, tal como definida no ponto 12.1 pode

ser homologada com dados de emissão de CO2 e de consumo de

combustível comuns a todos os membros da família. O serviço

técnico deverá seleccionar para os ensaios o membro da família

que considerar que tem as emissões de CO2 mais elevadas. As

medições são efectuadas como descrito no ponto 6 e os

resultados obtidos com o método descrito no ponto 6.5 são

usados como valores de homologação comuns a todos os

membros da família.

12.3. Os veículos que são agrupados numa família tal como definido

no ponto 12.1 podem ser homologados com dados de emissão de

CO2 e consumo de combustível individuais para cada membro

da família. O serviço técnico selecciona para os ensaios os dois

veículos que considerar que apresentam os valores de emissão

de CO2 mais altos e mais baixos respectivamente. As medições

são efectuadas como descrito no ponto 6. Se os dados do

fabricante para estes dois veículos estiverem dentro do intervalo

de tolerância descrito no ponto 6.5, os valores das emissões de

CO2 declarados pelo fabricante para todos os membros da

família de veículos podem ser utilizados como valores de

homologação. Se os dados do fabricante não estiverem dentro

do intervalo de tolerância, os resultados obtidos de acordo com o

método descrito no ponto 6.5 serão utilizados como valores de

homologação e o serviço técnico seleccionará para ensaios

adicionais um número adequado de veículos da mesma família."
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II. O Anexo II da Directiva 80/1268/CEE é alterado do seguinte modo:

1) O texto do início da página é alterado do seguinte modo:

"Adenda ao certificado de homologação CE n.º:

relativo à homologação de um veículo 6 relativamente à Directiva 80/1268/CEE

(emissões de CO2 e consumo de combustível), com a última redacção que lhe foi

dada pela Directiva 2003/   /CE ∗∗∗∗ ."

2) É aditada a seguinte nota de rodapé à Adenda:

"(6) No que se refere aos veículos homologados dentro de uma família nos
termos do Anexo I, ponto 12, deve ser fornecida a presente adenda para cada
membro da família de veículos individualmente."

3) Os pontos da Adenda a seguir indicados passam a ter a seguinte redacção:

a) O ponto 1.3 passa a ter a seguinte redacção:

"1.3. Tipo de carroçaria:

1.3.1.para M1: berlina, porta traseira, carrinha, coupé, descapotável,

veículo de uso múltiplo (1)

1.3.2.para N1: camião, furgoneta"

b) O ponto 1.7 passa a ter a seguinte redacção:

"1.7. Valores de homologação"

                                                
∗∗∗∗  Nota para Serviço de Publicações: inserir número da presente directiva.
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I. Introdução

A proposta de directiva baseia-se no artigo 95.º do Tratado CE.

O Parlamento Europeu completou a sua primeira leitura e emitiu o seu parecer em

24 de Setembro de 2002 1.

O Comité Económico e Social emitiu o seu parecer 2 em 27 de Novembro de 2001.

Em 9 de Outubro de 2003, o Conselho aprovou a sua posição comum tal como consta do

doc. 5997/03.

II. Objectivo

A presente directiva visa alterar a Directiva 80/1268/CEE, com a última redacção que lhe foi

dada pela Directiva 1999/100/CE, a fim alargar o âmbito de aplicação da directiva aos

veículos N1 (veículos comerciais ligeiros), dado que actualmente esta última directiva apenas

é aplicável aos veículos M1 (veículos particulares). A proposta introduz requisitos

harmonizados obrigatórios para a medição das emissões de dióxido de carbono e do consumo

de combustível dos veículos N1. Constitui portanto um primeiro pré-requisito para tornar

possíveis, monitorizar e avaliar eventuais medidas relacionadas com a economia de

combustível dos veículos N1 na UE. Esta legislação deverá igualmente melhorar a informação

colocada à disposição aos consumidores ou potenciais compradores.

