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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/   /EF

af

om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF

for så vidt angår måling af N1-køretøjers CO2-emissioner

og brændstofforbrug

(EØS-relevant tekst)

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 Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 51 E af 26.2.2002, s. 317.
2 EFT C 125 af 27.5.2002, s. 6.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 24.9.2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles

holdning af           (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets afgørelse af
(endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 om motorkøretøjers CO2-emissioner og

brændstofforbrug1, er et af særdirektiverne under den typegodkendelsesprocedure, der er fast-

sat ved Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes

lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil2.

(2) I meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om EU's politikker og for-

anstaltninger til reduktion af drivhusgasemissionerne: Mod et europæisk klimaændringspro-

gram foreslås en gennemførelsesstrategi til at reducere emissionen af drivhusgasser, herunder

foranstaltninger inden for transportsektoren. I grønbogen "På vej mod en europæisk strategi

for energiforsyningssikkerhed" opfordres der også til at gøre en indsats for at forbedre motor-

køretøjers brændstoføkonomi.

                                                
1 EFT L 375 af 31.12.1980, s. 36. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 1999/100/EF

(EFT L 334 af 28.12.1999, s. 36).
2 EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/116/EF

(EFT L 18 af 21.1.2002, s. 1).
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(3) I henhold til Fællesskabets strategi til reduktion af CO2-emissionerne fra personbiler, som be-

skrevet i meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - En fællesskabs-

strategi til nedsættelse af personbilers CO2-emission og forbedring af brændstoføkonomien,

anvendes den harmoniserede målemetodologi, som fastsat i direktiv 80/1268/EØF, som et

grundlæggende instrument. Med henblik på at muliggøre efterfølgende foranstaltninger til at

reducere brændstofforbruget og CO2-emissionerne inden for sektoren lette erhvervskøretøjer

er det nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for dette direktiv til også at omfatte køretøjer

i kategori N1.

(4) Som omtalt i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1753/2000/EF af 22. juni 2000

om en overvågningsmekanisme for de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner fra nye per-

sonbiler1, har Kommissionen gennemført en undersøgelse for at afdække mulighederne i og

virkningerne af en harmoniseret procedure til at måle specifikke CO2-emissioner fra kategori

N1-køretøjer. I den henseende anses det for teknisk acceptabelt og mest omkostningseffektivt

også at anvende den allerede eksisterende emissionsprøvning i Rådets direktiv 70/220/EØF af

20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luft-

forurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer2 til måling af brændstofforbrug og

CO2-emissioner for denne køretøjskategori.

                                                
1 EFT L 202 af 10.8.2000, s. 1.
2 EFT L 76 af 6.4.1970, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2002/80/EF (EFT

L 291 af 28.10.2002, s. 20).
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(5) Mange fabrikanter af et mindre antal køretøjer køber motorer, som er typegodkendt med hen-

syn til emissioner i henhold til Rådets direktiv 88/77/EØF af 3. december 1987 om indbyrdes

tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forure-

nende luftarter og partikler fra motorer med kompressionstænding til fremdrift af køretøjer og

emission af forurenende luftarter fra køretøjsmotorer med styret tænding, som benytter natur-

gas eller autogas (LPG) som brændstof1, hos leverandører. Et betydeligt antal af disse fabri-

kanter råder ikke over den nødvendige infrastruktur eller ekspertise til at foretage emissions-

eller CO2-prøvningen. Det er derfor nødvendigt at indrømme dispensation til fabrikanter, der

producerer et mindre antal køretøjer, da de ekstra omkostninger, der er forbundet med at

skulle efterkomme dette direktiv, ville være uforholdsmæssigt store.

(6) Disse foranstaltninger har også indvirkning på bilagene til direktiv 70/156/EØF.

(7) Direktiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

                                                
1 EFT L 36 af 9.2.1988, s. 33. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/27/EF

(EFT L 107 af 18.4.2001, s. 10).
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Artikel 1

Direktiv 70/156/EØF ændres således:

a) Række 39 i del I i bilag IV affattes således:

"

Emne Direktiv
Henvisning til

EF-Tidende
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

39. Co2-

emissioner/brændstof-

forbrug

80/1268/EØF L 375 af

31.12.1980, s. 36

X X

"
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b) I EF-overensstemmelsesattesten for færdigopbyggede eller etapevis færdigopbyggede køre-

tøjer af kategorierne N1, N2 og N3 i bilag IX, del 1, s. 2 indsættes følgende punkt:

"46.2. CO2-emissioner/brændstofforbrug (1) (kun N1):

Nummer på grunddirektivet og seneste ændringsdirektiv, der finder anvendelse på EF-

typegodkendelse: - - - - - - - - - -

CO2-emissioner Brændstofforbrug

Kørsel i byområder ... g/km ... l/100 km eller for gas m3/100 km (1)

Kørsel uden for byområder ... g/km ... l/100 km eller for gas m3/100 km (1)

Blandet kørsel ... g/km ... l/100 km eller for gas m3/100 km (1)

__________

(1) For køretøjer, der kan køre på både benzin og gas, foretages beregningerne for både benzin og
gas. Køretøjer, der kan køre på både benzin og gas, men hvor benzinsystemet kun skal benyt-
tes i nødstilfælde eller til start, og benzintanken højst kan indeholde 15 liter benzin, betragtes
ved afprøvningen som køretøjer, der kun kan køre på gas."
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Artikel 2

Bilag I og II til direktiv 80/1268/EØF ændres som anført i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 3

Senest den ...* skal Kommissionen:

a) forelægge en undersøgelse om mulighederne for at opnå repræsentative data for CO2-emissio-

ner og brændstofforbrug for færdigopbyggede etapevis opbyggede køretøjer og køretøjer, hvis

emissioner er målt i henhold til direktiv 88/77/EØF for at tage omkostningseffektivitets-

aspekterne af disse målinger i betragtning

b) forelægge en evaluering af begrebet køretøjsfamilie, som er indført i nærværende direktiv

c) hvis det er relevant, fremlægge udkast til tilpasning af nærværende direktiv til de tekniske

fremskridt for det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 13 i direktiv 70/156/EØF.

