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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/.../EG

av den

om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG och 80/1268/EEG

med avseende på mätning av koldioxidutsläpp och

bränsleförbrukning hos N1-fordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA

DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95

i detta,

med beaktande av kommissionens förslag1,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget3, och

                                                
1 EGT C 51 E, 26.2.2002, s. 317.
2 EGT C 125, 27.5.2002, s. 6.
3 Europaparlamentets yttrande av den 24 september 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets

gemensamma ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT) och Europaparlamentets
beslut av den ... (ännu ej offentliggjort i EUT).
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av följande skäl:

(1) Rådets direktiv 80/1268/EEG av den 16 december 1980 om motorfordons koldioxidutsläpp

och bränsleförbrukning1 är ett av särdirektiven inom ramen för det förfarande för

typgodkännande som fastställs i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och

släpvagnar till dessa fordon2.

(2) I kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om EU:s strategier och

åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser – på väg mot ett europeiskt

klimatförändringsprogram, föreslås en genomförandestrategi för att minska utsläppen av

växthusgaser; strategin skall även omfatta åtgärder inom transportsektorn. I grönboken

"Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning" efterlyses likaså åtgärder för att

förbättra motorfordonens bränsleekonomi.

                                                
1 EGT L 375, 31.12.1980, s. 36. Direktivet senast ändrat genom kommissionens

direktiv 1999/100/EG (EGT L 334, 28.12.1999, s. 36).
2 EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens

direktiv 2001/116/EG (EGT L 18, 21.1.2002, s. 1).



5997/1/03 REV 1 IR/car 3
DG C II    SV

(3) I gemenskapens strategi för att minska koldioxidutsläpp från personbilar, som framgår av

kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet – En gemenskapsstrategi för

minskade koldioxidutsläpp från personbilar och för en förbättrad bränsleekonomi, har den

harmoniserade mätmetod som anges i direktiv 80/1268/EEG använts som ett grundläggande

instrument. För att göra det möjligt att vidta ytterligare åtgärder för att minska

bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen från lätta kommersiella fordon, är det

nödvändigt att utvidga det direktivet så att det även omfattar N1-fordon.

(4) Såsom anges i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1753/2000/EG av den 22 juni 2000

om att inrätta ett system för övervakning av de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen

från nya personbilar1 har kommissionen genomfört en undersökning för att granska

möjligheterna och följderna av harmoniserade metoder för att mäta specifika koldioxidutsläpp

från N1-fordon. Det anses tekniskt godtagbart och mest kostnadseffektivt att tillämpa det

utsläppsprov som beskrivs i rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning

av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från

motorfordon2, också för att mäta bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för den kategorin

av fordon.

                                                
1 EGT L 202, 10.8.2000, s. 1.
2 EGT L 76, 6.4.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens

direktiv 2002/80/EG (EGT L 291, 28.10.2002, s. 20).
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(5) Många tillverkare av fordon i små serier köper från leverantörer motorer som är typgodkända

i fråga om utsläpp i enlighet med rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och

partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon

samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med

naturgas eller gasol vilka används i fordon.1 Ett stort antal av dessa tillverkare har inte den

utrustning och de kunskaper som krävs för att de skall kunna utföra avgas- eller

koldioxidprovningen. Det är därför nödvändigt att bevilja undantag för tillverkare

av fordon i små serier, eftersom deras extrakostnader för att uppfylla kraven i det här

direktivet annars blir orimligt höga.

(6) Dessa åtgärder påverkar också bilagorna till direktiv 70/156/EEG.

(7) Direktiv 70/156/EEG och 80/1268/EG bör därför ändras i enlighet härmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

                                                
1 EGT L 36, 9.2.1988, s. 33. Direktivet senast ändrat genom kommissionens

direktiv 2001/27/EG (EGT L 107, 18.4.2001, s. 10).
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Artikel 1

Direktiv 70/156/EEG ändras på följande sätt:

a) Rad 39 i del I av bilaga IV skall ersättas med följande:

"
Område Direktiv EGT M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

39. CO2-utsläpp/

bränsleförbrukning
80/1268/EEG

L 375,

31.12.1980, s. 36
X X

"
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b) I EG-intyget om överensstämmelse för färdigbyggda eller avslutade fordon i kategorierna N1,

N2 och N3 i del I av bilaga IX, sidan 2, skall följande punkt läggas till:

"46.2 CO2 – utsläpp/bränsleförbrukning1 (endast N1):

Nummer på grunddirektivet och det senaste ändringsdirektivet som är tillämpligt på

EG-typgodkännandet: ........................................

