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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/ /EY,

annettu ,

neuvoston direktiivien 70/156/ETY ja 80/1268/ETY

muuttamisesta N1-luokan ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja

polttoaineen kulutuksen mittaamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen1,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä3,

                                                
1 EYVL C 51 E, 26.2.2002, s. 317.
2 EYVL C 125, 27.5.2002, s. 6.
3 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 24. syyskuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa

lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu  (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä)
ja Euroopan parlamentin päätös, tehty  (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).



5997/1/03 REV 1 JEB/pk 2
DG C I    FI

sekä katsovat seuraavaa:

1) Moottoriajoneuvojen hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineen kulutuksesta 16 päivänä

joulukuuta 1980 annettu neuvoston direktiivi 80/1268/ETY1 on yksi moottoriajoneuvojen ja

niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön

lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetussa neuvoston direktiivissä 70/156/ETY2

säädetyn tyyppihyväksyntämenettelyn mukaisista erityisdirektiiveistä.

2) Komission tiedonannossa neuvostolle ja Euroopan parlamentille EU:n politiikasta ja

toimenpiteistä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi: kohti eurooppalaista

ilmastonmuutosohjelmaa (ECCP) ehdotetaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

täytäntöönpanostrategiaa, johon kuuluu myös liikennettä koskevia toimenpiteitä. Myös

vihreässä kirjassa "Energiahuoltostrategia Euroopalle" kehotetaan ryhtymään toimenpiteisiin

moottoriajoneuvojen polttoainetaloudellisuuden parantamiseksi.

                                                
1 EYVL L 375, 31.12.1980, s. 36, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

komission direktiivillä 1999/100/EY (EYVL L 334, 28.12.1999, s. 36).
2 EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission

direktiivillä 2001/116/EY (EYVL L 18, 21.1.2002, s. 1).
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3) Yhteisön strategiasta henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen (CO2-päästöjen) vähentämiseksi ja

polttoaineen taloudellisuuden parantamiseksi neuvostolle ja Euroopan parlamentille annetussa

komission tiedonannossa esitetyn henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä

koskevan yhteisön strategian mukaisesti käytetään perusvälineenä direktiivissä 80/1268/ETY

määriteltyä yhdenmukaistettua mittausmenetelmää. Jotta olisi mahdollista toteuttaa

toimenpiteitä kevyiden hyötyajoneuvojen polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen

pienentämiseksi, on tarpeen laajentaa mainitun direktiivin soveltamisalaa koskemaan myös

N1-luokan ajoneuvoja.

4) Uusien henkilöautojen keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen seurantajärjestelmästä

22 päivänä kesäkuuta 2000 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen

N:o 1753/2000/EY1 mukaisesti komissio on suorittanut tutkimuksen N1-luokan ajoneuvojen

hiilidioksidipäästöjen yhdenmukaisen mittausmenetelmän käytön mahdollisuuksista ja

vaikutuksista. Kyseisen ajoneuvoluokan polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen

mittaamiseksi on teknisesti mahdollista ja kaikkein kustannustehokkainta käyttää

moottoriajoneuvojen ottomoottoreiden kaasujen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi

toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä

maaliskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/220/ETY2 mukaista nykyistä päästötestiä.

                                                
1 EYVL L 202, 10.8.2000, s. 1.
2 EYVL L 76, 6.4.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission

direktiivillä 2002/80/EY (EYVL L 291, 28.10.2002, s. 20).
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5) Useat pienten ajoneuvomäärien valmistajat ostavat moottorintoimittajilta moottorit, jotka on

tyyppihyväksytty päästöjen osalta ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja

hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien

ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan

jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä joulukuuta 1987 annetun neuvoston

direktiivin 88/77/ETY1 mukaisesti. Huomattavalla osalla näistä valmistajista ei ole laitteita

eikä asiantuntemusta, joita tarvitaan pakokaasu- ja hiilidioksiditestauksia varten. Sen vuoksi

on tarpeen myöntää vapautus pienten määrien valmistajia varten, sillä tämän direktiivin

noudattamisesta aiheutuvat lisäkustannukset olisivat heille kohtuuttoman suuret.

6) Toimenpiteet vaikuttavat myös direktiivin 70/156/ETY liitteisiin.

7) Sen vuoksi olisi muutettava direktiivejä 70/156/ETY ja 80/1268/ETY vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

                                                
1 EYVL L 36, 9.2.1988, s. 33, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission

direktiivillä 2001/27/EY (EYVL L 107, 18.4.2001, s. 10).
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1 artikla

Muutetaan direktiivi 70/156/ETY seuraavasti:

a) Korvataan liitteessä IV olevan I osan rivi 39 seuraavasti:

"

Kohde Direktiivin
numero

EY:n virallisen
lehden viite M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

39. CO2-päästöt /
Polttoaineen kulutus

 80/1268/ETY  L 375,
31.12.1980, s. 36

X X

"
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b) Lisätään liitteessä IX olevan I osan sivulle 2 N1-, N2- ja N3-luokkiin kuuluville valmiille tai

täydennetyille ajoneuvoille myönnettävään EY-vaatimustenmukaisuustodistukseen kohta

seuraavasti:

"46.2 Hiilidioksidipäästöt / Polttoaineen kulutus1 (koskee vain N1-luokkaa):

EY-tyyppihyväksyntään sovellettavan perusdirektiivin ja viimeisimmän muutosdirektiivin numerot:

...................

CO2-päästöt Polttoaineen kulutus

Taajamassa: ….. g/km ….. l/100 km tai kaasumaisten polttoaineiden

osalta m
3
/100 km (1)

Taajaman ulkopuolella: ….. g/km ….. l/100 km tai kaasumaisten polttoaineiden

osalta m
3
/100 km (1)

Yhteensä: ….. g/km ….. l/100 km tai kaasumaisten polttoaineiden

osalta m
3
/100 km (1)

_________________

1 Kun on kyseessä ajoneuvo, joka voi käyttää polttoaineena joko bensiiniä tai kaasumaista
polttoainetta, testit suoritetaan sekä bensiinillä että kaasumaisella polttoaineella. Ajoneuvoja,
joiden bensiinijärjestelmä on asennettu ainoastaan hätätapauksia tai käynnistystä varten ja
joiden bensiinisäiliöön mahtuu enintään 15 litraa bensiiniä, pidetään testin osalta ajoneuvoina,
jotka voivat käyttää polttoaineena ainoastaan kaasumaista polttoainetta."
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2 artikla

Muutetaan direktiivin 80/1268/ETY liite I ja II tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

3 artikla

Viimeistään ...* komissio:

a) esittää selvityksen mahdollisuuksista saada edustavia tietoja valmiiden monivaiheisesti

valmistettujen ajoneuvojen sekä ajoneuvojen, joiden päästöt mitataan direktiivin 88/77/ETY

mukaisesti, hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineen kulutuksesta kustannustehokkuusseikkojen

huomioon ottamiseksi näiden mittausten perusteella,

b) esittää arvion tässä direktiivissä esitetystä ajoneuvoperhekäsitteestä,

c) tekee tarpeen mukaan direktiivin 70/156/ETY 13 artiklalla perustetulle komitealle ehdotuksia

toimenpiteiksi tämän direktiivin mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.