Artikel 4

En karosseribygger kan anvende basiskøretøjets CO2-emissions- og brændstofeffektivitetstal, hvis

det specialbyggede køretøj er i overensstemmelse med kriterierne for en af de køretøjsfamilier, som

fremstilles af fabrikanten af basiskøretøjet.

                                                
* To år efter dette direktivs ikrafttræden.
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Artikel 5

1. Fra den ...* kan medlemsstaterne for køretøjer i kategori N1 ikke med begrundelse i CO2-emis-

sioner eller brændstofforbrug:

a) nægte EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af en køretøjstype

b) forbyde registrering, salg eller ibrugtagning af et køretøj i henhold til artikel 7 i direktiv

70/156/EØF,

hvis CO2-emissions- og brændstofforbrugstallene er bestemt efter forskrifterne i direktiv

80/1268/EØF, som ændret ved nærværende direktiv.

2. Fra 1. januar 2005 for så vidt angår køretøjer af kategori N1, klasse I og fra 1. januar 2007 for

så vidt angår køretøjer af kategori N1 klasse I og klasse II:

a) kan medlemsstaterne ikke længere meddele EF-typegodkendelse i henhold til artikel 4, stk. 1,

i direktiv 70/156/EØF

b) skal medlemsstaterne nægte national typegodkendelse, undtagen hvis bestemmelserne i arti-

kel 8, stk. 2, i direktiv 70/156/EØF bringes i anvendelse,

hvis CO2-emissions- eller brændstofforbrugstallene ikke er bestemt efter forskrifterne i direktiv

80/1268/EØF, som ændret ved nærværende direktiv.

                                                
* Et år efter dette direktivs ikrafttræden.
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3. Fra den 1. januar 2006, for så vidt angår køretøjer af kategori N1, klasse I, og fra den

1. januar 2008, for så vidt angår køretøjer af kategori N1, klasse II og klasse III:

a) anser medlemsstaterne typeattester, som ledsager fabriksnye køretøjer i henhold til direktiv

70/156/EØF, for ugyldige til det i artikel 7, stk. 1, i samme direktiv nævnte formål

b) nægter medlemsstaterne registrering, salg og ibrugtagning af fabriksnye køretøjer, der ikke er

ledsaget af en gyldig typeattest i henhold til direktiv 70/156/EØF, undtagen hvis bestemmel-

serne i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv bringes i anvendelse

hvis CO2-emissions- og brændstofforbrugstallene ikke er bestemt efter forskrifterne i direktiv

80/1268/EØF, som ændret ved nærværende direktiv.

4. For etapevis godkendte køretøjer af kategori N1 udskydes datoerne i stk. 2 og stk. 3 med

12 måneder.

5. I denne artikel forstås ved:

– et køretøj af kategori N1, klasse I, et N1-køretøj med en referencemasse på højst 1 305 kg
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– et køretøj af kategori N1, klasse II, et N1-køretøj med en referencemasse over 1 305 kg, men

ikke over 1 760 kg

– et køretøj af kategori N1, klasse III, et N1-køretøj med en referencemasse på over 1 760 kg.

Artikel 6

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efter-

komme dette direktiv inden 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.

Artikel 7

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

                                                
* 12 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.
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Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

       Formand       Formand

________________________
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BILAG

I. Bilag I til direktiv 80/1268/EØF ændres således:

1. Punkt 1 affattes således:

"1. ANVENDELSESOMRÅDE

Dette direktiv finder anvendelse på måling af CO2-emissionerne og brændstofforbruget

for motorkøretøjer af kategori M1 og N1.

Direktivet finder ikke anvendelse på en N1-køretøjstype hvis:

– den motortype, der er monteret i denne type køretøj, er typegodkendt i henhold til

direktiv 88/77/EØF, og

– fabrikantens samlede årlige produktionsmængde på verdensplan af N1-køretøjer er

under 2 000 enheder."

2. Punkt 2.3 affattes således:

"2.3. Til den prøvning, der er beskrevet i punkt 6, leveres der et køretøj, der er repræsentativt

for den køretøjstype, der skal godkendes, når den for typegodkendelsesprøvningerne an-

svarlige tekniske tjeneste selv udfører prøvningerne. For så vidt angår M1-køretøjer og

N1-køretøjer, der er typegodkendt med hensyn til deres emissioner i henhold til direk-

tiv 70/220/EØF, kontrollerer den tekniske tjeneste under prøvningen, at dette køretøj

overholder de grænseværdier, der gælder for denne type, som beskrevet i direktiv

70/220/EØF."
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3. Følgende nye afsnit tilføjes til punkt 6.1:

"Køretøjer, som ikke når op på de i prøvecyklussen krævede accelerations- og maksimumsha-

stighedsværdier, skal køres med speederen trykket helt ned, indtil de igen når den krævede ar-

bejdskurve. Afvigelser fra prøvecyklussen skal registreres i prøvningsrapporten."

