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I. INLEDNING

1. Den 23 mars 1998 lade kommissionen på grundval av artikel 95 i EG-fördraget fram ett

förslag om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med

kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar

från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller motorgas (LPG) vilka används i

fordon och om ändring av rådets direktiv 88/77/EEG.

2. Europaparlamentet avgav sitt yttrande den 21 oktober 1998 och föreslog 24 ändringar

i kommissionens förslag. Mot bakgrund av detta yttrande lade kommissionen den 16 mars

1999 fram ett ändrat förslag där den godtog 10 av Europaparlamentets ändringsförslag, av

vilka 2 godtogs fullt ut, 5 i princip under förutsättning att de skrivs om och 4 delvis.

3. Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 9 september 1998.

4. Den 22 april 1999 antog rådet en gemensam ståndpunkt om kommissionens förslag enligt

artikel 251 i fördraget.

II. SYFTE

5. Syftet med kommissionens förslag är att från år 2000 tillämpa strängare utsläppsgränser för

motorer i tunga fordon och därmed ändra direktiv 88/77/EEG om utsläpp av gasformiga

föroreningar från dieselmotorer. Förslaget utgör en del av de förslag som härrör från Auto-Oil-

I-programmet, som också omfattar utsläpp från personbilar, bränslekvalitet, utsläpp från lätta

lastfordon samt inspektion och underhåll.
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III. ANALYS AV GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

6. Inledande anmärkning

Rådet har ansett att det är lämpligt att införa en andra etapp 2005 med strängare

utsläppsgränser samt att anta bestämmelser i syfte att före denna tidpunkt införa

kompletterande åtgärder om hållbarhet, omborddiagnos (OBD-system) och provning av

överensstämmelse under drift.

Rådet har dessutom beslutat att införa ytterligare en etapp från och med oktober 2008 i syfte

att ytterligare sänka gränsen för kväveoxid med 43 % utöver den gräns som fastställts för

2005. Men då rådet insåg att den teknik som krävs för att sänka kväveoxiderna ännu inte finns

tillgänglig, beslöt det att kommissionen i slutet av 2002 skall lämna en rapport om hur långt

tekniken utvecklats, vid behov tillsammans med lämpliga förslag.

Eftersom rådet har bedömt att den proportionella fördelning av provcykler som gäller år 2000

inte längre kommer att vara tillräcklig för de strängare utsläppsgränser som planeras

för 2005, beslöt det att alla dieselmotorer 2005 måste provas i alla cykler (ESC-, ELR- och

ETC-prov) för att typgodkännas.

Rådet har utvidgat direktivets räckvidd för att föreskriva europeiskt typgodkännande av

motorer som drivs av gas – gasol eller naturgas. Detta uppnås genom att tillämpa samma

utsläppsgränser som dem som tillämpas på dieselmotorer men med tillägg av särskilda

utsläppsgränser för icke-metankolväten (i stället för sammanlagda kolväten) och för metan för

gasdrivna motorer. Gasmotorer provas endast med hjälp av ETC-provet och på grund av

naturligt låga utsläpp av partiklar behöver inte gasmotorer genomgå partikelmätning för att

typgodkännas.

Rådet har enats om att införa särskilda värden för miljövänligare fordon (EEV-fordon) som

främst används i stadstrafik.
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Så som var fallet med andra s.k. Auto-Oil-direktiv har skattebestämmelser införts och

sålunda har rådet beslutat att medlemsstaterna kan utnyttja skattelättnader för att främja ett

tidigare införande av fordon som uppfyller framtida utsläppsgränser. Skattelättnader för fordon

som uppfyller de strängare normerna kommer dock att endast bli tillåtna från och med den 1

oktober 2000 och skattelättnaderna skall upphöra från och med den dag då tillämpningen av

de rättsliga kraven blir bindande.