4 artikla

Jos asiantuntevan korinrakentajan valmistama ajoneuvo vastaa ominaisuuksiltaan perusajoneuvon

valmistajan jonkin ajoneuvoperheen ominaisuuksia, korinrakentaja voi käyttää kyseisen valmistajan

toimittamia tietoja polttoainetehokkuudesta ja hiilidioksidimäärästä.

                                                
* Kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
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5 artikla

1. ...* lähtien jäsenvaltiot eivät saa N1-luokan ajoneuvojen osalta syystä, joka liittyy

hiilidioksidipäästöön tai polttoaineen kulutukseen,

a) evätä minkääntyyppiseltä moottoriajoneuvolta EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista

tyyppihyväksyntää,

b) kieltäytyä rekisteröimästä ajoneuvoa tai kieltää ajoneuvon myyntiä taikka käyttöönottoa

direktiivin 70/156/ETY 7 artiklan mukaisesti,

jos hiilidioksidipäästö ja polttoaineen kulutus on määritelty direktiivin 80/1268/ETY, sellaisena

kuin se muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukaisesti.

2. N1-luokan ajoneuvojen alaluokan I osalta 1 päivästä tammikuuta 2005 ja N1-luokan

ajoneuvojen alaluokkien II ja III osalta 1 päivästä tammikuuta 2007 jäsenvaltiot eivät saa

a) enää antaa EY-tyyppihyväksyntää direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja

b) antaa kansallista tyyppihyväksyntää, paitsi jos vedotaan direktiivin 70/156/ETY 8 artiklan

2 kohdan säännöksiin,

jos hiilidioksidipäästöä ja polttoaineen kulutusta ei ole määritelty direktiivin 80/1268/ETY,

sellaisena kuin se muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukaisesti.

                                                
* Vuosi tämän direktiivin voimaantulosta.
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3. N1-luokan ajoneuvojen alaluokan I osalta 1 päivästä tammikuuta 2006 ja N1-luokan

ajoneuvojen alaluokkien II ja III osalta 1 päivästä tammikuuta 2008

a) jäsenvaltiot eivät enää saa pitää direktiivin 70/156/ETY säännösten mukaisia uusien

ajoneuvojen vaatimustenmukaisuustodistuksia pätevinä mainitun direktiivin 7 artiklan

1 kohdassa tarkoitetulla tavalla,

b) jäsenvaltioiden on kieltäydyttävä rekisteröimästä sellaisia ajoneuvoja tai kiellettävä sellaisten

ajoneuvojen myynti taikka käyttöönotto, joilla ei ole direktiivin 70/156/ETY mukaisesti

voimassaolevaa vaatimustenmukaisuustodistusta, paitsi jos vedotaan mainitun direktiivin

8 artiklan 2 kohdan säännöksiin,

jos hiilidioksidipäästöä ja polttoaineen kulutusta ei ole määritelty direktiivin 80/1268/ETY,

sellaisena kuin se muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukaisesti.

4. Jatketaan 2 ja 3 kohdassa mainittuja määräaikoja N1-luokan monivaiheisesti valmistettujen

ajoneuvojen osalta 12 kuukaudella.

5. Tässä artiklassa tarkoitetaan:

– N1-luokan alaluokan I ajoneuvolla N1-luokan ajoneuvoa, jonka vertailumassa on enintään

1 305 kilogrammaa.
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– N1-luokan alaluokan II ajoneuvolla N1-luokan ajoneuvoa, jonka vertailumassa on yli

1 305 kilogrammaa mutta enintään 1 760 kilogrammaa.

– N1-luokan alaluokan III ajoneuvolla N1-luokan ajoneuvoa, jonka vertailumassa on yli

1 760 kilogrammaa.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja

hallinnolliset määräykset voimaan ennen ...*. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä

tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten

viittaukset tehdään.

7 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

                                                
* 12 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.
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8 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

________________________
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LIITE

I Muutetaan direktiivin 80/1268/ETY liite I seuraavasti:

1. Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. SOVELTAMISALA

Tätä direktiiviä sovelletaan M1- ja N1-luokkien moottoriajoneuvojen

hiilidioksidipäästöjen (CO2-päästöjen) ja polttoaineen kulutuksen mittaukseen.

Sitä ei sovelleta N1-luokan ajoneuvotyyppiin, jos sekä

– kyseiseen ajoneuvotyyppiin asennetulle moottorityypille on annettu

tyyppihyväksyntä direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, että

– valmistajan tekemien N1-luokan ajoneuvojen vuotuinen kokonaismäärä on

maailmanlaajuisesti pienempi kuin 2 000 yksikköä."

2. Korvataan 2.3 kohta seuraavasti:

"2.3 6 kohdassa kuvattua testiä varten on toimitettava sitä ajoneuvotyyppiä, jolle

hyväksyntää haetaan, edustava malliajoneuvo, jos tyyppihyväksyntätesteistä vastaava

tekninen tutkimuslaitos itse suorittaa testit. Tekninen tutkimuslaitos tarkastaa testeillä,

että niiden M1- ja N1-luokkien ajoneuvojen, joille on annettu tyyppihyväksyntä

päästöjen osalta direktiivin 70/220/ETY mukaisesti, päästöt ovat kyseiseen

ajoneuvotyyppiin sovellettavien raja-arvojen mukaisia, sellaisina kuin ne on esitetty

direktiivissä 70/220/ETY."
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3. Lisätään 6.1 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Ajoneuvoja, jotka eivät testisyklin aikana saavuta vaadittua kiihtyvyyttä ja suurinta nopeutta,

käytetään kaasupoljin täysin pohjaan painettuna, kunnes ne saavuttavat jälleen vaaditun

toimintakäyrän. Poikkeamat testisyklistä on kirjattava testausselosteeseen."