4. Punkt 11 affattes således:

"11. UDVIDELSE AF TYPEGODKENDELSEN

11.1. Typegodkendelsen kan udvides til køretøjer af samme type eller en

anden type, der er forskellig med hensyn til følgende specifikationer i

bilag II, hvis de CO2-emissioner, der måles af den tekniske tjeneste,

ikke overskrider typegodkendelsesværdien for køretøjer af kate-

gori M1 med mere end 4% og for køretøjer af kategori N1 med mere

end 6%:

– referencemasse

– tilladt totalmasse

– karosseritype:

for M1: sedan, hatchback, stationcar, coupé, åbne biler, MPV-

køretøjer

for N1: lastvogn, varevogn

– total udvekslingsforhold

– motorudstyr og -tilbehør.
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11.2. Udvidet godkendelse af køretøjer af kategori N1 fra samme familie.

11.2.1. For køretøjer af kategori N1, der er typegodkendt som

medlemmer af en køretøjsfamilie under anvendelse af pro-

ceduren i bilag I, punkt 12.2, kan typegodkendelsen kun

udvides til at omfatte køretøjer fra samme familie, såfremt

den tekniske tjeneste mener, at det nye køretøjs brændstof-

forbrug ikke ligger over det køretøjs brændstofforbrug,

som ligger til grund for familiens brændstofforbrug.

Godkendelserne kan også udvides til at omfatte køretøjer,

som:

– er op til 110 kg tungere end de familiemedlemmer,

der er afprøvet, forudsat, at de højst er 220 kg tun-

gere end de letteste medlemmer af familien, og

– alene på grund af en ændret dækstørrelse har en la-

vere total transmissionsudveksling end de medlem-

mer af familien, der er afprøvet, og

– stemmer overens med familien i alle andre henseen-

der.

11.2.2. For køretøjer af kategori N1, der er typegodkendt som

medlemmer af en køretøjsfamilie under anvendelse af pro-

ceduren i bilag I, punkt 12.3, kan typegodkendelsen kun

udvides til at omfatte køretøjer fra samme familie uden

yderligere afprøvning, såfremt den tekniske tjeneste me-

ner, at det nye køretøjs brændstofforbrug ligger inden for

de grænser, der dannes af de to køretøjer i familien, der

har henholdsvis det største og det mindste brændstoffor-

brug."
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5. Følgende punkt tilføjes:

"12. TYPEGODKENDELSE AF KØRETØJER AF KATEGORI N1 INDEN FOR EN

FAMILIE

Køretøjer af kategori N1 kan typegodkendes inden for en familie som defineret i

punkt 12.1 under anvendelse af én af de alternative metoder beskrevet i punkt 12.2

og 12.3.

12.1. N1-køretøjer kan grupperes i en køretøjsfamilie i dette direktivs be-

tydning, hvis følgende parametre er identiske eller holder sig inden for

nærmere fastsatte grænser:

12.1.1. Ved identiske parametre forstås:

– fabrikant og type som defineret i bilag II, afsnit I,

punkt 0.2

– motorvolumen

– emissionskontrolsystem

– brændstofsystem som defineret i bilag II,

punkt 1.5.2.

12.1.2. Følgende parametre skal holdes inden for følgende græn-

ser:

– total udvekslingsforhold (højst 8% af den lavest gea-

rede) som defineret i bilag II, punkt 1.6.3

– referencemasse (højst 220 kg lettere end den tunge-

ste)

– frontareal (højst 15% mindre end det største)

– motoreffekt (højst 10% mindre end den højeste

værdi).
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12.2. En køretøjsfamilie som defineret i punkt 12.1 kan typegodkendes med

data vedrørende CO2-emissioner og brændstofforbrug, der er fælles

for alle medlemmer af familien. Den tekniske tjeneste skal til afprøv-

ning vælge det medlem af familien, som tjenesten anser for at have

den højeste CO2-emission. Målingerne udføres som beskrevet i

punkt 6, og resultaterne i henhold til den metode, der er beskrevet i

punkt 6.5 anvendes som typegodkendelsesværdier, der er fælles for

alle medlemmer af familien.

12.3. Køretøjer, som er grupperet i en familie som defineret i punkt 12.1,

kan typegodkendes med individuelle data for CO2-emissioner og

brændstofforbrug for hvert af familiens medlemmer. Den tekniske tje-

neste udvælger de to køretøjer til afprøvning, som tjenesten anser for

at have henholdsvis den højeste og den laveste CO2-emission. Målin-

gerne udføres som beskrevet i punkt 6. Hvis fabrikantens data for

disse to køretøjer ligger inden for den tolerance, der er beskrevet i

punkt 6.5, kan de CO2-emissioner, som fabrikanten har opgivet for

alle medlemmer af køretøjsfamilien, anvendes som typegodkendelses-

værdier. Hvis fabrikantens data ikke ligger inden for tolerancen, an-

vendes resultaterne i henhold til den metode, der er beskrevet i

punkt 6.5, som typegodkendelsesværdier, og den tekniske tjeneste skal

vælge et passende antal andre familiemedlemmer til yderligere af-

prøvninger.".
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II. Bilag II til direktiv 80/1268/EØF ændres således:

1. Teksten øverst på siden affattes således:

"Tillæg til EF-typegodkendelsesattest nr.

for typegodkendelse af et køretøj6 i henhold til direktiv 80/1268/EØF (CO2-emissioner og

brændstofforbrug), senest ændret ved direktiv 2003/   /EF.*

2. Følgende fodnote tilføjes til tillægget:

"6 For køretøjer, der er typegodkendt inden for en familie i henhold til bilag I, punkt 12,
skal dette tillæg indgives for hvert individuelt medlem af køretøjsfamilien."