Koldioxidutsläpp Bränsleförbrukning

Stadstrafik: ... g/km ... l/100 km eller för gasformiga bränslen

m
3
/100 km1

Landsvägskörning: ... g/km ... l/100 km eller för gasformiga bränslen

m
3
/100 km1

Blandad körning: ... g/km ... l/100 km eller för gasformiga bränslen

m
3
/100 km1

__________________
1 När det gäller fordon som kan drivas med antingen bensin eller ett gasformigt bränsle, ange

uppgifter för såväl bensin som gasformigt bränsle. Fordon där bensindriften endast skall
användas i nödfall och vid start, och som har en bensintank som rymmer högst 15 liter
bränsle, skall för provningen anses som fordon som enbart kan drivas med ett gasformigt
bränsle."
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Artikel 2

Bilagorna I och II till direktiv 80/1268/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till det här

direktivet.

Artikel 3

Senast den ...* skall kommissionen

a) lägga fram en analys av möjligheterna att få fram representativa uppgifter om

koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning för etappvis färdigbyggda fordon och fordon vars

utsläpp mäts i enlighet med direktiv 88/77/EEG för att beakta mätningarnas

kostnadseffektivitet,

b) lägga fram en utvärdering av begreppet fordonsfamilj som införts i direktivet,

c) i förekommande fall till den kommitté som inrättats genom artikel 13 i direktiv 70/156/EEG

föreslå åtgärder för att anpassa direktivet till den tekniska utvecklingen.

Artikel 4

Om ett fordon som tillverkas av en specialiserad karosseribyggare stämmer överens med kriterierna

för någon av grundfordonstillverkarens fordonsfamiljer, får denna karosseribyggare använda den

tillverkarens uppgifter om bränsleeffektivitet och koldioxidproduktion.

                                                
* Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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Artikel 5

1. Med verkan från och med den ...*, för N1-fordon, får medlemsstaterna, av skäl som berör

koldioxidutsläppen eller bränsleförbrukningen, inte

a) vägra att utfärda EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för någon typ av

motorfordon, eller

b) förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av fordon i enlighet med artikel 7

i direktiv 70/156/EEG,

om värdena för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning har fastställts i enlighet med kraven i

direktiv 80/1268/EEG, ändrat genom det här direktivet.

2. Med verkan från och med den 1 januari 2005 för fordon i kategori N1, klass I, och från och

med den 1 januari 2007 för fordon i kategori N1, klass II och klass III, skall medlemsstaterna

a) inte längre utfärda EG-typgodkännande i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 70/156/EEG, och

b) vägra att utfärda nationellt typgodkännande, utom när bestämmelserna i artikel 8.2

i direktiv 70/156/EEG åberopas,

om värdena för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning inte har fastställts i enlighet med kraven i

direktiv 80/1268/EEG, ändrat genom det här direktivet.

                                                
* Ett år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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3. Med verkan från och med den 1 januari 2006 för fordon i kategori N1, klass I, och från och

med den 1 januari 2008 för fordon i kategori N1, klass II och klass III, skall medlemsstaterna

a) betrakta de intyg om överensstämmelse som i enlighet med direktiv 70/156/EEG medföljer

nya fordon som ogiltiga vid tillämpningen av artikel 7.1 i det direktivet,

b) vägra registrering, försäljning och ibruktagande av nya fordon som inte åtföljs av ett giltigt

intyg om överensstämmelse i enlighet med direktiv 70/156/EEG, utom när bestämmelserna i

artikel 8.2 i det direktivet åberopas,

om värdena för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning inte har fastställts i enlighet med kraven i

direktiv 80/1268/EEG, ändrat genom det här direktivet.

4. För etappvis byggda fordon i kategori N1 skall de tidpunkter som anges i punkterna 2 och 3

senareläggas med 12 månader.

5. I denna artikel avses med

– fordon i kategori N1, klass I: ett N1-fordon med en referensvikt på högst 1 305 kg,



5997/1/03 REV 1 IR/car 10
DG C II    SV

– fordon i kategori N1, klass II: ett N1-fordon med en referensvikt mellan 1 305 och 1 760 kg,

– fordon i kategori N1, klass III: ett N1-fordon med en referensvikt på över 1 760 kg.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är

nödvändiga för att följa detta direktiv före den ...∗∗∗∗  De skall genast underrätta kommissionen om

detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv

eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen

skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 7

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella

tidning.