4. Korvataan 11 kohta seuraavasti:

"11. HYVÄKSYNNÄN LAAJENNUS

11.1 Tyyppihyväksyntää voidaan laajentaa koskemaan samantyyppisiä ajoneuvoja tai

sellaisia erityyppisiä ajoneuvoja, joiden eroavuudet koskevat seuraavia liitteen II

seikkoja, jos teknisen tutkimuslaitoksen mittaamat hiilidioksidipäästöt ylittävät

tyyppihyväksytyn arvon enintään 4 prosentilla M1-luokan ajoneuvojen osalta ja enintään

6 prosentilla N1-luokan ajoneuvojen osalta:

– vertailumassa

– suurin sallittu massa

– korimalli:

M1-luokka: sedan, viistoperä, farmariauto, coupé, kuomullinen henkilöauto,

monitoimiajoneuvo

N1-luokka: kuorma-auto, pakettiauto

– kokonaisvälityssuhteet

– moottorin varusteet ja lisälaitteet



5997/1/03 REV 1 JEB/pk 3
LIITE DG C I    FI

11.2 N1-luokan ajoneuvojen hyväksynnän laajentaminen ajoneuvoperheen sisällä:

11.2.1 N1-luokan ajoneuvojen, jotka on hyväksytty ajoneuvoperheen jäseniksi

liitteessä I olevan 12.2 kohdan mukaista menettelyä noudattaen, osalta

tyyppihyväksyntää voidaan laajentaa koskemaan samaan ajoneuvoperheeseen

kuuluvia ajoneuvoja vain, mikäli tekninen tutkimuslaitos arvioi, että uuden

ajoneuvon polttoaineen kulutus ei ylitä sen ajoneuvon polttoaineen kulutusta,

johon ajoneuvoperheen polttoaineen kulutus perustuu.

Hyväksynnät voidaan lisäksi laajentaa koskemaan ajoneuvoja:

– jotka ovat enintään 110 kilogrammaa raskaampia kuin testattu

ajoneuvoperheen jäsen, edellyttäen, että niiden ero ajoneuvoperheen

kevyimpään jäseneen on enintään 220 kilogrammaa; ja

– joiden kokonaisvälityssuhde on pienempi kuin testatun ajoneuvoperheen

jäsenen vastaava suhde pelkästään erilaisen rengaskoon vuoksi; ja

– jotka vastaavat ajoneuvoperheen ominaisuuksia kaikilta muilta osin.

11.2.2 N1-luokan ajoneuvojen, jotka on hyväksytty ajoneuvoperheen jäseniksi

liitteessä I olevan 12.3 kohdan mukaista menettelyä noudattaen, osalta

tyyppihyväksyntää voidaan laajentaa koskemaan samaan ajoneuvoperheeseen

kuuluvia ajoneuvoja ilman lisätestejä vain, jos tekninen tutkimuslaitos arvioi,

että uuden ajoneuvon polttoaineen kulutus pysyy rajoissa, jotka on määritelty

niiden ajoneuvoperheen kahden ajoneuvon perusteella, joilla on

alhaisin/korkein polttoaineen kulutus."
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5. Lisätään kohta seuraavasti:

"12. N1-LUOKAN AJONEUVOJEN HYVÄKSYNTÄ AJONEUVOPERHEESEEN

N1-luokan ajoneuvo voidaan hyväksyä kuuluvaksi ajoneuvoperheeseen 12.1 kohdassa

määritellyllä tavalla käyttäen jompaakumpaa 12.2 ja 12.3 kohdassa kuvatuista

vaihtoehtoisista menetelmistä.

12.1 N1-luokan ajoneuvot voidaan ryhmitellä perheeksi tätä direktiiviä sovellettaessa,

jos seuraavat ominaisuudet ovat samoja tai pysyvät määriteltyjen rajojen

puitteissa:

12.1.1 Seuraavien ominaisuuksien on oltava samoja:

– valmistaja ja tyyppi liitteessä II olevan I osan 0.2 kohdan

määrittelyn mukaisesti

– moottorin tilavuus

– päästövalvontajärjestelmän tyyppi

– polttoainejärjestelmän tyyppi liitteessä II olevan 1.5.2 kohdan

määrittelyn mukaisesti

12.1.2 Seuraavien ominaisuuksien on pysyttävä annetuissa rajoissa:

– kokonaisvälityssuhteet (enintään 8 prosenttia suurempi kuin pienin

välityssuhde) liitteessä II olevan 1.6.3 kohdan määrittelyn

mukaisesti

– vertailumassa (enintään 220 kg kevyempi kuin raskain massa)

– keulaosa (enintään 15 prosenttia pienempi kuin suurin keulaosa)

– moottorin teho (enintään 10 prosenttia pienempi kuin korkein arvo)
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12.2 12.1 kohdan mukaisesti määritellylle ajoneuvoperheelle voidaan hyväksyä

kaikkia sen jäseniä koskevat hiilidioksidipäästö- ja polttoainekulutustiedot.

Teknisen tutkimuslaitoksen on valittava testiä varten se jäsen, jolla se katsoo

olevan korkeimman hiilidioksidipäästöarvon. Mittaukset suoritetaan

6 kohdassa kuvatulla tavalla, ja 6.5 kohdassa kuvatulla menetelmällä saatuja

tuloksia käytetään koko ajoneuvoperhettä koskevina tyyppihyväksyntäarvoina.

12.3 Ajoneuvot, jotka on ryhmitetty 12.1 kohdan mukaisesti määritellyksi

perheeksi, voidaan hyväksyä yksilöllisin hiilidioksidipäästö- ja

polttoainekulutustiedoin. Tekninen tutkimuslaitos valitsee testiä varten ne kaksi

ajoneuvoa, joilla se katsoo olevan korkeimman ja vastaavasti matalimman

hiilidioksidipäästöarvon. Mittaukset suoritetaan 6 kohdassa kuvatulla tavalla.