3. Tillægget ændres endvidere således:

a) Punkt 1.3 affattes således:

"1.3. Karosseritype:

1.3.1. M1: sedan, hatchback, stationcar, coupé, åbne køretøjer, MPV-køre-

tøjer1

1.3.2. N1: lastvogn, varevogn"

b) Punkt 1.7 affattes således:

"1.7. Typegodkendelsesværdier".

________________________

                                                
* Note til Publikationskontoret: Indsæt direktivnummer.
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1. Indledning

Direktivforslaget er baseret på EF-traktatens artikel 95.

Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 25. september 2002.1

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse2 den 20. marts 2002.

Rådet vedtog den 9. oktober 2003 sin fælles holdning, som den foreligger i dok. 5997/03

II. Formål

Formålet med dette direktiv er at ændre direktiv 80/1268/EØF, som senest ændret ved direktiv

1999/100/EF, med henblik på at udvide direktivets anvendelsesområde til også at omfatte N1-

køretøjer (lette erhvervskøretøjer), idet direktivet i øjeblikket kun gælder for M1-køretøjer

(personbiler). Forslaget indfører harmoniserede bindende krav til måling af N1-køretøjers

CO2-emission og brændstofforbrug. En forudsætning for at kunne gøre dette er at muliggøre,

overvåge og evaluere eventuelle foranstaltninger til at reducere N1-køretøjers brændstoffor-

brug i EU. Disse forskrifter skulle også forbedre de oplysninger, som forbrugerne eller poten-

tielle købere har til deres rådighed.

III. Analyse af den fælles holdning i dok. 5997/03

1. Generelt

Rådet har i sin enstemmigt vedtagne fælles holdning:

− udbygget artikel 1.

− indsat 2 nye artikler (artikel 3 og 4, der navnlig indfører begrebet "køretøjsfamilie".

                                                
1 EP-dokument P5 TA-Prov (2002) 09-94; ordfører: Robert Goodwill.
2 Udtalelse 2001/0255 COD [EFT C 125 af 27. maj 2002, s. 6].
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− udskudt visse ikrafttrædelsesdatoer

− medtaget de almindelige definitioner for de tre vægtklasser af N1-køretøjer

− indsat 2 nye punkter i bilaget om ændring af bilag I til direktiv 80/1268/EØF (udvidelse

af typegodkendelsen, godkendelse af køretøjer af kategori N1 fra samme familie)

− i bilaget indsat en ændring til bilag II til direktiv 80/1268/EØF.

2. Elementer i den fælles holdning, der er nye i forhold til Kommissionens forslag

Artikel 1

Emnet i række 39 i del I i bilag IV til direktiv 70/156/EØF er udvidet til også at omfatte CO2-

emissioner.

I artikel 1, er der tilføjet et litra b) angående oplysninger om N1-køretøjers CO2-emissio-

ner/brændstofforbrug, som skal anføres på EF-overensstemmelsesattesten.

Artikel 2

Denne artikel omfatter nu også bilag II til direktiv 80/1268/EØF.

Artikel 3

Denne nye artikel pålægger Kommissionen senest to år efter direktivets ikrafttræden at:

a) forelægge en undersøgelse om mulighederne for at opnå repræsentative data for CO2-

emissioner og brændstofforbrug for færdigopbyggede etapevis opbyggede køretøjer og

køretøjer, hvis emissioner er målt i henhold til direktiv 88/77/EØF for at tage omkost-

ningseffektivitetsaspekterne af disse målinger i betragtning
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b) forelægge en evaluering af begrebet køretøjsfamilie, som er indført i nærværende direk-

tiv

c) hvis det er relevant, fremlægge udkast til tilpasning af nærværende direktiv til de tekni-

ske fremskridt for det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 13 i direktiv

70/156/EØF.

Artikel 4

Denne nye artikel er en følge af accepten af Europa-Parlamentets ændring 1. Det hedder i

artiklen, at en karrosseribygger kan anvende basiskøretøjets CO2-emissions- og brændstof-

effektivitetstal, hvis det specialbyggede køretøj er i overensstemmelse med kriterierne for en

af de køretøjsfamilier, som fremstilles af fabrikanten af basiskøretøjet.

Artikel 5

I stk. 1 er anvendelsesdatoen ændret fra "1. maj 2003" til "et år efter dette direktivs ikrafttræ-

den".

I stk. 2 er anvendelsesdatoerne ændret henholdsvis fra "1. juli 2003" til "1. januar 2005" for

køretøjer af kategori N1, klasse I, og til "1. januar 2007" for køretøjer af kategori N1, klasse II

og III.

I stk. 3 er anvendelsesdatoen ændret fra "1. januar 2007" til "1. januar 2008".

Der er indsat et nyt stk. 4, der for etapevis godkendte køretøjer udskyder datoerne i stk. 2 og 3

med 12 måneder.