III. Análise da posição comum constante do doc. 5997/03

1. Análise geral

Na sua posição comum aprovada por unanimidade, o Conselho:

– completou o artigo 1.º,
– criou dois novos artigos (3.º e 4.º) criando nomeadamente o conceito de  "família de

veículos",

                                                
1 Doc. PE P5 TA-Prov (2002) 09-94; relator: Robert Goodwill.
2 Parecer 2001/0255 COD [JO C125, de 27 de Maio de 2002, p. 6].
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– adiou diversas datas de entrada em vigor,

– incluiu as definições comuns das três classes de massa dos veículos N1,

– introduziu dois novos números no anexo relativos à alteração do Anexo I da

Directiva 80/1268/CE (prorrogação da homologação, aprovação do veículo de categoria

N1 no seio de uma família),

– introduziu no anexo uma alteração do Anexo II da Directiva 80/1268/CEE.

2. Novos elementos constantes da posição comum em relação à proposta da Comissão

Art. 1.º

O objecto da linha 39 da Parte 1 do Anexo 4 da Directiva 70/156/CEE foi alargado às

emissões de CO 2.

Foi aditada uma alínea b) do artigo 1.º relativa às informações relativas às emissões de

CO2/consumo de combustível de veículos N1 a referir nos Certificados de Conformidade CE.

Art. 2.º

O âmbito de aplicação do presente foi alargado ao Anexo II da Directiva 80/1268/CEE.

Art. 3.º

Este novo artigo solicita à Comissão que, o mais tardar dois anos após a entrada em vigor da

presente directiva:

a) apresente um estudo sobre as possibilidades de obter dados representativos sobre a

emissão de CO2 e o consumo de combustível dos veículos completos construídos em

várias fases e dos veículos cujas emissões são medidas de acordo com a

Directiva 88/77/CEE para ter em conta os aspectos "custos-eficácia" destas medições;
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b) apresente uma avaliação do conceito de família de veículo introduzido na presente

directiva;

c) se necessário, proponha ao Comité instituído pelo artigo 13.º da Directiva 70/156/CEE

medidas relativas à adaptação da presente directiva ao progresso técnico.

Art. 4.º

Este novo artigo resulta da aprovação da alteração 2 do PE e estipula que, sempre que um

veículo produzido por um fabricante especializado de carroçarias preencher nos critérios de

uma das famílias de veículos do fabricante do veículo de base, o fabricante de carroçarias

pode usar os dados sobre eficiência energética e produção de CO2 fornecidos pelo fabricante

do veículo.

Art. 5.º

No n.º 1, a data de aplicação foi alterada de "1 de Maio de 2003" para "um ano a contar da

data de entrada em vigor na presente directiva".

No n.º 2, as datas de aplicação foram alteradas de "1 de Julho de 2003" para "1 de Janeiro

de 2005" no que diz respeito aos veículos da classe I da categoria N1, e para "1 de Janeiro

de 2007" em relação aos veículos das classes II e III da categoria N1.

No n.º 3, a data de aplicação foi alterada de "1 de Janeiro de 2007" para "1 de Janeiro

de 2008".

Foi introduzido um novo n.º 4, que adia por 12 meses as datas referidas nos n.º 2 e 3 em

relação aos veículos construídos em várias fases.

O novo n.º 5 inclui as definições comuns das três classes de massa dos veículos N1.
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Art. 6.º

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

administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva "antes de 12 meses

após a data de entrada em vigor da presente directiva" em vez de "até 30 de Abril de 2003".

Anexo

Ad I

No n.º 1, ("Âmbito"), a alteração 2 do PE que solicita a substituição de "e" por "ou" no

primeiro travessão não foi aceite.

Foi introduzido um n.º 4 para substituir o ponto 11 do Anexo I da Directiva 80/1268/CEE, que

prevê a extensão da homologação. Este número tem em conta algumas das recomendações da

alteração 3 do PE.

Foi introduzido um n.º 5, que adita um novo ponto 12 ao Anexo I da Directiva 80/1268/CEE

relativo à homologação de veículos da categoria N1 na mesma família. Este número tem

igualmente em conta algumas das recomendações da alteração 3 do PE.

