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RICHTLIJN 2000/     /EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van

tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad betreffende maatregelen tegen lucht-

verontreiniging door emissies van motorvoertuigen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 PB C
2 PB C
3 Advies van het Europees Parlement van 17 mei 2000 (nog niet bekendgemaakt in het

Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van .... (nog niet bekendgemaakt
in het Publicatieblad) en besluit van het Europees Parlement van .....(nog niet bekendgemaakt
in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlijn 70/220/EEG van de Raad van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de

wetgevingen der lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door

emmissies van motorvoertuigen 1 is een van de bijzondere richtlijnen van de type-

goedkeuringsprocedure, welke is vastgesteld krachtens Richtlijn 70/156/EEG van de Raad

van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten

betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan 2.

(2) Richtlijn 70/220/EEG stelt de specificaties vast voor de bepaling van emissies van de motor-

voertuigen die binnen haar toepassingsgebied vallen. In het licht van de in de laatste tijd

opgedane ervaring en de zich snel ontwikkelende stand van de techniek op het gebied van

diagnostische boordsystemen ("on-board diagnostics" - OBD-systemen) is het dienstig deze

specificaties dienovereenkomstig aan te passen.

(3) OBD-systemen zijn minder ver ontwikkeld voor voertuigen met een motor met elektrische

ontsteking die permanent of tijdelijk op LPG of aardgas loopt, en kunnen niet voor 2003 voor

dergelijke nieuwe voertuigtypen verplicht worden gesteld.

(4) Richtlijn 70/220/EEG dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

                                                
1 PB L 76 van 6.4.1970, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/102/EG van de

Commissie (PB L 334 van 28.12.1999, blz. 43).
2 PB L 42 van 23.2.1970, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/91/EG van het

Europees Parlement en de Raad (PB L 11 van 16.1.1999, blz. 25).



9854/1/00 REV 1 CS/jg NL
DG C II 3

Artikel 1

In bijlage I bij Richtlijn 70/220/EEG wordt punt 8.1. vervangen door:

"8.1. Voertuigen met een motor met elektrische ontsteking

8.1.1. Benzinemotoren

Met ingang van 1 januari 2000 voor nieuwe typen en 1 januari 2001 voor alle typen

moeten voertuigen van categorie M1 - met uitzondering van voertuigen met een

maximummassa van meer dan 2 500 kg - en voertuigen van categorie N1, klasse I, zijn

voorzien van een diagnostisch boordsysteem ("on-board diagnostics" - OBD-systeem) voor

emissiebeperking, overeenkomstig bijlage XI.

Met ingang van 1 januari 2001 voor nieuwe typen en 1 januari 2002 voor alle typen

moeten voertuigen van categorie N1, klassen II en III, en voertuigen van categorie M1 met

een maximummassa van meer dan 2 500 kg zijn voorzien van een OBD-systeem voor

emissiebeperking, overeenkomstig bijlage XI.
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8.1.2.Voertuigen op LPG en aardgas

Met ingang van 1 januari 2003 voor nieuwe typen en 1 januari 2006 voor alle typen moeten

voertuigen van categorie M1 - met uitzondering van voertuigen met een maximummassa van

meer dan 2 500 kg - en voertuigen van categorie N1, klasse I, die permanent of tijdelijk op

LPG of aardgas lopen, zijn voorzien van een OBD-systeem voor emissiebeperking, overeen-

komstig bijlage XI.

Met ingang van 1 januari 2006 voor nieuwe typen en 1 januari 2007 voor alle typen moeten

voertuigen van categorie N1, klassen II en III, en voertuigen van categorie M1 met een

maximummassa van meer dan 2 500 kg, die permanent of tijdelijk op LPG of aardgas lopen,

zijn voorzien van een OBD-systeem voor emissiebeperking, overeenkomstig bijlage XI.".

Artikel 2

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om

uiterlijk op 1 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige

richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen.

De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

                                                
1 12 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
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2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede

die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de

Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

voor het Europees Parlement voor de Raad

de Voorzitster de Voorzitter

_______________
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I. INLEIDING

1. De Commissie heeft op 14 februari 2000 een op artikel 95 van het Verdrag gebaseerd

voorstel ingediend betreffende maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies

van motorvoertuigen 1.

2. Het Europees Parlement heeft op 17 mei 2000 zijn advies in eerste lezing uitgebracht en

daarbij het voorstel van de Commissie goedgekeurd 2.

3. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 24 mei 2000 advies uitgebracht 3.

4. Op 10 oktober 2000 heeft de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld

overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag.

II. DOEL

5. Het voorstel heeft tot doel richtlijn 70/220/EEG 4 te wijzigen om de data vast te stellen

met ingang waarvan boorddiagnose (OBD)-systemen verplicht worden gesteld voor

personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen met een motor met electrische ontsteking die

gebruik maken van alternatieve brandstoffen zoals vloeibaar petroleumgas (LPG) of

aardgas.

III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

6. De Raad heeft het voorstel van de Commissie besproken en dit lichtjes gewijzigd in de

zin dat de bestaande typen van categorie M1≤2500 kg en de voertuigen van

categorie N1, klasse 1, met ingang van 1 januari 2004 moeten zijn uitgerust met een

OBD-systeem.

                                                
1 PB nr. C
2 PB nr. C
3 PB nr. C
4 PB nr. L 76 van 6.4.1970, blz. 1.
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De Raad is van oordeel dat de installatie van een OBD-systeem, om permanent te verifiëren of de

emissies van een in het verkeer gebracht voertuig wel voldoen aan de op het ogenblik van de

fabricage ervan vastgestelde normen, het mogelijk zal maken snel elke slechte werking van

verontreinigingbestrijdende uitrustingen op voertuigen op te sporen. De snellere invoering van het

OBD-systeem (op 1 januari 2004 in plaats van 1 januari 2006) zal dan ook bijdragen tot verlaging

van de verontreinigende emissies.