Det nye stk. 5 indeholder de almindelige definitioner af de tre vægtklasser for køretøjer af

kategori N1
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Artikel 6

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

efterkomme dette direktiv "senest 12 måneder efter dette direktivs ikrafttræden" i stedet for

"inden den 30. april 2003".

Bilaget

Del I

Med hensyn til punkt 1, "anvendelsesområde" blev Europa-Parlamentets ændring 2 om at

erstatte "og" med "eller" i første led ikke accepteret.

Der er i punkt 4 indsat en ny affattelse af punkt 11 om udvidelse af typegodkendelsen i bilag I

til direktiv 80/1268/EØF. Der tages herved hensyn til nogle af hensigterne i Europa-

Parlamentets ændring 3.

Punkt 5 indeholder et nyt punkt 12 om godkendelse af N1-køretøjer som tilhørende en køre-

tøjsfamilie, som skal indsættes i bilag I til direktiv 80/1268/EØF. Dette punkt tager også

hensyn til nogle af hensigterne i Europa-Parlamentets ændring 3

Der er tilføjet en ny del II i bilaget. Den vedrører ændringen af bilag II til direktiv

80/1268/EØF og tydeliggør visse aspekter af den eksisterende tekst.

IV. Konklusion

Den fælles holdning, der stort set er på linje med Kommissionens forslag, blev enstemmigt

vedtaget af Rådet. De væsentligste ændringer i forhold til Kommissionens forslag var indfø-

relsen af begrebet køretøjsfamilie og de ændrede frister for direktivets gennemførelse og

ikrafttræden.

________________________
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Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv

70/156/EØF og 80/1268/EØF for så vidt angår måling af N1-køretøjers CO2-emissioner
og brændstofforbrug
- Vedtagelse af den fælles holdning

1. Kommissionen vedtog den 24. oktober 2001 ovennævnte forslag1. Med dette forslag indføres

der harmoniserede obligatoriske krav vedrørende måling af N1-køretøjers CO2-emissioner og

brændstofforbrug. Det er således den første forudsætning for at kunne overvåge og evaluere

mulige fremtidige foranstaltninger til sænkning af brændstofforbruget for N1-køretøjer i EU.

Det foreslåede direktiv er baseret på artikel 95 i EF-traktaten og på proceduren i artikel 251.

2. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 20. marts 20022.

                                                
1 KOM (2001) 543 endelig.
2 Udtalelse 2001/0255 COD [EFT C 125 af 27. maj 2002, s. 6].
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3. Europa-Parlamentet afsluttede førstebehandlingen og afgav udtalelse den 25. september 2002.

4. Gruppen har gennemgået direktivudkastet samt Europa-Parlamentets ændringer på en række

møder. Ændring 1 blev vedtaget, hvilket betyder, at der indsættes en ny artikel, hvori det fast-

sættes, at en karosseribygger kan anvende basiskøretøjets CO2-emissions- og brændstofeffek-

tivitetstal, hvis det specialbyggede køretøj er i overensstemmelse med kriterierne for en af de

køretøjsfamilier, som fremstilles af fabrikanten af basiskøretøjet. Nogle af hensigterne med

ændring 3 vedrørende udvidelse af typegodkendelsen og typegodkendelse af køretøjer af ka-

tegori N1 inden for en familie tilgodeses i to nye punkter, som indsættes i bilaget (Del I,

punkt 4 og 5). Ændring 2 blev ikke godkendt.

5. De Faste Repræsentanters Komité gav sin tilslutning til udkastet til fælles holdning den

11. december 2002.

6. Udkastet til fælles holdning er nu blevet endeligt udformet af jurist-lingvisterne.

7. De Faste Repræsentanters Komité opfordres til at henstille til Rådet, at det som A-punkt på

dagsordenen for en kommende samling vedtager:

− den fælles holdning1 i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og

− udkastet til Rådets begrundelse, jf. dokument 5997/03 ENT 18 ENV 64 CODEC 118

ADD 1.

________________________

                                                
1 Den konsoliderede tekst, som den foreligger efter jurist-lingvisternes gennemgang, findes i

dokument 5997/03 ENT 18 ENV 64 CODEC 118.
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2

1. SAGSFORLØB

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet:
KOM(2001)543 endelig – 2001/0255(COD) 24. oktober 2001

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse: 20. marts 2002

Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen: 24. september 2002

Ændret forslag fremsendt: Ikke relevant

Vedtagelse af fælles holdning: 9. oktober 2003

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Formålet med forslaget er at ændre direktiv 80/1268/EØF1 (senest ændret ved direktiv
1999/100/EF2) om måling af CO2-emissioner og brændstofforbrug, med henblik på at
udvide direktivets anvendelsesområde til også at omfatte N1-køretøjer (lette
erhvervskøretøjer med en totalmasse på højst 3,5 tons.). For øjeblikket finder dette
direktiv kun anvendelse på M1-køretøjer (personbiler). Direktiv 80/1268/EØF indeholder
kun bestemmelser om måling af CO2-emissioner og brændstofforbrug som del af kravene
til typegodkendelse - der er ingen specifikke grænseværdier for CO2. Forslaget omfatter
også en mindre redigeringsmæssig tilpasning af direktiv 70/156/EØF3 om
EU-typegodkendelse af motorkøretøjer.