Foi aditado um novo ponto II ao Anexo, referente à alteração do Anexo II da

Directiva 80/1238/CEE que introduz algumas clarificações ao texto em vigor.

IV. Conclusão

A posição comum, que observa amplamente a proposta da Comissão, foi unanimemente

aprovada pelo Conselho. As principais alterações à proposta da Comissão foram a introdução

de um conceito de família de veículos e as alterações das datas de transposição e de entrada

em vigor da presente directiva.
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CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 26 de Setembro de 2003 (30.09)
(OR. en)

Dossier interinstitucional:
2001/0255 (COD)

12901/03

ENT 159
ENV 471
CODEC 1238

NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral
para: Comité de Representantes Permanentes (1.ª Parte)/Conselho
n.º doc. ant.: 13106/02 ENT 139 ENV 571 CODEC 1258
n.º prop. Com: 13492/01 ENT 220 ENV 540 CODEC 1110 – COM(2001) 543 final
Assunto: Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as

Directivas 70/156/CEE e 80/1268/CEE do Conselho no que respeita à medição
das emissões de dióxido de carbono e ao consumo de combustível dos veículos
N1
− Aprovação da Posição Comum

1. Em 24 de Outubro de 2001, a Comissão aprovou a proposta supramencionada 1. A proposta

introduz requisitos harmonizados obrigatórios para a medição das emissões de dióxido de

carbono e do consumo de combustível dos veículos N1. Constitui portanto um primeiro pré-

-requisito para monitorizar e avaliar eventuais futuras medidas relacionadas com a economia de

combustível dos veículos N1 na União Europeia.

A directiva proposta baseia-se no artigo 95.º do Tratado CE e no procedimento do artigo 251.º.

2. Em 20 de Março de 2002 2 o Comité Económico e Social emitiu parecer.

                                                
1 COM (2001) 543 final.
2 Parecer 2001/0255 COD [JO C 125 de 27.5.2002, p. 6].
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3. Em 25 de Setembro de 2002, o Parlamento Europeu terminou a primeira leitura e emitiu

parecer.

4. O Grupo analisou a proposta de directiva bem como as alterações do Parlamento Europeu em

diversas reuniões. A alteração 1 foi aprovada, tendo como consequência a introdução de um

novo artigo estipulando que quando um veículo produzido por um fabricante especializado de

carroçarias preencher os critérios de uma das famílias de veículos do fabricante do veículo de

base, o fabricante de carroçarias pode usar os dados sobre eficiência energética e produção de

CO2 fornecidos pelo fabricante do veículo. Algumas das preocupações expressas pela

alteração 3 relativa à extensão da homologação e à homologação de veículos da categoria N1

dentro de uma mesma família foram tidas em consideração através da introdução de dois novos

números em Anexo (Subdivisão I, pontos 4 e 5). A alteração 2 não foi aceite.

5. Em 11 de Dezembro de 2002, o Comité de Representantes Permanentes manifestou o seu

acordo em relação ao projecto de posição comum.

6. O projecto de posição comum foi entretanto ultimado pelos Juristas-Linguistas.

7. Solicita-se ao Comité de Representantes Permanentes que sugira ao Conselho que:

na parte "A" da ordem do dia de uma próxima reunião, adopte:

− a posição comum 1, em conformidade com o n.º 2 do artigo 251.º do Tratado CE, e

− o projecto de nota justificativa do Conselho, na versão constante do documento 5997/03

ENT 18 ENV 64 CODEC 118 ADD 1.