Jos valmistajan näitä kahta ajoneuvoa koskevat tiedot pysyvät 6.5 kohdassa

esitetyn marginaalin puitteissa, valmistajan kaikkien saman ajoneuvoperheen

jäsenten osalta ilmoittamia hiilidioksidipäästöarvoja voidaan käyttää

tyyppihyväksyntäarvoina. Jos valmistajan ilmoittamat tiedot poikkeavat

marginaalista, tyyppihyväksyntäarvoina käytetään 6.5 kohdassa kuvatulla

menetelmällä saatuja tuloksia, ja tekninen tutkimuslaitos valitsee lisätesteihin

aiheellisen määrän muita ajoneuvoperheen jäseniä."
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II Muutetaan direktiivin 80/1268/ETY liite II seuraavasti:

1. Muutetaan sivun yläosan teksti seuraavasti:

"Lisäys EY-vaatimustenmukaisuustodistukseen N:o :

ajoneuvon6 tyyppihyväksyntää varten direktiivin 80/1268/ETY (hiilidioksidipäästöt ja

polttoaineen kulutus) mukaisesti sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä

2003/   /EY*."

2. Lisätään lisäykseen alaviite seuraavasti:

"6 Niiden ajoneuvojen osalta, jotka on hyväksytty ajoneuvoperheeseen liitteessä I olevan

12 kohdan mukaisesti, lisäyksessä määritellyt tiedot on toimitettava kustakin

ajoneuvoperheen jäsenestä."

3. Muutetaan lisäystä lisäksi seuraavasti:

a) Muutetaan 1.3 kohta seuraavasti:

"1.3 Korimalli:

1.3.1 M1-luokka: sedan, viistoperä, farmariauto, coupé, kuomullinen henkilöauto,

monitoimiajoneuvo1

1.3.2 N1-luokka: kuorma-auto, pakettiauto"

b) Muutetaan 1.7 kohta seuraavasti:

"1.7 Tyyppihyväksyntäarvot".

________________________

                                                
* Huomautus viralliselle lehdelle: Lisättävä viittaus tähän direktiiviin.
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I Johdanto

Direktiiviehdotus perustuu EY:n perustamissopimuksen 95 artiklaan.

Euroopan parlamentti saattoi päätökseen ensimmäisen käsittelynsä ja antoi lausunnon

25.9.2002.1

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausunnon2 20.3.2002.

Neuvosto vahvisti asiakirjassa 5997/03 olevan yhteisen kannan 9.10.2003.

II Tavoitteet

Direktiivin tavoitteena on muuttaa direktiiviä 80/1268/ETY sellaisena kuin se on muutettuna

direktiivillä 1999/100/EY direktiivin soveltamisalan ulottamiseksi koskemaan N1-luokan

ajoneuvoja (kevyet hyötyajoneuvot), koska direktiiviä sovelletaan tällä hetkellä ainoastaan

M1-luokan ajoneuvoihin (henkilöautot). Ehdotus sisältää yhdenmukaistetut pakolliset

vaatimukset N1-luokan ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen

mittaamiseksi. Ehdotus on siten välttämätön, jotta Euroopan unionissa voidaan seurata ja

arvioida N1-luokan ajoneuvojen polttoaineen kulutusta koskevia mahdollisia toimenpiteitä.

Kyseisen lainsäädännön olisi lisäksi parannettava kuluttajien ja mahdollisten ostajien

saatavilla olevia tietoja.

III Asiakirjassa 5997/03 olevan yhteisen kannan tarkastelu

1. Yleistä

Yksimielisesti hyväksytyssä yhteisessä kannassa neuvosto on

– täydentänyt 1 artiklaa.

– laatinut 2 uutta artiklaa (3 ja 4 artikla) ja ottanut käyttöön käsitteen 'ajoneuvoperhe'.

                                                
1 EP:n asiak. P5 TA-Prov (2002) 09-94; esittelijä Robert Goodwill.
2 Lausunto 2001/0255 COD [EYVL C 125, 27.5.2002, s. 6].
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– myöhentänyt useita voimaantulolle asetettuja määräaikoja.

– sisällyttänyt N1-luokan ajoneuvojen kolmen painoluokan yhteiset määritelmät.

– lisännyt liitteeseen kaksi uutta kohtaa direktiivin 80/1268/EY liitteen I muuttamisesta

(tyyppihyväksynnän laajentaminen,N1-luokan ajoneuvon hyväksyntä ajoneuvoperheen

sisällä).

– lisännyt direktiivin 80/1268/ETY liitteen II muutoksen liitteeseen.

2. Yhteiseen kantaan sisältyvät, komissioon ehdotukseen lisätyt uudet osat

1 artikla

Direktiivin 70/156/ETY liitteen 4 osan I rivillä 39 oleva asia on ulotettu koskemaan

CO2-päästöjä.

On lisätty 1 artiklan b kohta, joka koskee EY-vaatimustenmukaisuustodistuksessa mainittavia

N1-luokan ajoneuvojen CO2-päästöjä/polttoaineen kulutusta koskevia tietoja.

2 artikla

Tämän artiklan soveltamisala on ulotettu koskemaan direktiivin 80/1268/ETY liitettä II.

3 artikla

Tässä uudessa artiklassa pyydetään, että viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän

direktiivin voimaantulosta komissio

a) esittää selvityksen mahdollisuuksista saada edustavia tietoja valmiiden monivaiheisesti

valmistettujen ajoneuvojen sekä ajoneuvojen, joiden päästöt mitataan direktiivin

88/77/ETY mukaisesti, hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineen kulutuksesta

kustannustehokkuusseikkojen huomioon ottamiseksi näiden mittausten perusteella.
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b) esittää arvion tässä direktiivissä esitetystä ajoneuvoperhe-käsitteestä.

c) tekee tarpeen mukaan direktiivin 70/156/ETY 13 artiklalla perustetulle komitealle

ehdotuksia toimenpiteiksi tämän direktiivin mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.

4 artikla

Tämä uusi artikla johtuu EP:n tarkistuksen n:o 1 hyväksymisestä, ja siinä säädetään, että jos

asiantuntevan korinrakentajan valmistama ajoneuvo vastaa ominaisuuksiltaan perusajoneuvon

valmistajan jonkin ajoneuvoperheen ominaisuuksia, korinrakentaja voi käyttää kyseisen

valmistajan toimittamia tietoja polttoainetehokkuudesta ja hiilidioksidimäärästä.

5 artikla

Artiklan 1 kohdassa soveltamiselle asetettu määräaika 1.5.2003 on muutettu yhdeksi vuodeksi

tämän direktiivin voimaantulosta.

Artiklan 2 kohdassa soveltamispäivä 1.7.2003 on muutettu N1-luokan alaluokan I ajoneuvojen

osalta 1. päivään tammikuuta 2005 ja N1-luokan alaluokkien II ja III ajoneuvojen osalta

1. päivään tammikuuta 2007.