Voorts is de Raad het in zijn gemeenschappelijk standpunt eens met de datum (1 januari 2004) met

ingang waarvan de bestaande modellen van categorie M1≤2500 kg die zijn uitgerust met een motor

met compressieontsteking eveneens over een OBD-systeem moeten beschikken 1.

__________________

                                                
1 PB nr. L 334 van 28.12.1999, blz. 43.
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2000/0040 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea van het EG-verdrag

over het

het gemeenschappelijk standpunt van de Raad over het voorstel voor een richtlijn van
het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad

inzake maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

– Op 14 februari 2000 heeft de Commissie een voorstel tot wijziging van
Richtlijn 70/220/EEG (OBD voor voertuigen op gas) goedgekeurd en
gepresenteerd(referentie COM(2000) 42 def.).

– In haar advies van 17 mei 2000 heeft het Europees Parlement het voorstel van
de Commissie in eerste lezing goedgekeurd.

– Op 24 mei 2000 heeft het Economisch en Sociaal Comité advies uitgebracht.

– Op 22 juni 2000 heeft de werkgroep technische harmonisatie van de Raad een
gemeenschappelijk standpunt bereikt.

– Op 9 oktober 2000 heeft de Raad dit gemeenschappelijk standpunt
goedgekeurd.

2. DOEL VAN HET VOORSTEL

Dit voorstel heeft tot doel Richtlijn 70/220/EEG, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
1999/102/EG, te wijzigen en data vast te stellen met ingang waarvan boorddiagnose
(OBD)-systemen verplicht worden gesteld voor personenauto's en lichte
bedrijfsvoertuigen met een motor met elektrische ontsteking die als brandstof
gebruik maken van gas, zoals vloeibaar petroleumgas (LPG) of aardgas. Dergelijke
voertuigen kunnen ofwel uitsluitend op LPG of aardgas lopen ofwel in staat zijn om
van benzine op LPG of aardgas over te schakelen.

3. HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft een gemeenschappelijk standpunt goedgekeurd waarin de data worden
vastgesteld met ingang waarvan OBD verplicht wordt gesteld voor voertuigen met
een motor met elektrische ontsteking die op benzine en/of LPG of aardgas loopt:
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Nieuwe types Alle types

Voertuigen van categorie M1≤ 2 500 kg
en voertuigen van categorie N1, klasse I

1 januari 2003 1 januari 2004

Voertuigen van categorie M1 > 2 500 kg
en voertuigen van categorie N1 klasse II
en III

1 januari 2006 1 januari 2007

De Raad heeft ingestemd met het voorstel van de Commissie en heeft slechts een
wijziging aangebracht. De datum met ingang waarvan OBD verplicht wordt gesteld
voor alle types voertuigen van categorie M1≤ 2 500 kg en van categorie N1, klasse
I, is vastgesteld op 1 januari 2004, twee jaar vroeger dan de Commissie had
voorgesteld.

4. CONCLUSIES

Momenteel vallen voertuigen met een motor met elektrische ontsteking die ofwel
alleen LPG of aardgas als brandstof gebruiken ofwel kunnen overschakelen tussen
benzine en LPG of aardgas, onder Richtlijn 70/220/EEG, zoals gewijzigd bij
Richtlijn 98/69/EG, en moeten dan ook aan de in deze richtlijn gestelde eisen inzake
OBD voldoen. Het is duidelijk dat dergelijke voertuigen, om gegronde technische
redenen, niet aan de in Richtlijn 98/69/EG gestelde eisen inzake OBD kunnen
voldoen. Dit heeft tot gevolg dat deze voertuigen alleen een typegoedkeuring kunnen
krijgen via de procedure van artikel 8, lid 2, onder c), van de kaderrichtlijn inzake
typegoedkeuring.

De Raad is het met de Commissie eens dat nieuwe voertuigtypes met een motor met
elektrische ontsteking die ofwel alleen LPG of aardgas als brandstof gebruiken ofwel
kunnen overschakelen tussen benzine en LPG of aardgas meer tijd moeten krijgen
om aan de OBD-vereisten voor typegoedkeuring te voldoen. De tijdslimieten voor
het naleven van de ODB-vereisten van Richtlijn 98/69/EG (zie punt 3) moeten voor
deze voertuigen dan ook tijdelijk worden verlengd. Op die manier kunnen voertuigen
waarvoor een hoog milieubeschermingsniveau werd aangetoond toch een
typegoedkeuring verkrijgen en beschikt de Commissie over de nodige tijd om
specifieke ODB-vereisten voor voertuigen op LPG of aardgas voor te stellen.

De Raad is het ook eens met de Commissie dat bestaande voertuigtypes van
categorie M1 > 2 500 kg en categorie N1, klassen II en III, vanaf 1 januari 2007 aan
de OBD-vereisten moeten voldoen. De Raad heeft echter besloten dat bestaande
voertuigtypes van categorie M1≤ 2 500 kg en categorie N1, klasse I, op 1 januari
2004, d.w.z. twee jaar vroeger dan door de Commissie werd voorgesteld, aan de
ODB-vereisten moeten voldoen. De Commissie gaat akkoord met deze
datumwijziging.

Het is duidelijk dat voor deze voertuigen een afwijking moet worden toegestaan en
specifieke ODB-vereisten moeten worden vastgesteld en dat de industrie voldoende
ontwikkelings- en fabricagetijd moet worden gegund om aan deze vereisten te
kunnen voldoen.