                                                
∗∗∗∗  12 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

___________
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BILAGA

I. Bilaga I till direktiv 80/1268/EEG skall ändras på följande sätt:

1. Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. RÄCKVIDD

Detta direktiv gäller mätning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos

motorfordon i kategori M1 och N1.

Direktivet skall inte tillämpas på ett N1-fordon under följande två förutsättningar:

– Motortypen i den typen av fordon är typgodkänd i enlighet med

direktiv 88/77/EEG, och

– tillverkarens totala världsproduktion av N1-fordon understiger 2 000 enheter."

2. Punkt 2.3 skall ersättas med följande:

"2.3 För den provning som beskrivs i punkt 6 skall ett provexemplar av den fordonstyp som

skall godkännas lämnas in när den tekniska tjänst som har ansvaret för

typgodkännandeprovningarna själv utför provningarna. I fråga om M1- och N1-fordon

som är typgodkända i fråga om utsläpp i enlighet med direktiv 70/220/EEG, skall den

tekniska tjänsten under provningen kontrollera att fordonet överensstämmer med de

gränsvärden som gäller för den typen i enlighet med direktiv 70/220/EEG."
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3. Följande nya stycke skall läggas till i punkt 6.1:

"Fordon som inte uppnår den acceleration och den maximihastighet som krävs i körcykeln

måste köras med gaspedalen fullt nedtryckt tills de återigen uppnått den driftskurva som

krävs. Avvikelser från körcykeln måste anges i provningsrapporten."

4. Punkt 11 skall ersättas med följande:

"11. UTVIDGNING AV GODKÄNNANDE

11.1 Typgodkännande får utvidgas till att omfatta fordon av samma typ eller en annan

typ som skiljer sig åt vad avser följande egenskaper i bilaga II, om de

koldioxidutsläpp som uppmäts av den tekniska tjänsten inte överskrider

typgodkännandevärdet med mer än 4 % för fordon i kategori M1 och med mer än

6 % för fordon i kategori N1:

– Referensvikt.

– Högsta tillåtna vikt.

– Karosserityp:

För M1: sedan, halvkombi, stationsvagn, kupé, cabriolet, fordon avsett för

flera ändamål.

För N1: lastbil, skåpbil.

– Totala utväxlingsförhållanden.

– Motorutrustning och tillbehör.
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11.2 Utvidgning av typgodkännande för fordon i kategori N1 inom en familj:

11.2.1 För fordon i kategori N1 som typgodkänts såsom ingående i en

fordonsfamilj med tillämpning av förfarandet i punkt 12.2 i bilaga I får

typgodkännandet utvidgas till att omfatta fordon inom samma familj

endast om den tekniska tjänsten anser att det nya fordonets

bränsleförbrukning inte överstiger bränsleförbrukningen för det fordon på

vilket bränsleförbrukningen för familjen är grundad.

Typgodkännanden får även utvidgas till att omfatta fordon som

– är upp till 110 kg tyngre än den provade familjemedlemmen under

förutsättning att de inte väger mer än 220 kg än den lättaste

familjemedlemmen,

– har ett lägre totalt utväxlingsförhållande än den provade

familjemedlemmen enbart beroende på ett byte av däckstorlek, och

– i alla andra avseenden överensstämmer med familjen.

11.2.2 För fordon i kategori N1 som typgodkänts såsom ingående i en

fordonsfamilj med tillämpning av förfarandet i punkt 12.3 i bilaga I får

typgodkännandet utvidgas till att omfatta fordon inom samma familj utan

ytterligare provning endast om den tekniska tjänsten anser att det nya

fordonets bränsleförbrukning ligger inom de gränser som uppställs

genom de två fordon i familjen som har den lägsta respektive högsta

bränsleförbrukningen."



5997/1/03 REV 1 IR/car 4
BILAGA DG C I    SV

5. Följande punkt skall läggas till:

"12. GODKÄNNANDE AV FORDON I KATEGORI N1 INOM EN FAMILJ

Fordon i kategori N1 får godkännas inom en familj enligt 12.1 genom tillämpning av en

av de två alternativa metoder som anges i punkterna 12.2 och 12.3.

12.1 N1-fordon får sammanföras till en familj enligt detta direktiv om nedanstående

parametrar är identiska eller ligger inom angivna gränser.