                                                
1 A versão consolidada, ultimada pelos Juristas-Linguistas, consta do doc. 5997/03 ENT 18

ENV 64 CODEC 118.
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AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do segundo parágrafo do n.º 2 do artigo 251.º do Tratado CE

respeitante à

posição comum do Conselho sobre a adopção de uma directiva do Parlamento Europeu
e do Conselho que altera as Directivas 70/156/CEE e 80/1268/CEE do Conselho no que
respeita a medição das emissões de dióxido de carbono e o consumo de combustível dos

veículos N1
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1. HISTORIAL DO PROCESSO

Data de transmissão da proposta ao Parlamento Europeu e ao
Conselho: COM(2001)543 final – 2001/0255(COD) 24 de Outubro de 2001

Data de adopção do parecer do Comité Económico e Social
Europeu: 20 de Março de 2002

Data do parecer do Parlamento Europeu em primeira leitura: 24 de Setembro de
2002

Data da transmissão da proposta alterada: N/D

Data de adopção da posição comum: 9 de Outubro de 2003

2. OBJECTIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO

O objectivo da proposta é alargar os requisitos da Directiva 80/1268/CEE1 (com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 1999/100/CE2) no que respeita a medição das
emissões de dióxido de carbono e o consumo de combustível dos veículos N1 ( veículos
comerciais ligeiros até 3,5 toneladas de peso bruto). Esta directiva presentemente aplica-se
apenas aos veículos da categoria M1 (automóveis de passageiros). A Directiva 80/1268/CEE
só prevê a medição das emissões de CO2 e do consumo de combustível como parte dos
requisitos respeitantes à homologação - não há limites específicos para os valores de CO2. A
proposta introduz ainda uma pequena alteração editorial à Directiva 70/156/CEE3, relativa à
homologação dos veículos a motor na UE.

3. COMENTÁRIOS À POSIÇÃO COMUM

3.1. Breve comentário

O Parlamento Europeu adoptou três alterações (limitadas à Directiva 80/1268/CEE) que
visam, no seu conjunto, continuar a aliviar a carga imposta aos fabricantes em termos de
homologação (especificamente pequenos e médios fabricantes), além das medidas já previstas
para este efeito na proposta da Comissão. Além de introduzir mais algumas alterações
adicionais à proposta da Comissão, a posição comum do Conselho alcançada por maioria
qualificada adopta o seguinte sobre as alterações do PE:

                                                
1 JO L 375 de 31.12.1980, p. 36.
2 JO L 334 de 28.12.1999, p. 36.
3 JO L 42 de 23.2.1970, p. 1.
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3.2. As alterações do Parlamento Europeu

Alteração 1 do Parlamento Europeu:

A proposta da Comissão isenta dos ensaios de consumo de combustível/emissões de CO2 os
veículos de categoria N1 equipados com motores homologados em relação às emissões de
poluentes, de acordo com a Directiva 88/77/CEE4, e produzidos por um fabricante cuja
produção mundial não exceda as 2.000 unidades anuais de veículos da categoria N1. Isto visa
reduzir os encargos financeiros que as pequenas e médias empresas produtoras destes veículos
teriam com ensaios relativos às emissões de CO2 e ao consumo de combustível.

A alteração 1 do Parlamento Europeu reduz ainda mais o encargo potencial dos ensaios, ao
permitir que os "fabricantes de carroçarias" que comprem chassis equipados com motores de
fabricantes de automóveis ou camiões possam usar os dados sobre consumo de combustível e
produção de CO2 fornecidos pelo fabricante do chassis/motor, quando um veículo acabado se
inserir nos critérios de uma das famílias de veículos (definida pela alteração 3).

Posição da Comissão sobre a alteração 1 do Parlamento Europeu:

A Comissão aceita, em princípio, a alteração 1.

Posição do Conselho sobre a alteração 1 do Parlamento Europeu:

O Conselho não adoptou a alteração 1 directamente, mas solicitou à Comissão que dois anos
depois da entrada em vigor da directiva apresente os resultados de uma avaliação e, se for
caso disso, uma proposta tendente a tratar mais aprofundadamente a questão dos "fabricantes
de carroçarias" ou da construção em várias fases.