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Korte, almene bemærkninger

Europa-Parlamentet vedtog tre ændringsforslag (udelukkende vedrørende direktiv
80/1268/EØF), hvis formål alle er en yderligere nedsættelse af arbejdsomfanget i
forbindelse med typegodkendelse for køretøjsproducenter (særlig små og mellemstore
virksomheder), ud over, hvad der allerede var indeholdt i Kommissionens forslag. Rådets
fælles holdning, der blev vedtaget med kvalificeret flertal, er som følger for så vidt angår
disse ændringsforslag, og den omfatter også visse yderligere ændringsforslag til
Kommissionens forslag:

                                                
1 EFT L 375 af 31.12.1980, s. 36.
2 EFT L 334 af 28.12.1999, s. 36.
3 EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1.
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3.2. Europa-Parlamentets ændringsforslag

Europa-Parlamentets ændringsforslag 1:

I henhold til Kommissionens forslag undtages et kategori N1-køretøj fra prøvning for
brændstofforbrug/CO2, hvis det er udstyret med en motor, der er typegodkendt med
hensyn til emissioner i henhold til Rådets direktiv 88/77/EØF4 og fabrikantens årlige
produktionsmængde af kategori N1-køretøjer på verdensplan er under 2 000 enheder.
Formålet hermed er at lette den finansielle byrde i forbindelse med
CO2/brændstofforbrugsprøvning for små og mellemstore virksomheder, der fremstiller
sådanne køretøjer.

Europa-Parlamentets første ændringsforslag nedsætter den potentielle prøvningsindsats
yderligere ved at tillade, at "karrosseribyggere", der køber et chassis med motor fra en
bil- eller lastbilfabrikant kan anvende basiskøretøjets CO2/brændstofforbrugstal, hvis det
specialbyggede karosseri er i overensstemmelse med kriterierne for én af de
køretøjsfamilier, som fremstilles af fabrikanten af basiskøretøjet (defineret i
ændringsforslag 3).

Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets ændringsforslag 1:

Kommissionen accepterede principielt ændringsforslag 1.

Rådets holdning til Europa-Parlamentets ændringsforslag 1:

Rådet vedtog ikke ændringsforslag 1 direkte, men har anmodet Kommissionen om, inden
to år fra direktivets ikrafttrædelse, at fremkomme med resultaterne af en evaluering, og
om nødvendigt, fremsætte et forslag, der kommer nærmere ind på problematikken
omkring "karrosseribyggere" eller etapevis opbyggede køretøjer.

Europa-Parlamentets ændringsforslag 2:

Formålet med Kommissionens forslag er at indrømme undtagelse for de mindre
fabrikanter af kategori N1-køretøjer (dvs. lette erhvervskøretøjer) for hvilke overholdelse
af bestemmelserne i direktiv 80/1268/EØF vil udgøre en finansiel belastning. I henhold til
Kommissionens forslag undtages derfor kategori N1-køretøjer fra kravet om måling af
CO2/brændstofforbrug, hvis begge følgende betingelser er opfyldt - (a) den motortype,
der er monteret i denne type køretøj, er typegodkendt i henhold til direktiv 88/77/EØF og
(b) fabrikantens samlede årlige produktionsmængde på verdensplan af kategori
N1-køretøjer er under 2 000 enheder.

                                                
4 EFT L 36 af 9.2.1988, s. 33.
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I stedet for at kræve både betingelse (a) og (b) opfyldt, muliggør Europa-Parlamentets
ændringsforslag 2 fritagelse, hvis enten betingelse (a) og (b) er opfyldt. Derfor vil dette
ændringsforslag muliggøre undtagelse for samtlige kategori N1-køretøjer med en motor,
der er typegodkendt i henhold til direktiv 88/77/EØF samt alle kategori N1-køretøjer med
en samlet årlige produktionsmængde på verdensplan på under 2 000 enheder.

Europa-Parlamentets ændringsforslag 2 vil gøre det muligt for størstedelen af kategori
N1-køretøjer at være fritaget for CO2/brændstofforbrugsprøvning, uanset om de
fremstilles af store eller små fabrikanter, og dette vil reelt annullere forslagets
hovedformål, at stille præcise CO2/brændstofforbrugsdata til forbrugernes rådighed.

Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets ændringsforslag 2:

Kommissionen afviste ændringsforslag 2.

Rådets holdning til Europa-Parlamentets ændringsforslag 2:

Rådet vedtog ikke ændringsforslag 2 af årsager, der kan sammenlignes med ovennævnte.

Europa-Parlamentets ændringsforslag 3:

Europa-Parlamentets ændringsforslag 3 tilføjer adskillige kriterier (specielt for kategori
N1-køretøjer) til listen over karakteristika for afgørelse af, om kategori N1-køretøjer kan
samgrupperes i én familie i forbindelse med måling af CO2/brændstofforbrug (for at
nedsætte arbejdsomfanget ved prøvningerne), og fastlægger kravene til, at en
typegodkendelse kan udvides fra én kategori N1-køretøjstype til en anden kategori
N1-køretøjstype. Ændringsforslaget omfatter to elementer:

Det første element ændrer et krav, der allerede indgår i direktiv 80/1268/EØF, og giver
mulighed for, at en typegodkendelse, der allerede er tildelt en køretøjstype kan udvides til
en anden køretøjstype, hvis den målte CO2-værdi ikke med mere end 6% overskrider
CO2-værdien for den oprindelige køretøjstype som anført på typegodkendelsen. Der gives
også mulighed for udvidelse af en typegodkendelse til køretøjer inden for samme
definerede familie. Formålet med dette ændringsforslag er at nedsætte det samlede antal
prøvninger (uanset størrelsen af den fabrikant, der skal afholde udgifterne) for både
typegodkendelse og produktionsoverensstemmelse (fabrikantens forpligtelse til at påvise,
at køretøjsproduktionen fortsat er i overensstemmelse med typegodkendelsen). Aktuelt
finder direktiv 80/1268/EØF kun anvendelse på kategori M1-køretøjer (personbiler) og
giver mulighed for udvidelse af typegodkendelsen til køretøjer, hvis den målte CO2-værdi
ikke med mere end 4% overskrider CO2-værdien for det oprindelige køretøj som anført
på typegodkendelsen.