12.1.1 Identiska parametrar är följande:

– Tillverkare och typ enligt del I punkt 0.2 i bilaga II.

– Motorkapacitet.

– Typ av utsläppsbegränsningssystem.

– Typ av bränslesystem enligt punkt 1.5.2 i bilaga 2.

12.1.2 Följande parametrar måste ligga inom följande gränser:

– Totala utväxlingsförhållanden (högst 8 % över det lägsta) enligt

punkt 1.6.3 i bilaga II.

− Referensvikt (högst 220 kg under den högsta vikten).

– Frontyta (högst 15 % mindre än den största frontytan).

– Motoreffekt (högst 10 % under det högsta värdet).
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12.2 En fordonsfamilj enligt punkt 12.1 får godkännas med gemensamma uppgifter om

koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning för samtliga medlemmar av familjen.

Den tekniska tjänsten skall för provningen välja den medlem av familjen som den

anser har det högsta koldioxidutsläppet. Mätningarna skall utföras i enlighet med

punkt 6, och de resultat som erhålls enligt den metod som beskrivs i punkt 6.5

skall användas som gemensamma typgodkännandevärden för samtliga

medlemmar av fordonsfamiljen.

12.3 Fordon som har sammanförts till en familj enligt 12.1 får godkännas med olika

uppgifter om koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning för var och en av

medlemmarna av familjen. Den tekniska tjänsten skall för provningen välja de

två fordon som den anser har de största respektive minsta koldioxidutsläppen.

Mätningarna skall utföras i enlighet med punkt 6. Om tillverkarens uppgifter för

dessa båda fordon ligger inom den toleransmarginal som anges i punkt 6.5 får de

koldioxidutsläpp som tillverkaren deklarerat för samtliga medlemmar av familjen

användas som typgodkännandevärden. Om tillverkarens uppgifter inte ligger inom

toleransmarginalen skall de resultat som erhålls enligt den metod som beskrivs i

punkt 6.5 användas som typgodkännandevärden, och den tekniska tjänsten skall

välja ut ett lämpligt antal andra familjemedlemmar för tilläggsprovning."



5997/1/03 REV 1 IR/car 6
BILAGA DG C I    SV

II. Bilaga II till direktiv 80/1268/EEG skall ändras på följande sätt:

1. Texten överst på sidan skall ändras på följande sätt:

"Tillägg till EG-typgodkännandeintyg nr:

om typgodkännande av fordon6 enligt direktiv 80/1268/EEG (CO2-utsläpp och

bränsleförbrukning), senast ändrat genom direktiv 2003/.../EG.*"

2. Följande fotnot skall läggas till i tillägget:

"6 För fordon som godkänts inom en familj enligt punkt 12 i bilaga I skall detta tillägg

tillhandahållas för varje enskild medlem av fordonsfamiljen."

3. Tillägget skall vidare ändras på följande sätt:

a) Punkt 1.3 skall ha följande lydelse:

"1.3 Karosserityp:

1.3.1 För M1: sedan, halvkombi, stationsvagn, kupé, cabriolet, fordon avsett för flera

ändamål1

1.3.2 För N1: lastbil, skåpbil"

b) Punkt 1.7 skall ha följande lydelse:

"1.7 Typgodkännandevärden".

________________________

                                                
* Meddelande till publikationsbyrån: Lägg till hänvisning till det här direktivet.
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I. Inledning

Det föreslagna direktivet grundar sig på art. 95 i EG-fördraget.

Europaparlamentet avslutade sin första behandling och avgav sitt yttrande

den 24 september 20021.

Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande2 den 27 november 2001.

Den 9 oktober 2003 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt som återges i dok. 5997/03.

II. Syfte

Syftet med detta direktiv är att ändra direktiv 80/1268/EEG, senast ändrat genom

direktiv 1999/100/EG, så att direktivets räckvidd utvidgas till att även omfatta fordon i

kategori N1 (lätta kommersiella fordon), eftersom detta direktiv för närvarande bara gäller

fordon i kategori M1 (personbilar). Genom förslaget införs harmoniserade obligatoriska krav i

fråga om mätning av koldioxidutsläpp från och bränsleförbrukning hos fordon i kategori N1.

Detta är en förutsättning för att man inom EU skall kunna införa, övervaka och utvärdera

möjliga åtgärder som rör bränsleekonomi i fråga om fordon i kategori N1. Denna lagstiftning

bör också förbättra den tillgängliga informationen för konsumenter och eventuella köpare.