Artiklan 3 kohdassa soveltamispäivä 1.1.2007 on muutettu 1. päivään tammikuuta 2008.

Uusi 4 kohta on lisätty siirtämällä 12 kuukaudella 2 ja 3 kohdassa mainittuja monivaiheisesti

valmistettuja ajoneuvoja koskevia määräaikoja.

Uudessa 5 kohdassa on N1-luokan ajoneuvojen kolmen painoluokan yhteiset määritelmät.
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6 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja

hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin

voimaantulosta soveltamispäiväksi asetetun 30.4.2003 asemesta.

Liite

Osa I:

Ei hyväksytty EP:n tarkistusta n:o 2, jossa pyydetään korvaamaan soveltamisalaa koskevan

1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa sana "ja" sanalla "tai".

Lisätty 4 kohta, jolla korvataan direktiivin 80/1268/ETY liitteessä I oleva 11 kohta ja

laajennetaan tyyppihyväksyntää. Tässä kohdassa otetaan huomioon eräitä EP:n tarkistuksessa

n:o 3 esille tuotuja ongelmia.

Otettu käyttöön 5 kohta, jossa lisätään direktiiviin 80/1268/ETY uusi 12 kohta N1-luokan

ajoneuvojen hyväksynnästä ajoneuvoperheen sisällä. Myös tässä kohdassa otetaan huomioon

eräitä EP:n tarkistuksessa n:o 3 esitettyjä ongelmia.

Lisätty liitteeseen uusi osa II, joka koskee direktiivin 80/1268/ETY liitteen II muuttamista ja

jossa tehdään joitakin selvennyksiä olemassa olevaan tekstiin.

IV Yhteenveto

Neuvosto hyväksyi yksimielisesti yhteisen kannan, joka on laajasti ottaen komission

ehdotuksen mukainen. Tärkeimpiä komission ehdotukseen tehtyjä muutoksia olivat

ajoneuvoperhe-käsitteen käyttöönotto ja muutokset tämän direktiivin osaksi kansallista

lainsäädäntöä saattamiselle ja voimaantulolle asetettuihin määräaikoihin.

________________________
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1. Komissio esitti 24.10.20011 edellä mainitun ehdotuksen. Ehdotus sisältää yhdenmukaistetut

pakolliset vaatimukset N1-luokan ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen

kulutuksen mittaamiseksi. Ehdotus on siten välttämätön, jotta tulevaisuudessa Euroopan

unionissa voidaan seurata ja arvioida N1-luokan ajoneuvojen polttoaineen kulutusta koskevia

mahdollisia toimenpiteitä.

Direktiiviehdotus perustuu EY:n perustamissopimuksen 95 artiklaan ja 251 artiklan

mukaiseen menettelyyn.

2. Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa2 20.3.2002.

                                                
1 KOM(2001) 543 lopull.
2 Lausunto 2001/0255 COD [EYVL C 125, 27.5.2002, s. 6].



12901/03 hkd/HKD/sh 2
DG C I FI

3. Euroopan parlamentti sai päätökseen ensimmäisen käsittelynsä ja antoi lausuntonsa

25.9.2002.

4. Työryhmä on käsitellyt direktiiviehdotusta ja Euroopan parlamentin tarkistuksia useissa

kokouksissa. Tarkistus 1 hyväksyttiin ja sen seurauksena laadittiin uusi artikla, jossa

säädetään, että jos asiantuntevan korinrakentajan valmistama ajoneuvo vastaa

ominaisuuksiltaan perusajoneuvon valmistajan jonkin ajoneuvoperheen ominaisuuksia,

korinrakentaja voi käyttää kyseisen valmistajan toimittamia tietoja polttoainetehokkuudesta ja

hiilidioksidimäärästä. Eräät tarkistuksessa 3 esille tuodut ongelmat, jotka koskivat

tyyppihyväksynnän laajentamista ja N1-luokan ajoneuvojen hyväksyntää ajoneuvoperheen

sisällä, otettiin huomioon lisäämällä liitteeseen kaksi uutta kohtaa (osa I, kohdat 4 ja 5).

Tarkistusta 2 ei hyväksytty.

5. Pysyvien edustajien komitea pääsi 11.12.2002 yhteisymmärrykseen ehdotuksesta yhteiseksi

kannaksi.

6. Lingvistijuristit ovat nyt viimeistelleet yhteistä kantaa koskevan ehdotuksen.

7. Pysyvien edustajien komiteaa pyydetään ehdottamaan neuvostolle, että se

jonkin tulevan istunnon esityslistan A-kohtana

– vahvistaa yhteisen kannan1 EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan

mukaisesti ja

– hyväksyy asiakirjassa 5997/03 ENT 18 ENV 64 CODEC 118 ADD 1 olevan

ehdotuksen neuvoston perusteluiksi.

________________________

                                                
1 Lingvistijuristien viimeistelemä konsolidoitu teksti on asiakirjassa 5997/03 ENT 18 ENV 64

CODEC 118.
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1. TAUSTA
Ehdotus Euroopan parlamentille ja neuvostolle:
KOM(2001)543 lopullinen – 2001/0255(COD) 24. lokakuuta 2001

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto: 20. maaliskuuta 2002

Euroopan parlamentin lausunto ensimmäisessä käsittelyssä: 24. syyskuuta 2002

Muutetun ehdotuksen toimituspäivä: …………….

Yhteinen kanta: 9. lokakuuta 2003

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE

Ehdotuksen tavoitteena on laajentaa direktiivin 80/1268/ETY1 (sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna direktiivillä 1999/100/EY2) vaatimukset, jotka koskevat hiilidioksidipäästöjen
mittausta ja polttoaineenkulutusta, N1-luokan ajoneuvoihin (kevyet hyötyajoneuvot, joiden
kokonaispaino on enintään 3,5 tonnia). Direktiiviä sovelletaan tällä hetkellä ainoastaan M1-
luokan ajoneuvoihin (henkilöautot). Direktiivissä 80/1268/ETY säädetään
hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen mittauksista ainoastaan osana
tyyppihyväksyntävaatimuksia – hiilidioksidipäästöille ei ole mitään erityisiä raja-arvoja.
Ehdotuksessa tehdään myös vähäisiä toimituksellisia muutoksia direktiiviin 70/156/ETY3,
joka koskee moottoriajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntää.