Det andet element, et "familiekoncept", er nyt og giver mulighed for, at en gruppe af
køretøjer med samme karakteristika (dvs. udvekslingsforhold, referencemasse og
frontareal) kan omfattes af samme typegodkendelse.
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Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets ændringsforslag 3:

Kommissionens forslag omfatter ikke nogen type af "familiekoncept" for kategori
N1-køretøjer. Der foreslås adskillige køretøjskarakteristika i forbindelse med
grupperingen af køretøjsfamilier, og hver af disse vil have indvirkning på
brændstofforbrug og CO2. Alle karakteristika kan ændres samtidig, sådan at forøgelsen i
CO2 i værste fald let vil kunne overstige den 6%-forøgelse i CO2, der er nævnt ovenfor i
forbindelse med udvidelse af en typegodkendelse fra en køretøjstype til en anden.

Familiekonceptet blev foreslået i forbindelse med ændringsforslag 1, som Kommissionen
principielt accepterede. Kommissionen mener imidlertid, at der ikke er behov for at
indføre dette familiekoncept, da muligheden for at udvide typegodkendelsen fra én
køretøjstype til en anden, hvis CO2-emission ikke overstiger den oprindelige
køretøjstypes med mere end 6% allerede tilbyder fabrikanterne en høj grad af fleksibilitet
hvad angår de prøvninger, der skal udføres i henhold til direktivet.

Kommissionen accepterede principielt det første element af ændringsforslag 3 (udvidelse
af typegodkendelse inden for en 6% forøgelse af CO2-værdien), da denne undtagelse er
rimelig for lette erhvervskøretøjer, der i forhold til personbiler har større udsving i
referencemasserne. Kommissionen afviste imidlertid det andet element af
ændringsforslag 3 (familiekonceptet).

Rådets holdning til Europa-Parlamentets ændringsforslag 3:

Rådets fælles holdning medtager begge elementer af Europa-Parlamentets
ændringsforslag 3, men med visse ændringer:

– udvidelse af typegodkendelsen fra én køretøjstype til en anden med en
CO2-emission, der ikke overstiger 6% i forhold til den oprindelige køretøjstype,
hvor køretøjets karakteristika grundlæggende er de samme som i
ændringsforslag 3;

– en køretøjsfamilie defineres i henhold til mere detaljerede karakteristika end
ændringsforslag 3, og det køretøj, der inden for familien har den højeste
CO2-emission, danner udgangspunkt for typegodkendelsen for den samlede
familie. Udvidelse af typegodkendelsen til køretøjer inden for samme familie er
mulig, hvis det nye køretøjs brændstofforbrug ikke overstiger
brændstofforbruget for det køretøj, der er basis for familiens brændstofforbrug
og typegodkendelse;
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– en køretøjsfamilie defineres i henhold til mere detaljerede karakteristika end
ændringsforslag 3, og de køretøjer, der inden for familien har den højeste og
laveste CO2-emission danner udgangspunkt for typegodkendelsen for den
samlede familie. Hvis disse værdier ligger inden for en 4% tolerance (se punkt
6.5. i bilag I til direktiv 93/116/EØF5), vil den af fabrikanten opgivne
CO2-emission for hele køretøjsfamilien danne udgangspunkt for
typegodkendelsen. Hvis disse værdier ikke ligger inden for en 4% tolerance
(se punkt 6.5. i bilag I til direktiv 93/116/EØF), vil der blive gennemført
yderligere prøvninger, og en beslutning om typegodkendelsesværdierne træffes
med udgangspunkt i punkt 6.5. i bilag I til direktiv 93/116/EØF.

Rådets fælles holdning tilbyder i denne forbindelse en vis fleksibilitet for
køretøjsfabrikanters definition af køretøjsfamilier, men er samtidig mere restriktiv hvad
angår familiedefinitionen og udvidelser af typegodkendelser inden for familien end
Europa-Parlamentets ændringsforslag 3. Dette giver i det mindste mulighed for en mere
præcis information til forbrugerne om brændstofforbruget for kategori N1-køretøjer end
det ville have været tilfældet med Europa-Parlamentets ændringsforslag.

Kommissionen er dog, i lighed med Kommissionens kommentarer til
Europa-Parlamentets ændringsforslag, også klar over grundlaget for, at Rådet har indført
ikke alene 6%-udvidelsesordningen, men også et familiebegreb. Kommissionen mener
imidlertid, at dette kun vil bidrage til usikkerheden om dette direktivs effektivitet, navnlig
hvis det bruges til støtte for fremtidige foranstaltninger vedrørende CO2-emission fra lette
erhvervskøretøjer.