III. Analys av den gemensamma ståndpunkten i dok. 5997/03

1. Allmänt

I den gemensamma ståndpunkten som antogs enhälligt har rådet

– kompletterat art. 1,

– skapat två nya artiklar (art. 3 och 4) som inför begreppet "fordonsfamilj",

                                                
1 EP-dok. P5 TA-Prov (2002) 09-94; föredragande: Robert Goodwill.
2 Yttrande 2001/0255 COD [EGT C 125, 27.5.2002, s. 6].
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– uppskjutit olika datum för ikraftträdande,

– inbegripit de allmänna definitionerna för N1-fordonens tre viktklasser,

– infört två nya punkter i bilagan som gäller ändring av bilaga I till direktiv 80/1268/EG

(utvidgning av typgodkännande, godkännande av fordon i kategorin N1 inom en familj),

– i bilagan infört en ändring i bilaga II till direktiv 80/1268/EEG.

2. Nya punkter i den gemensamma ståndpunkten jämfört med kommissionens förslag

Art. 1

Området för rad 39 i del I av bilaga IV till direktiv 70/156/EEG har utsträckts till att omfatta

koldioxidutsläpp.

En artikel 1 b har lagts till om den information om koldioxidutsläpp/bränsleförbrukning för

N1-fordon som skall omnämnas i EG-intyget om överensstämmelse.

Art. 2

Denna artikels omfattning har utsträckts till bilaga II till direktiv 80/1268/EEG.

Art. 3

I denna nya artikel anmodas kommissionen att inte senare än två efter det att detta direktiv har

trätt i kraft

a) lägga fram en analys av möjligheterna att få fram representativa uppgifter om

koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning för etappvis färdigbyggda fordon och fordon

vars utsläpp mäts i enlighet med direktiv 88/77/EEG för att beakta mätningarnas

kostnadseffektivitet,
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b) lägga fram en utvärdering av begreppet fordonsfamilj som införts i direktivet,

c) i förekommande fall till den kommitté som inrättats genom artikel 13 i

direktiv 70/156/EEG föreslå åtgärder för att anpassa direktivet till den tekniska

utvecklingen.

Art. 4

Denna nya artikel är följden av antagandet av EP:s ändring nr 2 och i den föreskrivs att, om

ett fordon tillverkat av en specialiserad karosseribyggare stämmer överens med kriterierna för

någon av grundfordonstillverkarens fordonsfamiljer, får denna karosseribyggare använda den

tillverkarens uppgifter om bränsleeffektivitet och koldioxidproduktion.

Art. 5

I punkt 1 har giltighetsdatumet ändrats från "den 1 maj 2003" till "ett år efter det att direktivet

har trätt i kraft".

I punkt 2 har giltighetsdatumen ändrats från "den 1 juli 2003" till "den 1 januari 2005" för

fordon i kategori N1, klass 1 och till "den 1 januari 2007" för fordon i kategori N1, klass II

och klass III.

I punkt 3 har giltighetsdatumet ändrats från "den 1 januari 2007" till "den 1 januari 2008".

En ny punkt 4 har införts i vilken de datum som nämns i punkterna 2 och 3 för etappvis

byggda fordon skjuts upp med 12 månader.

Den nya punkten 5 omfattar definitionerna av de tre viktklasserna för fordon i kategori N1.
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Art. 6

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är

nödvändiga för att följa detta direktiv "inom 12 månader efter det att detta direktiv har trätt i

kraft" i stället för "senast den 30 april 2003".

Bilaga

Underavdelning I:

I punkt 1 "räckvidd" godkändes inte EP:s ändringsförslag nr 2 att ersätta "och" med "eller" i

den första strecksatsen.

En punkt 4 har införts för att ersätta punkt 11 i bilaga I till direktiv 80/1268/EEG och utvidga

typgodkännandet. Denna punkt beaktar några av farhågorna i EP:s ändringsförslag nr 3.

En punkt 5 har införts som lägger till en ny punkt 12 i bilaga I till direktiv 80/1268/EEG om

godkännande av fordon i kategori N1 inom en familj. Denna punkt beaktar också några av

farhågorna i EP:s ändringsförslag nr 3.

En ny underavdelning II har lagts till i bilagan. Den gäller ändringen av bilaga II till

direktiv 80/1268/EEG och klargör till en viss del den befintliga texten.

