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I. INDLEDNING

1. Den 23. marts 1998 forelagde Kommissionen et forslag, der bygger på EF-traktatens ar-

tikel 95, om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra

motorer med kompressionstænding til fremdrift af køretøjer og emission af forurenende

luftarter fra køretøjsmotorer med styret tænding, som benytter naturgas eller autogas

(LPG) som brændstof og om ændring af Rådets direktiv 88/77/EØF.

2. Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 21. oktober 1998 og foreslog 24 ændringer til

Kommissionens forslag. På grundlag af denne udtalelse forelagde Kommissionen et

ændret forslag den 16. marts 1999, hvori den accepterede 10 af Europa-Parlamentets

ændringer; heraf blev 2 accepteret fuldt ud, 5 blev principielt accepteret, forudsat at

formuleringen ændres, og 4 blev delvist accepteret.

3. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 9. september 1998.

4. Den 22.4.1999 vedtog Rådet en fælles holdning vedrørende Kommissionens forslag i

overensstemmelse med trakatatens artikel 251.

II. FORMÅL

5. Formålet med Kommissionens forslag er at indføre strengere grænser for emissioner fra

motorer i tunge køretøjer fra år 2000 og således ændre direktiv 88/77/EØF om emission

fra dieselmotorer. Det udgør en del af de forslag, der tager udgangspunkt i auto/oil

I-programmet, som også omfatter emissioner fra personbiler, brændstofkvalitet, emis-

sioner fra lette erhvervskøretøjer samt kontrol og vedligeholdelse.
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

6. Indledende bemærkning

Rådet har ment, at det, som krævet af Europa-Parlamentet, er relevant at indføre en an-

den fase med strengere grænseværdier for emissioner i 2005 samt at vedtage bestem-

melser, der sigter mod inden denne dato at indføre supplerende foranstaltninger om

holdbarhed, egendiagnosesystem (OBD) og kontrol af overensstemmelse for køretøjer i

brug.

Rådet har endvidere besluttet at indføre en yderligere fase, der skal træde i kraft fra ok-

tober 2008, og som vil medføre en yderligere nedsættelse på 43% af emissionsgrænsen

for NOx i forhold til den grænse, der er fastsat for 2005. Rådet erkender imidlertid, at

den nødvendige teknologi til NOx-nedsættelsen endnu ikke er tilgængelig, og har derfor

besluttet, at Kommissionen skal aflægge rapport om den tilgængelige teknologi inden

2002, om nødvendigt ledsaget af passende forslag.

Rådet har vurderet, at fordelingen af testcyklusser for 2000 ikke længere vil kunne an-

vendes for de strengere emissionsgrænser, der er foreslået for 2005; det har derfor be-

sluttet, at alle dieselmotorer fra 2005 skal afprøves med ESC-, ELR- og ETC-testene

med henblik på typegodkendelse.

Rådet har udvidet direktivets anvendelsesområde til også at omfatte EF-typegodken-

delse af gasdrevne motorer - autogas (LPG) eller naturgas (NG). Dette er opnået ved at

anvende de samme emissionsgrænser, som gælder for dieselmotorer, men med tilføjelse

af særlige emissionsgrænser for carbonhydrider bortset fra methan (i stedet for kulbrin-

ter i alt) og methan til gasdrevne motorer. Gasmotorer afprøves kun med ETC-testen, og

på grund af deres lave partikelemission skal gasmotorer ikke underkastes særlige målin-

ger med henblik på typegodkendelse.

Rådet har vedtaget at indføre specifikke værdier for køretøjer med ekstra lav emission

(EEV) især til brug i byområder.
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Som det har været tilfældet i de andre såkaldte auto/oil-direktiver, er der indført skatte-

og afgiftsbestemmelser, og Rådet har således besluttet, at medlemsstaterne kan bruge

skatte- og afgiftslettelser til at fremme tidlig markedsføring af køretøjer, der opfylder de

fremtidige emissionsgrænser. Lettelser for køretøjer, der opfylder de strengere standar-

der, er imidlertid først mulige fra den 1. oktober 2000, og lettelserne skal afskaffes fra

den dato, hvor opfyldelsen af de lovgivningsmæssige krav bliver obligatorisk.

