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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV    2000/    /EF

af

om ændring af Rådets direktiv 70/220/EØF

om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget

af emissioner fra motorkøretøjer

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C
2 EFT C
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 17.5.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles

holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af ...
(endnu ikke offentliggjort i EFT).



9854/1/00 REV 1 HV/hkm 2
DG C II   DA

(1) Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgiv-

ning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer1, er

et af særdirektiverne under den typegodkendelsesprocedure, som er fastlagt ved Rådets direk-

tiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om god-

kendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil2.

(2) Direktiv 70/220/EØF fastlægger specifikationerne for prøvning af emissioner fra motorkøre-

tøjer, der er omfattet af direktivet. Disse specifikationer bør tilpasses på baggrund af de sene-

ste erfaringer og den hurtige teknologiske udvikling inden for egendiagnosesystemer.

(3) Egendiagnosesystemer til køretøjer med motor med styret tænding, som helt eller delvis kører

på autogas (LPG) eller naturgas, er knap så langt fremme i udviklingen og kan derfor ikke på-

bydes for sådanne køretøjstyper før 2003.

(4) Direktiv 70/220/EØF bør ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

                                                
1 EFT L 76 af 6.4.1970, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 1999/102/EF

(EFT L 334 af 28.12.1999, s. 43).
2 EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

98/91/EF (EFT L 11 af 16.1.1999, s. 25).
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Artikel 1

Punkt 8.1 i bilag I til direktiv 70/220/EØF affattes således:

"8.1. Køretøjer med motor med styret tænding

8.1.1.Benzinmotorer

Fra 1. januar 2000 for nye køretøjstypers vedkommende og fra 1. januar 2001 for alle køre-

tøjstypers vedkommende skal køretøjer i klasse M1, undtagen køretøjer med en tilladt total-

masse på over 2 500 kg, og køretøjer i klasse N1, gruppe I, udstyres med et egendiagnosesy-

stem til emissionsbegrænsning, jf. bilag XI.

Fra 1. januar 2001 for nye køretøjstypers vedkommende og fra 1. januar 2002 for alle køre-

tøjstypers vedkommende skal køretøjer i klasse N1, gruppe II og III, og køretøjer i klasse M1

med en tilladt totalmasse på over 2 500 kg udstyres med et egendiagnosesystem til emissions-

begrænsning, jf. bilag XI.
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8.1.2.Autogas (LPG)- og naturgasdrevne køretøjer

Fra 1. januar 2003 for nye køretøjstypers vedkommende og fra 1. januar 2004 for alle køre-

tøjstypers vedkommende skal køretøjer i klasse M1, undtagen køretøjer med en tilladt total-

masse på over 2 500 kg, og køretøjer i klasse N1, gruppe I, som drives helt eller delvis med

enten autogas (LPG) eller naturgas, udstyres med et egendiagnosesystem til emissionsbe-

grænsning, jf. bilag XI.

Fra 1. januar 2006 for nye køretøjstypers vedkommende og fra 1. januar 2007 for alle køre-

tøjstypers vedkommende skal køretøjer i klasse N1, gruppe II og III, og køretøjer i klasse M1

med en tilladt totalmasse på over 2 500 kg, som drives helt eller delvis med enten autogas

(LPG) eller naturgas, udstyres med et egendiagnosesystem til emissionsbegrænsning, jf. bi-

lag XI."

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at

efterkomme dette direktiv senest den   *. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller

skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen

fastsættes af medlemsstaterne.

                                                
* 12 måneder efter direktivets ikrafttrædelse.



9854/1/00 REV 1 HV/hkm 5
DG C II   DA

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter,

som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________



9854/1/00 REV 1 ADD 1 1
DG C II   DA

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 10. oktober 2000
(OR. fr)

Interinstitutionel sag:
2000/0040 (COD)

9854/1/00
REV 1 ADD 1

LIMITE

ENT 86
ENV 212
CODEC 494

FÆLLES HOLDNING (EF) Nr.   /00

FASTLAGT AF RÅDET DEN    2000

MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

DIREKTIV 2000/   /EF OM ÆNDRING AF RÅDETS

DIREKTIV 70/220/EØF OM

FORANSTALTNINGER MOD LUFTFORURENING

FORÅRSAGET AF EMISSIONER FRA MOTORKØRETØJER

BEGRUNDELSE



9854/1/00 REV 1 ADD 1 2
DG C II   DA

I. INDLEDNING

1. Kommissionen fremsatte den 14. februar 2000 et forslag med hjemmel i traktatens arti-

kel 95 om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøre-

tøjer1.

2. Europa-Parlamentet afgav udtalelse under førstebehandlingen den 17. maj 2000 og god-

kendte Kommissionens forslag2.

3. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 24. maj 20003.

4. Rådet fastlagde den 10. oktober 2000 sin fælles holdning i overensstemmelse med trak-

tatens artikel 251.

II. FORMÅL

5. Formålet med forslaget er at ændre direktiv 70/220/EØF4, så der fastsættes datoer for,

hvornår egendiagnosesystemer bliver obligatoriske for personbiler og lette erhvervs-

køretøjer med motorer med styret tænding, der anvender alternative brændstoffer som

flydende gas (LPG) eller naturgas.

III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

6. Rådet har gennemgået Kommissionens forslag og ændret det lidt, således at de eksiste-

rende modeller i klasse M1 ≤ 2 500 kg og køretøjer i klasse N1, gruppe I, skal have in-

stalleret et egendiagnosesystem fra den 1. januar 2004.