3.3. Kommissionens holdning til vigtige nye elementer indføjet af Rådet

Artikel 3:

Rådet har ikke lagt sig fast på, om dette direktiv skal finde anvendelse på etapevis
opbyggede køretøjer og de tungere kategori N1-køretøjer, der kan være udstyret med en
motor, der er typegodkendt for emissioner i henhold til direktiv 88/77/EØF. Rådet
anmoder Kommissionen om inden for to år fra direktivets ikrafttrædelsesdato at vurdere
mulighederne for at anvende direktivet på en repræsentativ måde på disse køretøjer, om
nødvendigt ledsaget af et forslag. I medfør af artikel 5, stk. 4, udsættes direktivets
anvendelse på etapevis opbyggede køretøjer imidlertid med 12 måneder.

Rådet anmoder ligeledes Kommissionen om inden for to år fra direktivets
ikrafttrædelsesdato at forelægge en evaluering af de praktiske aspekter af begrebet
køretøjsfamilie, som er indført i direktivet.

                                                
5 EFT L 329 af 30.12.1993, s. 39.
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Kommissionen erklærer, at den i medfør af sin initiativret i overensstemmelse med
traktaten kan vurdere tidsplan og indhold af alle forelagte forslag. Rådets fælles holdning
lægger ydermere byrden i forbindelse hermed på Kommissionen, hvorimod en vurdering
af dette direktivs praktiske funktion i meget høj grad er afhængig af hvilken information,
Kommissionen modtager fra medlemsstaterne om dette direktivs praktiske funktion i
forbindelse med typegodkendelse. Dette er ikke omtalt i artikel 3.

Kommissionen er også skuffet over, at Rådet finder det nødvendigt at indrømme etapevis
opbyggede køretøjer (hovedsageligt fremstillet af SMV'er) en ét års undtagelse, når
sådanne køretøjer burde være omfattet af den undtagelse for 2 000 køretøjer, som var
indeholdt i Kommissionens forslag (og som fortsat findes i den fælles holdning i det
ændrede punkt 1 af bilag I (formål) i direktivet), eller omfattet af 6%-udvidelsen.

Artikel 5:

Kommissionen foreslog, at dette direktiv skulle finde anvendelse på typegodkendelsen
for alle nye typer af kategori N1-køretøjer fra den 1. janar 2003. Fra den 1. januar 2006
ville det derefter finde anvendelse på alle typer af kategori N1-køretøjer af klasse I og fra
den 1. januar 2007 på alle typer af kategori N1-køretøjer af klasse II og III. Disse datoer
er på linje med datoerne for ikrafttrædelsen af de næste trin af strengere
emissionsstandarder for nye typer køretøjer (direktiv 70/220/EØF, som ændret ved
direktiv 98/69/EF).

Rådet har udsat ikrafttrædelsen af dette direktiv for så vidt angår godkendelse af nye
typer samt alle typer af kategori N1-køretøjer af klasse II og III med et år, samt i medfør
af artikel 5, stk. 4, endvidere udsat direktivets anvendelse på etapevis opbyggede
køretøjer med yderligere 12 måneder (i overensstemmelse med den i artikel 3 beskrevne
evaluering).

Kommissionen gentager, at forsinkelser i ikrafttrædelsen af dette direktiv sandsynligvis
vil medføre, at enhver fremtidig CO2-foranstaltning (hvis den vedtages) vedrørende lette
erhvervskøretøjer, hvad enten der er tale om en retsakt eller en frivillig forpligtelse, også
kan blive forsinket.

4. KONKLUSIONER

Rådets fælles holdning tager enten direkte eller indirekte hensyn til alle de tre
ændringsforslag, der er fremlagt af Europa-Parlamentet.
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Kommissionen er skuffet over, at Rådet ikke nåede til enighed for så vidt angår etapevis
opbygning af køretøjer. I stedet har Rådet i artikel 3 udsat en afgørelse om dette punkt,
indtil Kommissionen vurderer dette direktivs praktiske funktion for så vidt angår
køretøjsfamiliekonceptet og endvidere vurderer mulighederne for at anvende direktivet på
en repræsentativ måde på etapevis opbyggede køretøjer og køretøjer, der er udstyret med
en motor, der er typegodkendt for emissioner i henhold til direktiv 88/77/EØF.
Kommissionen er bekymret over, at Rådet fandt det nødvendigt at komplicere direktivet
yderligere ved at indføre familiekonceptet i tillæg til 6%-udvidelsesordningen for
typegodkendelser.

Bortset fra det faktum, at Kommissionen i medfør af sin initiativret i overensstemmelse
med traktaten kan vurdere tidsplan og indhold af alle forelagte forslag, afhænger en
vurdering af dette direktivs praktiske funktion i meget høj grad af, hvilken information,
Kommissionen modtager fra medlemsstaterne. Kommissionen er skuffet over, at
medlemsstaternes forpligtelse til at fremsende denne information til Kommissionen ikke
er omtalt i artikel 3.

Kommissionen har redegjort for sine synspunkter for så vidt angår forsinkelserne i
ikrafttrædelsen af dette direktiv. For imidlertid at kunne fastlægge lovgivningen og
dermed give mulighed for at tage yderligere skridt godtager Kommissionen dog generelt
den fælles holdning, og opfordrer derfor de to institutioner til at nå til enighed om
ændringsforslagene til direktiv 80/1268/EØF og 70/156/EØF så hurtigt som muligt.