7. Dispositive bestemmelser

a) Artikel 1, stk. 2

Der er indføjet en definition af mere miljøvenlige køretøjer i artikel 1.

b) Artikel 2, stk. 6 og 7 (nye)

Der er af konsekvensmæssige årsager tilføjet to stykker i artikel 2, som tilpasser

bestemmelserne om typegodkendelse og typeattester for køretøjer, der ikke opfyl-

der de grænseværdier, der er fastsat for den nye fase i 2008.

c) Artikel 3, stk. 1, litra a) og b) og artikel 3, stk. 2

Affattelsen af denne artikel er ændret lidt som følge af indførelsen af den anden

række af emissionsværdier for 2005 og tilføjelsen af grænseværdier for mere

miljøvenlige køretøjer.

d) Artikel 4-6 (nye)

Artikel 4-6 indeholder bestemmelser om anvendelse af EF-typegodkendelse med

hensyn til OBD-systemet fra 2005 (for nye typer af køretøjer) og 2006 (for alle

typer af køretøjer), holdbarhedskrav og kontrol af overensstemmelse for køretøjer

i brug. Der mindes i disse artikler også om, at Kommissionen skal stille forslag i

den forbindelse.
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e) Artikel 7 (artikel 4 i Kommissionens forslag)

Artikel 7 følger nøje den linje, der er lagt i Kommissionens forslag. Imidlertid har

Rådet foretrukket at tilføje et nyt stykke, hvori Kommissionen anmodes om inden

udgangen af 2000 at forelægge forslag om indførelse af supplerende foranstalt-

ninger vedrørende OBD, holdbarhedskrav og kontrol af overensstemmelse for kø-

retøjer i brug fra oktober 2005 og om fremtidsplanerne for testcyclusser for tunge

erhvervskøretøjer harmoniseret på verdensplan. Da der for tiden ikke er nogen

teknologi tilgængelig, som kan sikre overensstemmelse med de strenge NOx-

grænseværdier fra 2008, har Rådet besluttet, at Kommissionen skal aflægge sta-

tusrapport om teknologien for NOx-nedsættelser inden udgangen af 2002 om

nødvendigt ledsaget af passende forslag (jf. indledende bemærkning i punkt 6

ovenfor).

f) Bilag I

Der er foretaget en række ændringer af bilag I.

I bilag I, punkt 2, er der indføjet to nye definitioner: 2.27 "EEV" og 2.28 "Mani-

pulationsanordning". Sidstnævnte er indført, fordi Rådet finder, at det udtrykkeligt

bør sikres, at der ikke kan anvendes ukorrekte motorstyringsstrategier i forbin-

delse med afprøvninger og praktiske operationer.

Punkt 6.2 er ændret, da Rådet finder, at det med indførelsen af strengere grænse-

værdier fra 2005 er nødvendigt at ændre fordelingen af testcyklusser tilsvarende,

og Rådet har derfor besluttet, at alle dieselmotorer fra 2005 afprøves med alle

tests med henblik på typegodkendelse. Konventionelle gasdrevne motorer under-

kastes ikke særlige målinger med henblik på typegodkendelse efter 2000-kravene.

For 2005- og 2008-faserne afprøves disse motorer fortsat kun med ETC-testen.
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I tabel 1 og 2 i punkt 6.2.1 er linje B blevet inddelt i linje B1 (grænseværdier for

2005) og linje B2 (grænseværdier for 2008), og der er tilføjet en ny linje C (græn-

seværdier for EEV) (jf. indledende bemærkning i punkt 6 ovenfor). Rådet har be-

kræftet de grænseværdier, der er foreslået af Kommissionen for den indledende

fase i 2000. I den forbindelse har Rådet givet tilladelse til en undtagelse for små

hurtiggående dieselmotorer for så vidt angår partikelemissioner. Rådet har imid-

lertid udvidet definitionen af disse motorer til at omfatte motorer med slagvolu-

men på mindre end 0,75 dm3 i stedet for 0,70 dm3. Endvidere har Rådet bekræftet,

at denne undtagelse afskaffes fra og med anvendelsen af anden fase i 2005.

Rådet har besluttet at tilføje en obligatorisk række af strenge grænseværdier, der

skal gælde fra oktober 2005, idet der indføres særlig strenge grænseværdier for

partikler, der gør det muligt at nedsætte grænserne for 2000 med yderligere 80%.

Rådet har vedtaget at tilføje en yderligere fase, der skal gælde fra oktober 2008

med det formål at opnå en yderligere nedsættelse af NOx med 43% i forhold til

grænserne for 2005.

Endelig har Rådet besluttet at indføje specifikke målværdier for EEV, som med-

lemsstaterne kan få tilladelse til at anvende for at fremme brugen af køretøjer med

ekstra lav emission, der anvendes i særlige områder.
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