IV. Slutsats

Den gemensamma ståndpunkten som i stort överensstämmer med kommissionens förslag har

antagits enhälligt av rådet. De största ändringarna i kommissionens förslag var införandet av

begreppet "fordonsfamilj" och ändringarna av datumen för direktivets införlivande och

ikraftträdande.

________________________
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Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets

direktiv 70/156/EEG och 80/1268/EEG med avseende på mätning av
koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos N1-fordon
−−−− Antagande av den gemensamma ståndpunkten

1. Den 24 oktober 2001 lade kommissionen fram ovannämnda förslag.1 Genom förslaget införs

harmoniserade obligatoriska krav i fråga om mätning av N1-fordons koldioxidutsläpp och

bränsleförbrukning. Detta är en förutsättning för att man inom EU skall kunna övervaka och

utvärdera framtida åtgärder som rör bränsleekonomi för N1-fordon.

Förslaget till direktiv grundas på artikel 95 i EG-fördraget och förfarandet i artikel 251.

2. Ekonomiska och sociala kommittén avgav ett yttrande2 den 20 mars 2002.

                                                
1 KOM(2001) 543 slutlig.
2 Yttrande 2001/0255 COD [EGT C 125, 27.5.2002, s. 6].
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3. Den 25 september 2002 avslutade Europaparlamentet den första behandlingen och avgav sitt

yttrande.

4. Arbetsgruppen har behandlat utkastet till direktiv samt Europaparlamentets ändringar vid flera

möten. Ändring nr 1 antogs vilket innebär att det har skapats en ny artikel i vilken det

fastställs att om ett fordon tillverkat av en specialiserad karosseribyggare stämmer överens

med kriterierna för någon av grundfordonstillverkarens fordonsfamiljer, får denna

karosseribyggare använda den tillverkarens uppgifter om bränsleeffektivitet och

koldioxidproduktion. Några av inslagen i ändring nr 3 om utvidgning av typgodkännandet och

om godkännande av fordon i kategori N1 inom en familj beaktades genom att det har införts

två nya punkter i bilagan (underavdelning I, punkterna 4 och 5). Ändring nr 2 godtogs inte.

5. Den 11 december 2002 enades Coreper om den gemensamma ståndpunkten.

6. Den gemensamma ståndpunkten har nu granskats av juristlingvisterna

7. Coreper uppmanas att föreslå att rådet

som en A-punkt på dagordningen för ett kommande möte anta

− den gemensamma ståndpunkten1 i enlighet med artikel 251.2 i EG-fördraget samt

− utkastet till rådets motivering enligt dokument 5997/03 ENT 18 ENV 64 CODEC 118

ADD 1.

________________________

                                                
1 Den konsoliderade texten, efter juristlingvisternas slutgranskning, återfinns i dok. 5997/03

ENT 18 ENV 64 CODEC 118.
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1. BAKGRUND
Förslaget översändes till Europaparlamentet och rådet den:
KOM(2001)543 slutlig – 2001/0255(COD) 24 oktober 2001

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén antog sitt yttrande
den: 20 mars 2002

Europaparlamentet yttrade sig efter den första behandlingen den: 24 september 2002

Datum för ¨verlämnande av ändringsförslaget: Ej tillämpligt

Den gemensamma ståndpunkten antogs den: 9 oktober 2003

2. SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Syftet med förslaget är att ändra direktiv 80/1268/EEG1 (senast ändrat genom direktiv
1999/100/EG2) så att bestämmelserna om mätning av koldioxidutsläpp och
bränsleförbrukning utvidgas till att även omfatta fordon i kategori N1 (lätta nyttofordon med
en bruttovikt på högst 3,5 ton). För närvarande gäller direktivet bara fordon i kategori M1
(personbilar). Enligt direktiv 80/1268/EEG är mätning av koldioxidutsläpp och
bränsleförbrukning bara ett av kraven för typgodkännande, och det finns inga särskilda
gränsvärden för koldioxid. I förslaget görs också en liten redaktionell ändring i direktiv
70/156/EEG3 om typgodkännande av motorfordon i EU.

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1. Kortfattade kommentarer

Europaparlamentet antog tre ändringar (endast av direktiv 80/1268/EEG) som samtliga syftar
till att lätta den börda som typgodkännandet innebär för fordonstillverkare (särskilt för de små
och medelstora företagen), vid sidan av de förenklingar som redan införts genom
kommissionens förslag. I den gemensamma ståndpunkten, som antogs med kvalificerad
majoritet, beskrivs rådets inställning till dessa ändringar samt ges ytterligare förslag till
ändringar av kommissionens förslag.

