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Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 70/220/CEE do
Conselho relativa s medidas a tomar contra a poluiªo do ar pelas emissıes provenientes dos
veculos a motor
(2000/C 365 E/23)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 487 final  2000/0211(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 6 de Setembro de 2000)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 95.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ-mico e Social,
Deliberando de acordo com o procedimento do artigo 251.o do
Tratado,
Considerando o seguinte:
1) A Directiva 70/220/CEE do Conselho, de 20 de Mar5o de
1970, relativa 6 aproxima5ªo das legisla5ıes dos Estados-Membros respeitantes 6s medidas a tomar contra a polui5ªo
do ar pelas emissıes provenientes dos ve:culos a motor (1),
com a œltima redac5ªo que lhe dada pela Directiva
1999/102/CE da Comissªo (2), Ø uma das directivas espec:ficas do procedimento de homologa5ªo CE institu:do pela
Directiva 70/156/CEE do Conselho, de 6 de Fevereiro de
1970, relativo 6 aproxima5ªo das legisla5ıes dos Estados-Membros respeitantes 6 homologa5ªo dos ve:culos a motor
e seus reboques (3), com a œltima redac5ªo que lhe foi dada
pela Directiva 98/91/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (4).
2) A Directiva 70/220/CEE, com a redac5ªo que lhe foi dada
pela Directiva 98/69/CE (5), introduziu limites para as emissıes espec:ficos para o mon-xido de carbono e os hidrocarbonetos em combina5ªo com um novo ensaio para medir essas emissıes a baixas temperaturas de modo a adaptar
o comportamento do sistema de controlo das emissıes dos
ve:culos da categoria M1 e da classe I da categoria N1 com
motores de igni5ªo comandada 6s condi5ıes ambientes experimentadas na prÆtica.
3) A Comissªo determinou limites adequados para as emissıes
a baixa temperatura dos ve:culos das classes II e III da
categoria N1 com motores de igni5ªo comandada. B agora
tambØm adequado incluir no Cmbito do ensaio a baixa
temperatura ve:culos da categoria M1 com motores de igni5ªo comandada concebidos para transportar mais de seis
passageiros e ve:culos da categoria M1 como motores de
igni5ªo comandada cuja massa mÆxima excede 2 500 kg,
que estavam anteriormente exclu:dos.
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4) Devido 6s suas caracter:sticas das emissıes, Ø adequado
isentar os ve:culos com motores de igni5ªo comandada
que funcionam apenas com combust:veis gasosos (GPL ou
GN) do ensaio a baixa temperatura. Os ve:culos em que o
sistema a gasolina estÆ montado para fins de emergŒncia ou
de arranque apenas e em que o reservat-rio de gasolina nªo
pode ter mais do que 15 litros, devem ser considerados
como ve:culos que apenas podem funcionar com combust:veis gasosos.
5) B adequado alinhar o ensaio das emissıes a baixa temperatura com o ensaio das emissıes a uma temperatura ambiente normal. O ensaio a baixa temperatura Ø portanto
restringido aos ve:culos das categorias M e N de massa
mÆxima nªo superior a 3 500 kg.
6) A Directiva 70/220/CE deve ser alterada nesse sentido.
ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.o
Os anexos I e VII da Directiva 70/220/CEE sªo alterados de
acordo com o anexo da presente directiva.
Artigo 2.o
1.
Os Estados-Membros porªo em vigor, o mais tardar em
30 de Junho de 2001, as disposi5ıes legislativas, regulamentares e administrativas necessÆrias para dar cumprimento 6 presente directiva.
Quando os Estados-Membros adoptarem tais disposi5ıes, estas
devem incluir uma referŒncia 6 presente directiva ou ser acompanhadas dessa referŒncia aquando da sua publica5ªo oficial.
As modalidades da referŒncia sªo da competŒncia dos Estados-Membros.
2.
Os Estados-Membros comunicarªo 6 Comissªo o texto
das principais disposi5ıes de direito nacional que adoptarem
no dom:nio regulado pela presente directiva.
Artigo 3.o
A presente directiva entra em vigor no (terceiro) dia seguinte
ao da sua publica5ªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 4.o
Os Estados-Membros sªo os destinatÆrios da presente directiva.
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ANEXO
ALTERA˙(ES DO ANEXO I DA DIRECTIVA 70/220/CEE
1. O ponto 5.3.5 Ø alterado do seguinte modo:
A nota de pØ-de-pÆgina (1) Ø suprimida.
2. O ponto 5.3.5.1 passa a ter a seguinte redac5ªo:
«5.3.5.1 O presente ensaio deve ser efectuado com todos os ve:culos das categorias M1 e N1 equipados com motores
de igni5ªo comandada, com excep5ªo dos ve:culos que apenas funcionam com um combust:vel gasoso (GPL
ou GN). Os ve:culos que podem ser alimentados tanto com gasolina como com um combust:vel gasoso, mas
em que o sistema a gasolina estÆ montado para fins de emergŒncia ou de arranque apenas e cujo reservat-rio de gasolina nªo pode conter mais do que 15 litros, serªo considerados, para efeitos do ensaio do Tipo
VI, como ve:culos que apenas podem funcionar com um combust:vel gasoso.
Os ve:culos que podem ser alimentados com gasolina e quer GPL quer GN devem ser submetidos ao ensaio
do Tipo VI com gasolina apenas.
A partir de 1 de Janeiro de 2002, o presente ponto Ø aplicÆvel aos novos modelos de ve:culos da categoria
M1 e da classe I da categoria N1, com excep5ªo dos ve:culos concebidos para transportar mais de seis
passageiros e dos ve:culos cuja massa mÆxima excede 2 500 kg.
A partir de 1 de Janeiro de 2003, o presente ponto Ø aplicÆvel aos novos modelos de ve:culos das classes II e
III da categoria N1, com excep5ªo dos ve:culos concebidos para transportar mais de seis passageiros e dos
ve:culos cuja massa mÆxima excede 2 500 kg.»
3. O quadro do ponto 5.3.5.2 Ø substitu:do pelo seguinte:
Temperatura do ensaio 266 K (-7 NC)
Categoria

M1 (1)
N1

Classe

Massa de mon-xido de carbono
(CO)
L1 (g/km)

Massa de hidrocarbonetos
(HC)
L2 (g/km)

O

15

1,8

I

15

1,8

II

27

3,2

III

34

4,0

N1 (2)

(1) Excepto os ve:culos concebidos para transportarem mais de seis passageiros e os ve:culos de massa mÆxima superior a 2 500 kg.
(2) E os ve:culos da categoria M1 especificados na nota 1.

ALTERA˙(ES DO ANEXO VII DA DIRECTIVA 70/220/CEE
4. A primeira frase do ponto 1 passa a ter a seguinte redac5ªo:
«1. O presente anexo aplica-se aos ve:culos de igni5ªo comandada conforme definidos no ponto 5.3.5 do Anexo I.»
5. A primeira frase do ponto 2.1.1 passa a ter a seguinte redac5ªo:
«2.1.1 O presente cap:tulo trata dos equipamentos necessÆrios para os ensaios das emissıes pelo escape a baixa
temperatura ambiente com ve:culos equipados com motores de igni5ªo comandada, conforme definidos no
ponto 5.3.5. do Anexo I.»
6. A nota de pØ-de-pÆgina (1) do ponto 4.3.3 Ø suprimida.