3. HUOMAUTUKSET YHTEISESTÄ KANNASTA

3.1. Lyhyet huomiot

Euroopan parlamentti hyväksyi kolme (ainoastaan direktiiviin 80/1268/ETY rajoittuvaa)
tarkistusta, joilla pyritään edelleen keventämään tyyppihyväksynnästä ajoneuvojen
valmistajille (erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille) koituvaa taakkaa, sen
kevennyksen lisäksi, joka jo sisältyi komission ehdotukseen. Neuvoston yhteisessä kannassa,
johon päästiin määräenemmistöllä, otetaan seuraavassa kuvattava kanta näihin tarkistuksiin,
minkä lisäksi siinä on joitakin uusia tarkistuksia komission ehdotukseen:

3.2. Euroopan parlamentin tarkistukset

Euroopan parlamentin tarkistus 1:

Komission ehdotuksessa N1-luokan ajoneuvo vapautetaan polttoaineenkulutuksen ja
hiilidioksidipäästöjen testauksesta, jos siihen asennetulle moottorille on annettu
pakokaasupäästöjen osalta tyyppihyväksyntä direktiivin 88/77/ETY4 mukaisesti ja
valmistajan tuottamien N1-luokan ajoneuvojen vuotuinen kokonaismäärä on
maailmanlaajuisesti pienempi kuin 2 000 yksikköä. Tällä pyritään keventämään

                                                
1 EYVL L 375, 31.12.1980, s. 36.
2 EYVL L 334, 28.12.1999, s. 36.
3 EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1.
4 EYVL L 36, 9.2.1988, s. 33.
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hiilidioksidipäästöjen tai polttoaineenkulutuksen testauksen aiheuttamaa taakkaa tällaisten
ajoneuvojen tuotantoon osallistuvilta pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä.

Euroopan parlamentin tarkistus 1 vähentää edelleen testauksen potentiaalista rasitetta siten,
että "korinrakentaja", joka ostaa moottorilla varustetun rungon autojen tai kuorma-autojen
valmistajalta, voi käyttää kyseisen valmistajan toimittamia tietoja hiilidioksidipäästöistä ja
polttoaineen kulutuksesta, jos valmis ajoneuvo vastaa ominaisuuksiltaan tiettyjä
ajoneuvoperheelle määriteltyjä ominaisuuksia (määritelty tarkistuksessa 3).

Komission kanta Euroopan parlamentin tarkistukseen 1:

Komissio hyväksyi periaatteessa tarkistuksen 1.

Neuvoston kanta Euroopan parlamentin tarkistukseen 1:

Neuvosto ei hyväksynyt tarkistusta 1 suoraan, vaan pyysi komissiota esittämään kahden
vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta arvioinnin tulokset ja tarvittaessa ehdotuksen,
jossa edelleen käsitellään "korinrakentajakysymystä" tai monivaiheisesti valmistettavia
ajoneuvoja.

Euroopan parlamentin tarkistus 2:

Komission ehdotuksen tavoitteena on myöntää vapautus niille pienille ajoneuvojen (kevyiden
hyötyajoneuvojen) valmistajille, joille direktiivin 80/1268/ETY noudattaminen olisi
taloudellisesti raskasta. Tämän vuoksi komission ehdotuksessa myönnetään N1-luokan
ajoneuvoille vapautus vaatimuksesta, joka koskee hiilidioksidipäästöjen ja
polttoaineenkulutuksen mittaamista, jos seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät: a) ajoneuvoon
asennettu moottori on tyyppihyväksytty päästöjen osalta direktiivin 88/77/ETY raskaan
ajoneuvon moottoreita koskevien säännösten mukaisesti ja b) kyseisen valmistajan N1-luokan
ajoneuvojen maailmanlaajuinen vuosituotanto on alle 2000 yksikköä.

Sen sijaan, että edellytettäisiin sekä ehdon a) että ehdon b) täyttymistä, Euroopan parlamentin
tarkistuksessa 2 poikkeuksen soveltamiseksi riittää, että joko ehto a) tai ehto b) täyttyy.
Tarkistuksen mukaisesti vapautus voitaisiin siis myöntää kaikille N1-luokan ajoneuvoille,
joihin asennettu moottori on tyyppihyväksytty päästöjen osalta direktiivin 88/77/ETY raskaan
ajoneuvon moottoreita koskevien säännösten mukaisesti, sekä kaikille N1-luokan
ajoneuvoille, joiden valmistajakohtainen maailmanlaajuinen vuosituotanto on alle 2 000
yksikköä.

Euroopan parlamentin tarkistuksella 2 suurin osa N1-luokan ajoneuvoista voitaisiin vapauttaa
hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen testauksesta riippumatta siitä, ovatko ne
pienten vaiko suurten valmistajien valmistamia. Näin tarkistus käytännössä kumoaisi
ehdotuksen keskeisen tavoitteen, eli hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineenkulutusta koskevien
tarkkojen tietojen tarjoamisen kuluttajille.

Komission kanta Euroopan parlamentin tarkistukseen 2:

Komissio hylkäsi tarkistuksen 2.

Neuvoston kanta Euroopan parlamentin tarkistukseen 2:

Neuvosto ei hyväksynyt tarkistusta 2 edellä kuvattuja vastaavista syistä.
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Euroopan parlamentin tarkistus 3:

Euroopan parlamentin tarkistuksessa 3 lisätään useita kriteerejä (erityisesti N1-luokan
ajoneuvoille) siihen ominaisuusluetteloon, jonka perusteella määritellään, voidaanko tietyt
N1-luokan ajoneuvot ryhmittää yhdeksi ajoneuvoperheeksi hiilidioksidipäästöjen ja
polttoaineenkulutuksen mittausta varten (testaustaakan keventämiseksi), ja määritetään ehdot,
joilla tyyppihyväksyntää voidaan laajentaa yhdestä N1-luokan ajoneuvotyypistä toiseen N1-
luokan ajoneuvotyyppiin. Tarkistuksessa on kaksi osaa:

Ensimmäisessä osassa muutetaan vaatimusta, joka on jo osa direktiiviä 80/1268/ETY.
Tarkistuksen mukaisesti ajoneuvotyypille myönnettyä tyyppihyväksyntää voitaisiin laajentaa
toiseen ajoneuvotyyppiin, jos mitattu hiilidioksidimäärä ylittää enintään 6 prosentilla sen
ajoneuvon hiilidioksidipäästöt, jolle tyyppihyväksyntä on alun perin annettu. Tarkistuksella
myös mahdollistetaan tyyppihyväksynnän laajentaminen ajoneuvoihin, jotka kuuluvat samaan
määriteltyyn ajoneuvoperheeseen. Tämän tarkistuksen tavoitteena on vähentää testien
kokonaismäärää (riippumatta kustannuksista vastaavan valmistajan koosta)
tyyppihyväksynnän ja, mikä on merkittävää, myös tuotannon vaatimustenmukaisuuden osalta
(valmistajaa koskeva velvoite, jonka mukaan sen on osoitettava, että tuotanto on jatkuvasti
tyyppihyväksynnän mukaista). Tällä hetkellä direktiiviä 80/1268/ETY sovelletaan ainoastaan
M1-luokan ajoneuvoihin (henkilöautot), ja sen mukaisesti tyyppihyväksyntää voidaan
laajentaa ajoneuvoihin, jotka ylittävät enintään 4 prosentilla sen ajoneuvon
hiilidioksidipäästöt, jolle tyyppihyväksyntä on alun perin annettu.

Tarkistuksen toinen osa, eli "ajoneuvoperheen" käsite on uusi. Sen avulla voitaisiin ryhmittää
saman tyyppihyväksynnän piiriin ominaisuuksiltaan (esim. välityssuhde, vertailumassa ja
keulaosa) samanlaisia ajoneuvoja.

Komission kanta Euroopan parlamentin tarkistukseen 3:

Komission ehdotukseen ei sisälly minkäänlaista N1-luokan ajoneuvojen "perhekäsitettä".
Ajoneuvoperheeksi ryhmittelyä varten ehdotetaan useita ajoneuvon piirteitä, joista jokaisella
on vaikutus polttoaineenkulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin. Kaikkia piirteitä voidaan
muuttaa samanaikaisesti, joten pahimmassa tapauksessa hiilidioksidipäästöjen kasvu voisi
hyvinkin ylittää 6 prosentin arvon, joka edellä mainittiin rajana tyyppihyväksynnän
laajentamiselle ajoneuvotyypistä toiseen.

Ajoneuvoperheen käsitettä on ehdotettu kytkettynä tarkistukseen 1, jonka komissio on
periaatteessa hyväksynyt. Komissio uskoo kuitenkin, että ajoneuvoperheen käsitteen
käyttäminen ei ole tarpeen, koska mahdollisuus laajentaa ajoneuvotyypille myönnettyä
tyyppihyväksyntää toiseen ajoneuvotyyppiin, jolle mitattu hiilidioksidimäärä ylittää enintään
6 prosentilla alkuperäisen ajoneuvon hiilidioksidipäästöt, tarjoaa valmistajille erittäin
joustavat mahdollisuudet tämän direktiivien mukaisten testien suorittamiseen.

Komissio hyväksyi periaatteessa tarkistuksen 3 ensimmäisen osan (tyyppihyväksymisen
laajentaminen, kun hiilidioksidipäästöt kasvavat enintään 6 %), koska tällainen poikkeus on
kohtuullinen kevyiden hyötyajoneuvojen kohdalla, joiden viitemassat vaihtelevat enemmän
kuin henkilöautoilla. Komissio hylkäsi kuitenkin tarkistuksen 3 toisen osan (ajoneuvoperheen
käsite).
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Neuvoston kanta Euroopan parlamentin tarkistukseen 3:

Neuvoston yhteiseen kantaan on otettu Euroopan parlamentin tarkistuksen 3 kumpikin osa,
tosin tietyin eroin:

– tyyppihyväksynnän laajentaminen ajoneuvotyypistä toiseen, jos mitatut
hiilidioksidipäästöt ylittävät enintään 6 prosentilla alkuperäisen ajoneuvotyypin
päästöt, kun ajoneuvo on ominaisuuksiltaan olennaisesti sama, kuten tarkistuksessa 3

– ajoneuvoperhe määritellään yksityiskohtaisempien ominaispiirteiden avulla kuin
tarkistuksessa 3, ja koko ajoneuvoperheen tyyppihyväksynnän perustana on se
perheeseen kuuluva ajoneuvo, jonka hiilidioksidipäästöt ovat suurimmat.
Hyväksynnän laajentaminen ajoneuvoperheen sisällä on mahdollista, jos uuden
ajoneuvon polttoaineenkulutus ei ylitä sen ajoneuvon polttoaineenkulutusta, johon
ajoneuvoperheen polttoaineenkulutus ja tyyppihyväksyntä perustuvat.

– ajoneuvoperhe määritellään yksityiskohtaisempien ominaispiirteiden avulla kuin
tarkistuksessa 3, ja koko ajoneuvoperheen tyyppihyväksynnän perustana ovat ne
perheeseen kuuluvat ajoneuvot, joiden hiilidioksidipäästöt ovat suurimmat ja
pienimmät. Jos näiden ero on enintään 4 % (ks. direktiivin 93/116/ETY5 liitteessä I
oleva 6.5 kohta), tyyppihyväksynnän perusteena käytetään valmistajan kaikille
ajoneuvoperheen jäsenille ilmoittamia hiilidioksidipäästöjä. Jos näiden arvojen ero
on enemmän kuin 4 % (ks. direktiivin 93/116/ETY liitteessä I oleva 6.5 kohta),
ajoneuvoille tehdään lisätestejä, minkä jälkeen tyyppihyväksynnästä tehdään päätös
direktiivin 93/116/ETY liitteessä I olevan 6.5 kohdan pohjalta.

Näiltä osin neuvoston yhteinen kanta tarjoaa valmistajille tiettyä joustavuutta
ajoneuvoperheen määrittelyssä, mutta rajoittaa enemmän perhekäsitettä ja tyyppihyväksynnän
laajentamista ajoneuvoperheen sisällä kuin Euroopan parlamentin tarkistus 3. Tämä tarjoaa
kuluttajille ainakin periaatteessa mahdollisuuden saada tarkempaa tietoa N1-luokan
ajoneuvojen polttoaineenkulutuksesta kuin tilanne, johon Euroopan parlamentin tarkistukset
olisivat johtaneet.

Kuten Euroopan parlamentin tarkistusta koskevissa komission kommenteissa todettiin,
komissio on tietoinen neuvoston perusteista sille, että se on kuuden prosentin
laajennussäännön lisäksi ottanut mukaan myös perhekäsitteen. Komissio uskoo kuitenkin, että
näin ainoastaan lisätään epävarmuutta tämän direktiiviin toimivuudesta, erityisesti jos
direktiiviä käytetään tueksi mahdollisille myöhemmille toimille, jotka koskevat kevyiden
hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä.