Alteração 2 do Parlamento Europeu:

O objectivo da proposta da Comissão é isentar os fabricantes com produção reduzida de
veículos da categoria N1 (veículos comerciais ligeiros) para os quais o cumprimento dos
requisitos da Directiva 80/1268/CEE representaria um encargo financeiro adicional. A
proposta da Comissão isenta, assim, os veículos da categoria N1 no que respeita a medição
das emissões de dióxido de carbono e o consumo de combustível, se as duas condições
seguintes estiverem reunidas: (a) o motor instalado no veículo tiver sido homologado no
respeitante às emissões de poluentes dos motores pesados, nos termos da Directiva
88/77/CEE, e (b) o total anual da produção mundial dos veículos da categoria N1 desse
fabricante for inferior a 2.000 unidades.

Em vez de exigir o preenchimento de ambos os critérios, (a) e (b), a alteração 2 do Parlamento
Europeu transforma-os em critérios de isenção alternativos. Esta alteração permitiria, assim,
que todos os veículos da categoria N1 instalados num motor homologado nos termos da
Directiva 88/77/CEE beneficiassem da isenção, bem como todos os veículos da categoria N1
cujo fabricante tenha uma produção mundial inferior a 2.000 unidades anuais.

                                                
4 JO L 36 de 9.2.1988, p. 33.
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A alteração 2 do Parlamento Europeu permitiria isentar a maioria dos veículos da categoria N1
da realização dos ensaios às emissões de CO2/ao consumo de combustível,
independentemente de serem produzidos por pequenos ou grandes fabricantes, contrariando
na realidade o principal objectivo da proposta que é facultar aos consumidores dados fiáveis
sobre emissões de CO2/consumo de combustível.

Posição da Comissão sobre a alteração 2 do Parlamento Europeu:

A Comissão rejeitou a alteração 2.

Posição do Conselho sobre a alteração 2 do Parlamento Europeu:

O Conselho não adoptou a alteração, por motivos semelhantes aos apresentados atrás.

Alteração 3 do Parlamento Europeu:

A alteração 3 do Parlamento Europeu adita vários critérios (especialmente relativos aos
veículos da categoria N1) à lista de características usadas para determinar se os veículos da
categoria N1 podem ser agrupados numa mesma família para efeitos da medição de
CO2/consumo de combustível (para reduzir os encargos da realização de ensaios), e fixa as
condições que permitem alargar a homologação de um veículo de uma categoria N1 a um
veículo de outra categoria N1. A alteração subdivide-se em dois elementos:

O primeiro elemento altera um requisito que constava já da Directiva 80/1268/CEE, segundo
o qual a homologação de modelos pode ser objecto de extensão a veículos de modelo
diferente, se as emissões de CO2 medidas pelo serviço técnico não excederem em mais de 6 %
o valor de homologação. Além disso, a homologação de modelos pode ser objecto de
extensão a veículos da mesma família. Esta alteração pretende reduzir o número total de
ensaios necessários (independentemente da dimensão do fabricante que tiver de suportar os
custos), tanto em termos de homologação como de conformidade (o fabricante tem que
demonstrar a conformidade da produção do veículo com os requisitos de homologação).
Presentemente, a Directiva 80/1268/CEE aplica-se apenas aos veículos da categoria M1
(automóveis de passageiros) e aceita a extensão da homologação aos veículos cujas emissões
de CO2 não excedam em mais de 4% o valor de homologação.

O segundo elemento, o conceito de "família de veículos", é novo e permite que diferentes
veículos agrupados segundo características semelhantes (relações de transmissão, massa de
referência e área frontal, por exemplo) sejam abrangidos pela mesma homologação.

Posição da Comissão sobre a alteração 3 do Parlamento Europeu:

A proposta da Comissão não refere qualquer conceito de "família de veículos" relativamente
aos veículos da categoria N1. Várias são as características dos veículos propostas para o
agrupamento numa mesma família e cada uma delas terá um efeito no consumo de
combustível e nas emissões de CO2. Todas as características podem ser alteradas ao mesmo
tempo e por isso, na pior das hipóteses, o aumento das emissões de CO2 pode facilmente
exceder os 6% anteriormente admitidos na extensão da homologação de um modelo a outro
modelo.
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O conceito de família foi proposto conjuntamente à alteração 1, com a qual a Comissão
concorda, em princípio. Contudo, para a Comissão não é necessário introduzir o conceito de
família de veículos quando está já prevista uma extensão da homologação de um modelo a
outro, se este não ultrapassar em mais de 6% os limites das emissões de CO2 estabelecidos na
homologação inicial, o que introduz um grau de flexibilidade elevado relativamente aos
ensaios que o fabricante deve realizar em cumprimento da directiva.