7. Normativ del

a) Artikel 1.2

En definition av miljövänligare fordon har införts i artikel 1.

b) Artikel 2.6 och 2.7 (ny)

Två punkter har av följdriktighetsskäl lagts till i artikel 2 för att anpassa bestämmelserna om

typgodkännande och om intyg om överensstämmelse för fordon som inte uppfyller de

utsläppsgränser som fastställts för den nya etappen 2008.

c) Artikel 3.1 a, 3.1 b och 3.2

Denna artikels lydelse har ändrats något till följd av införandet av den andra uppsättningen

utsläppsvärden för 2005 och gränsvärdestillägget för EEV-fordon.

d) Artiklarna 4–6 (nya)

Artiklarna 4–6 innehåller bestämmelser om tillämpningen av EG-typgodkännande för system

för omborddiagnos från och med 2005 (nya fordonstyper) och 2006 (alla fordonstyper),

hållbarhetskriterier respektive provning av överensstämmelse under drift. Syftet med dessa

artiklar är också att erinra om att kommissionen skall föreslå bestämmelser med denna

innebörd.
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d) Artikel 7 (Artikel 4 i kommissionens förslag)

Artikel 7 följer nära linjen i kommissionen förslag. Emellertid ansåg rådet att det var bäst att

lägga till nya artiklar i vilka kommissionen uppmanas att lägga fram förslag före utgången

av 2000 om att införa kompletterande åtgärder i fråga om omborddiagnos, hållbarhetskrav

och provning av överensstämmelse under drift samt om den framtida planeringen av en

harmoniserad världsomfattande provcykel för tunga fordon. Eftersom det för närvarande

saknas teknik för att prova överensstämmelsen med den stränga kväveoxidgränsen för år

2008, har rådet beslutat att kommissionen skall rapportera om det aktuella forskningsläget i

fråga om kväveoxidreduceringstekniken i slutet av 2002 och vid behov lägga fram lämpliga

förslag (se den inledande anmärkningen ovan under punkt 6).

e) Bilaga I

Ett antal ändringar har gjorts i bilaga I enligt följande:

I bilaga I, punkt 2, har två nya definitioner införts: 2.27 miljövänligare fordon (EEV-fordon) och

2.28 manipulationsanordning (defeat device). Sistnämnda definition har införts eftersom rådet

ansåg det bäst att uttryckligen se till att strategier för miljöovänlig motordrift i samband med

provning under praktiska förhållanden är uteslutna.

Punkt 6.2 har ändrats eftersom rådet bedömde att i och med införandet av strängare

gränsvärden för 2005, måste följaktligen den proportionella fördelningen av provcykler ändras,

varför rådet har beslutat att för 2005 skall alla dieselmotorer provas i alla cykler för att

typgodkännas. Konventionella gasdrivna motorer kommer inte att behöva undergå mätning av

partikelformiga föroreningar för att typgodkännas enligt kravet för 2000. För etapperna 2005

och 2008 kommer provningen av sådana motorer att fortsätta enbart med hjälp av ETC-

provet.
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I tabellerna 1 och 2 under punkt 6.2.1 har B-raden delats upp i B1 (gränsvärden för 2005)

och B2 (gränsvärden för 2008) och en ny rad C (gränsvärden för EEV-fordon) har lagts till (se

den inledande anmärkningen ovan under punkt 6). Rådet har bekräftat de gränsvärden som

kommissionen föreslagit för den inledande etappen 2000. I detta avseende har rådet beslutat

att bevilja undantag för små högvarviga dieselmotorer i fråga om partikelutsläppen. Rådet har

dock utvidgat definitionen av dessa motorer till motorer med slagvolym mindre än 750 cm3

per cylinder i stället för 700 cm . Dessutom har rådet bekräftat att undantaget skall upphöra3

när andra etappen börjar gälla 2005.

Rådet har beslutat att lägga till en obligatorisk uppsättning stränga gränsvärden som skall

gälla från oktober 2005, vilket innebär att särskilt stränga gränsvärden för partiklar införs och

möjliggör en minskning på ytterligare 80 % utöver de fastställda gränserna för 2000. Rådet

har enats om att lägga till ytterligare en etapp som skall gälla från oktober 2008 i syfte att

ytterligare sänka kväveoxidgränsen med 43 % utöver den fastställda gränsen för 2006.

Slutligen har rådet beslutat att för EEV-fordon införa särskilda målvärden som

medlemsstaterna kan använda för tillämpning på tillåten basis för att uppmuntra

användningen av miljövänligare fordon inom särskilda områden.
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