                                                
5 EYVL L 329, 30.12.1993, s. 39.
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3.3. Komission kanta neuvoston lisäämiin merkittäviin uusiin osiin

3 artikla:

Neuvosto ei päässyt yksimielisyyteen tämän direktiivin soveltamisesta monivaiheisesti
valmistettaviin ajoneuvoihin ja N1-luokan raskaampiin ajoneuvoihin, joihin voidaan asentaa
moottori, joka on saastepäästöjen osalta tyyppihyväksytty direktiivin 88/77/ETY mukaisesti.
Neuvosto pyytää komissiota kahden vuoden kuluessa direktiivin voimaantulopäivästä
arvioimaan mahdollisuuksia tämän direktiivin soveltamiseksi edustavalla tavalla tällaisiin
ajoneuvoihin ja antamaan tässä yhteydessä tarvittaessa ehdotuksen. Direktiivin soveltamista
monivaiheisesti valmistettaviin ajoneuvoihin on kuitenkin 5 artiklan 4 kohdassa lykätty 12
kuukaudella.

Neuvosto kehottaa komissiota lisäksi kahden vuoden kuluessa direktiivin
voimaantulopäivästä arvioimaan direktiiviin sisältyvän ajoneuvoperheen käsitteen toimivuutta
käytännössä.

Komissio toteaa, että perustamissopimukseen kirjatun aloiteoikeutensa mukaisesti se voi
arvioida kaikkien jätettävien ehdotusten ajoitusta ja sisältöä. Lisäksi neuvoston yhteisessä
kannassa tämän toiminnan aiheuttama rasitus siirretään komission kannettavaksi, vaikka
direktiivin käytännön toimivuuden arviointi riippuu suuresti niistä tiedoista, jotka komissio
saa jäsenvaltioilta tämän direktiivin toiminnan osalta tyyppihyväksyntätarkoituksiin. Tätä ei
mainita 3 artiklassa.

Komission on myös pettynyt siihen, että neuvoston mielestä on tarpeen myöntää
monivaiheisesti valmistettaville ajoneuvoille (joita valmistavat pääosin pk-yritykset) vuoden
pituinen poikkeus, kun tällaisten ajoneuvojen tulisi kuulua komission ehdottaman alle 2 000
ajoneuvon tuotantoa koskevan poikkeukseen piiriin (joka edelleen sisältyy yhteiseen kantaan
direktiivin liitteen I (soveltamisala) tarkistetussa osassa 1) tai 6 prosentin laajennuksen piiriin.

5 artikla:

Komissio ehdotti, että tätä direktiiviä sovellettaisiin kaikkien N1-luokan ajoneuvojen uusien
tyyppien tyyppihyväksyntään 1. tammikuuta 2003 alkaen. Tämän jälkeen direktiiviä
sovellettaisiin kaikkiin N1-luokan I-alaluokan ajoneuvotyyppeihin 1. tammikuuta 2006 alkaen
ja kaikkiin N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvotyyppeihin 1. tammikuuta 2007 alkaen.
Nämä päivämäärät vastaavat tiukempien päästörajojen käyttöönottopäiviä uusien
ajoneuvotyyppien osalta (direktiivi 70/220/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä
98/69/EY).

Neuvosto on lykännyt direktiivin soveltamista uusiin tyyppihyväksyntiin kaikkien II- ja III-
alaluokan ajoneuvojen osalta yhdellä vuodella ja 5 artiklan 4 kohdassa lisäksi lykännyt 12
kuukaudella direktiivin soveltamista monivaiheisesti valmistettuihin ajoneuvoihin (3
artiklassa esitetyn tarkastelun mukaisesti).

Komissio toistaa näkemyksensä, jonka mukaan tämän direktiivin soveltamisen lykkääminen
johtaa todennäköisesti siihen, että (mahdollisesti myöhemmin hyväksyttävät) kevyisiin
hyötyajoneuvoihin kohdistetut hiilidioksidipäästöjä koskevat toimenpiteet, olivatpa ne siten
lainsäädännön tai vapaaehtoisten sitoumusten muodossa, lykkäytyvät samoin.
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4. PÄÄTELMÄT

Neuvoston yhteisessä kannassa otetaan huomioon joko suoraan tai epäsuorasti kaikki
Euroopan parlamentin esittämät kolme tarkistusta.

Komissio on pettynyt siihen, että neuvosto ei hyväksynyt näkemystä monivaiheisista
valmistajista. Sen sijaan neuvosto on 3 artiklalla lykännyt tätä koskevaa päätöstä siihen
saakka, kunnes komissio arvio tämän direktiivin käytännön toimintaa perhekäsitteen osalta
sekä arvioi mahdollisuutta soveltaa direktiiviä edustavalla tavalla monivaiheisesti
rakennettuihin ajoneuvoihin ja ajoneuvoihin, joihin asennetulle moottorille on annettu
pakokaasupäästöjen osalta tyyppihyväksyntä direktiivin 88/77/ETY mukaisesti. Komissio on
huolestunut siitä, että neuvosto katsoi tarpeelliseksi lisätä tämän direktiivin monimutkaisuutta
ottamalla siihen ajoneuvojen perhekäsitteen tyyppihyväksynnän laajentamista koskevan 6
prosentin perusteen lisäksi.

Sen lisäksi, että komissio voi perustamissopimukseen kirjatun aloiteoikeutensa mukaisesti
arvioida kaikkien jätettävien ehdotusten ajoitusta ja sisältöä, tämän direktiivin käytännön
arviointi riippuu suuressa määrin tiedoista, joita komissio saa jäsenvaltioilta. Komissio onkin
pettynyt siihen, että 3 artiklassa ei millään tavoin mainita jäsenvaltioiden velvoitetta toimittaa
tietoja komissiolle.

Komissio on ilmaissut näkemyksensä tämän direktiivin täytäntöönpanon lykkäämisestä. Jotta
kuitenkin voitaisiin antaa säädöksiä, jotka mahdollistavat jatkotoimien tarkastelun, komissio
pitää yhteistä kantaa yleisesti hyväksyttävänä. Se kehottaakin kyseisiä kahta toimielintä
pyrkimään mahdollisimman pikaiseen sopimukseen direktiiviin 80/1268/ETY ja 70/156/ETY
tehtävistä muutoksista.