                                                
1 EFT C
2 EFT C
3 EFT C
4 EFT L 76 af 6.4.1970, s. 1.
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Efter Rådets opfattelse vil installering af et egendiagnosesystem til kontinuerligt at kon-

trollere, at emissionerne fra et kørende køretøj er i overensstemmelse med de standar-

der, der var fastlagt på fremstillingstidspunktet, gøre det muligt hurtigt at konstatere

eventuelle fejl i dets forureningsbekæmpende komponenter. Den hurtigere indførelse af

egendiagnosesystemet (1. januar 2004 i stedet for 1. januar 2006) vil derfor bidrage til at

mindske de forurenende emissioner.

Endvidere er den fælles holdning i overensstemmelse med det tidspunkt, fra hvilket de

eksisterende modeller i klasse M1 ≤ 2 500 kg med motor med kompressionstænding

ligeledes skal have installeret et egendiagnosesystem (1. januar 2004)5.

________________________

                                                
5 EFT L 334 af 28.12.1999, s. 43.
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2000/0040 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
om ændring af Rådets direktiv 70/220/EØF for så vidt angår foranstaltninger mod

luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer

1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

– Den 14. februar 2000 vedtog og forelagde Kommissionen et forslag til ændring
af direktiv 70/220/EØF (EDS for gasdrevne køretøjer) (Reference
KOM(2000)42 endelig).

– Den 17. maj 2000 godkendte Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen
Kommissionens forslag.

– Den 24. maj 2000 fremlagde Det Økonomiske og Sociale Udvalg sin udtalelse.

– Den 22. juni 2000 nåede Rådets arbejdsgruppe om teknisk harmonisering til en
løsning med henblik på vedtagelse af en fælles holdning.

– Den 9. oktober 2000 vedtog Rådet sin fælles holdning.

2. FORMÅL MED K OMMISSIONENS FORSLAG

Forslagets formål er at ændre direktiv 70/220/EØF, som senest ændret ved direktiv
1999/102/EF, så der fastsættes datoer for, hvornår egendiagnosesystemer bliver
obligatoriske for personbiler og lette erhvervskøretøjer med motorer med styret
tænding, der anvender alternative brændstoffer som flydende gas (LPG) eller
naturgas. Køretøjerne kan enten anvende LPG eller naturgas eller være i stand til at
skifte mellem benzin og enten LPG eller naturgas.

3. RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Rådet har vedtaget en fælles holdning, der fastsætter datoer for, hvornår
egendiagnosesystemer bliver obligatoriske for køretøjer med motorer med styret
tænding, der anvender brændstoffer som benzin og/eller flydende gas (LPG) eller
naturgas:
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Nye typer Alle typer

Køretøjer i klasse M1≤ 2 500 kg og
køretøjer i klasse N1 gruppe I

1. januar 2003 1. januar 2004

Køretøjer i klasse M1 > 2 500 kg og
køretøjer i klasse N1 gruppe II og III

1. januar 2006 1. januar 2007

Rådet var enig med Kommissionens forslag og indførte kun en enkelt ændring.
Datoen 1. januar 2004, fra hvilken egendiagnosesystemer vil være obligatoriske for
alle typer køretøjer i klasse M1≤ 2 500 kg og køretøjer i klasse N1 gruppe I, er
rykket frem med to år i forhold til den af Kommissionen foreslåede dato.

4. KONKLUSIONER

I øjeblikket er køretøjer med motor med styret tænding, som udelukkende anvender
LPG eller naturgas eller som kan skifte mellem benzin og enten LPG eller naturgas
omfattet af bestemmelserne i direktiv 70/220/EØF, som ændret ved direktiv
98/69/EF, og skal derfor opfylde de i direktiv 98/69/EF indeholdte krav til
egendiagnosesystemer. Det er klart, at sådanne køretøjer af gyldige tekniske årsager
ikke kan opfylde de i direktivet indeholdte krav til egendiagnosesystemer.
Konsekvensen heraf er, at disse køretøjer ikke kan opnå EF-typegodkendelse, og at
den eneste mulighed for typegodkendelse er via undtagelser i henhold til artikel 8,
stk. 2, litra c), i rammedirektivet for typegodkendelser.

Rådet er enig med Kommissionen i, at nye køretøjstyper udstyret med motor med
styret tænding, som udelukkende anvender LPG eller naturgas eller som kan skifte
mellem benzin og enten LPG eller naturgas, i forbindelse med
typegodkendelsesproceduren gives yderligere frist til at opfylde kravene til
egendiagnosesystemer, og at de derfor skal indrømmes en tidsbegrænset undtagelse
fra kravene i direktiv 98/69/EF om egendiagnosesystemer (se afsnit 3). Dette vil gøre
det muligt, at køretøjer med påvist miljøvenlig adfærd kan opnå
standardtypegodkendelse, og vil samtidig give Kommissionen tid til at foreslå
passende krav vedrørende egendiagnosesystemer, der er specifikke for køretøjer, der
anvender LPG eller naturgas.

Rådet er også enig med Kommissionen i, at eksisterende køretøjstyper i klasse M1 >
2 500 kg og klasse N1 gruppe II og III skal opfylde kravene til
egendiagnosesystemer fra den 1. januar 2007. Rådet finder imidlertid, at eksisterende
køretøjstyper i klasse M1≤ 2 500 kg og klasse N1 gruppe I skal opfylde kravene til
egendiagnosesystemer to år tidligere end foreslået af Kommissionen, dvs. den 1.
januar 2004. Kommissionen kan acceptere denne ændring af dato.

Det er klart, at en undtagelse for disse køretøjer er påkrævet, samt at specifikke krav
til egendiagnosesystemer bør fastlægges passende tidligt, således at industrien får
tilstrækkelig tid til udviklingsarbejdet i forbindelse med opfyldelse af disse krav.