A Comissão aceitou, em princípio, o primeiro elemento da alteração 3 (extensão da
homologação se as emissões de CO2 não excederem em mais de 6% o valor de homologação).
Esta excepção é razoável para veículos comerciais ligeiros, que têm uma gama mais vasta de
massa de referência do que os automóveis de passageiros. Contudo, a Comissão rejeitou o
segundo elemento da alteração 3 (conceito de família).

Posição do Conselho sobre a alteração 3 do Parlamento Europeu:

A posição comum do Conselho retoma os dois elementos da alteração 3 do Parlamento, mas
com algumas diferenças:

– extensão da homologação de um modelo a outro se as emissões de CO2 não
excederem em mais de 6% o valor de homologação inicial e se as características do
veículo forem essencialmente as mesmas que as previstas na alteração 3;

– uma família de veículos é definida segundo várias características mais
pormenorizadas do que se prevê na alteração 3, e a sua homologação completa toma
como base os valores do veículo que possuir as emissões de CO2 mais elevadas. A
extensão da homologação aos veículos da mesma família é possível se o consumo de
combustível do novo veículo não exceder os valores do consumo do veículo que
serviu de base à homologação;

– uma família de veículos é definida de acordo com várias características mais
pormenorizadas do que as previstas na alteração 3 e são tomados como base para a
homologação da família os veículos que têm as emissões de CO2 mais elevadas e as
mais baixas. Se os valores não se excederem em mais de 4% (ver secção 6.5. do
anexo da Directiva 93/116/CEE5), o valor das emissões de CO2 declarado pelo
fabricante para todos os membros da família será tomado como o valor de base da
homologação. Se estes valores excederem os valores declarados em mais de 4% (ver
secção 6.5. do referido anexo), devem efectuar-se novos ensaios com o mesmo
veículo e a decisão de homologação será tomada com base na secção 6.5 do anexo I
da mesma directiva.

A este respeito, a posição comum do Conselho concede uma certa flexibilidade à forma
escolhida pelos fabricantes para definir as famílias de veículos. Em contrapartida, coloca mais
condições à própria definição de família e à extensão da homologação dentro da mesma
família do que a alteração 3 do Parlamento Europeu. Isto vem facilitar a transmissão de
informações mais precisas ao consumidor sobre o consumo de combustível dos veículos da
categoria N1, o que não seria possível com as alterações do Parlamento Europeu.

                                                
5 JO L 329 de 30.12.1993, p. 39.
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Porém, tal como no caso dos comentários que lhe merece a alteração do Parlamento Europeu,
a Comissão está ciente das razões que levam o Conselho a incluir não só a regra de extensão
dos 6% como um conceito de família. A Comissão considera, contudo, que isto só vem
acrescentar incerteza quanto aos efeitos da presente directiva, particularmente quando é
utilizado para apoiar medidas que poderão vir a ser adoptadas no futuro relativamente às
emissões de CO2 dos veículos comerciais ligeiros.

3.3. Posição da Comissão sobre os principais elementos novos introduzidos pelo
Conselho

Artigo 3.º:

O Conselho não chegou a qualquer conclusão sobre a aplicação da presente directiva a
veículos construídos em várias fases e a veículos mais pesados de categoria N1 que possam
estar equipados com motor homologado relativamente às emissões poluentes nos termos da
Directiva 88/77/CEE. Solicita à Comissão que avalie a possibilidade de aplicar a directiva de
maneira representativa a esses veículos nos dois anos seguintes à data de entrada em vigor da
directiva, e que faça acompanhar essa avaliação, se for necessário, por uma proposta.
Contudo, por força do n.º 4 do artigo 5.º, a aplicação da directiva a veículos construídos em
várias fases é adiada por 12 meses.

O Conselho solicita ainda que, nos dois anos seguintes à entrada em vigor da directiva, a
Comissão avalie o funcionamento do conceito de família de veículos nela contido.

A Comissão refere que pode, de acordo com o seu direito de iniciativa em conformidade com
o Tratado, apreciar a oportunidade e o conteúdo de qualquer proposta a apresentar. Por outro
lado, a posição comum do Conselho coloca o ónus deste exercício na Comissão, embora a
avaliação prática da directiva dependa fundamentalmente da informação facultada pelos
Estados-Membros sobre o seu funcionamento em matéria de homologação. Ora, este aspecto
não é mencionado no artigo 3.º.

A Comissão lamenta igualmente que o Conselho considere necessário conceder uma
derrogação de um ano aos veículos construídos em várias fases (fabricados essencialmente
por PME), quando tais veículos deveriam estar abrangidos pela isenção relativa ao total anual
mundial de 2.000 veículos proposta pela Comissão (e que permanece na posição comum na
secção 1 alterada do anexo I (âmbito) da directiva) ou pela extensão de 6%.

Artigo 5.º:

A Comissão propõe que a directiva se aplique em matéria de homologação a todos os novos
modelos de veículos de categoria N1, a partir de 1 de Janeiro de 2003. A todos os modelos de
veículos de categoria N1, de classe I, a partir de 1 de Janeiro de 2006 e a todos os modelos de
veículos de categoria N1, de classe II e III, a partir de 1 de Janeiro de 2007. Estas datas estão
em sintonia com as datas previstas para a introdução de normas mais rígidas em matéria de
emissões poluentes aplicáveis aos novos modelos de veículos (Directiva 79/220/CEE, alterada
pela Directiva 98/69/CE).

O Conselho atrasou a aplicação desta directiva às novas homologações e a todos os modelos
de veículos de classe II e III por um ano, por força do n.º 4 do artigo 5.º, e também a adia por
mais 12 meses relativamente aos veículos construídos em várias fases (em correspondência
com a revisão pormenorizada no artigo 3.º).
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A Comissão deseja reiterar que os atrasos de aplicação da presente directiva significam
provavelmente que qualquer medida futura em termos de CO2 (se adoptada) destinada a
veículos comerciais ligeiros, seja ela legislativa ou voluntária, será igualmente adiada.

4. CONCLUSÕES

A posição comum do Conselho toma em consideração, seja directa ou indirectamente, todas
as três alterações apresentadas pelo Parlamento Europeu.

Além disso, o Conselho, no artigo 3.º, adiou uma decisão sobre os veículos construídos em
várias fases até que a Comissão avalie o funcionamento desta directiva na prática quanto ao
conceito de "família de veículos" e avalie igualmente a possibilidade de aplicar a directiva de
forma representativa a veículos construídos em várias fases e a veículos equipados com motor
homologado relativamente às emissões poluentes, de acordo com a Directiva 88/77/CEE. A
Comissão considera preocupante que o Conselho sinta necessidade de aumentar a
complexidade da directiva com a introdução do conceito de família além do critério de 6%
para extensão da homologação.

Embora a Comissão possa, de acordo com o seu direito de incitava conforme ao Tratado,
apreciar a oportunidade e o conteúdo de qualquer proposta apresentada, a avaliação do
funcionamento prático da directiva, nos termos do artigo 3.º, dependerá em grande medida da
informação recebida dos Estados-Membros. A Comissão lamenta que a obrigação de os
Estados-Membros facultarem essa informação não esteja mencionada no artigo 3.º.

A Comissão manifestou as suas reticências relativamente aos atrasos de implementação da
presente directiva. Contudo, de forma a não travar o processo legislativo e para que possam
ser tomadas outras medidas, a Comissão aceita a posição comum na sua generalidade e
convida as duas instituições a chegar a acordo sobre as alterações das Directivas
80/1268/CEE e 70/156/CEE o mais rapidamente possível.