3.2. Europaparlamentets ändringar

Europaparlamentets ändring 1:

Enligt kommissionens förslag skulle kravet på mätning av koldioxidutsläpp och
bränsleförbrukning inte tillämpas på sådana fordon i kategori N1 vars motor är typgodkänd i
enlighet med direktiv 88/77/EEG4 i fråga om utsläpp och vars tillverkare producerar färre än
2 000 N1-fordon per år i hela världen. Syftet med detta är att minska den ekonomiska
belastning som mätningen av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning innebär för små och
medelstora företag som tillverkar denna typ av fordon.

                                                
1 EGT L 375, 31.12.1980, s. 36.
2 EGT L 334, 28.12.1999, s. 36.
3 EGT L 42, 23.2.1970, s. 1.
4 EGT L 36, 9.2.1988, s. 33.
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Europaparlamentets ändring 1 minskar ytterligare det potentiella mätningsarbetet genom att
tillåta att karosseribyggare som köper chassin med förmonterade motorer från en bil- eller
lastbilstillverkare använder de mätningsuppgifter om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp
som tillhandahålls av denne tillverkare, förutsatt att det leveransklara fordonet fortfarande
uppfyller vissa kriterier (dessa definieras i ändring 3).

Kommissionens ståndpunkt i fråga om Europaparlamentets ändring 1:

Kommissionen godtog ändringen i princip.

Rådets ståndpunkt i fråga om Europaparlamentets ändring 1:

Rådet har inte antagit ändring 1 direkt utan begär att kommissionen inom två år efter det att
direktivet trätt i kraft gör en utvärdering och vid behov lägger fram ett förslag där frågan om
karosseribyggare eller etappvis byggda fordon behandlas ytterligare.

Europaparlamentets ändring 2:

Syftet med kommissionens förslag är att bevilja undantag för de mindre tillverkare av N1-
fordon (dvs. lätta nyttofordon) för vilka efterlevnaden av direktiv 80/1268/EEG skulle utgöra
en ekonomisk belastning. Enligt kommissionens förslag skulle därför N1-fordon undantas från
kravet på att koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning måste mätas om följande två kriterier
uppfylls: a) motorn i denna typ av fordon är i fråga om utsläpp av föroreningar typgodkänd i
enlighet med direktiv 88/77/EEG som ett tungt fordon och b) det totala antalet N1-fordon som
tillverkas i hela världen är färre än 2 000 per år.

I stället för att kräva att både kriterium a) och kriterium b) uppfylls skulle det enligt
Europaparlamentets ändring 2 vara möjligt att tillämpa antingen kriterium a) eller kriterium b)
för undantag. Härigenom skulle samtliga N1-fordon med en motor som är typgodkänd i
enlighet med direktiv 88/77/EEG undantas, liksom samtliga N1-fordon från tillverkare vars
årsproduktion är under 2 000 fordon.

Europaparlamentets ändring 2 skulle göra det möjligt att undanta alla N1-fordon från
mätningar av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp, oavsett om de har tillverkats av en
liten eller stor tillverkare, vilket skulle undergräva det främsta syftet med förslaget, nämligen
att ge konsumenterna korrekta uppgifter om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

Kommissionens ståndpunkt i fråga om Europaparlamentets ändring 2:

Kommissionen avslog ändring 2.

Rådets ståndpunkt i fråga om Europaparlamentets ändring 2:

Rådet antog inte ändring 2 av liknande skäl som ovan.

Europaparlamentets ändring 3:

Genom Europaparlamentets ändring 3 införs flera nya kriterier (i synnerhet för N1-fordon) i
förteckningen över de parametrar som skall användas för att bestämma om N1-fordonen kan
sammanföras till en familj med tanke på mätning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning
(för att minska mätningsarbetet). I ändringen fastställs också under vilka förutsättningar ett
typgodkännande kan utvidgas från en typ av N1-fordon till en annan typ av N1-fordon.
Ändringen består av två delar.
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I den första delen ändras ett krav som redan ingår i direktiv 80/1268/EEG, så att ett
typgodkännande som beviljats en fordonstyp kan utvidgas till en annan fordonstyp om de
koldioxidutsläpp som uppmätts inte överskrider de värden som uppmätts för det första
fordonet, och som anges i typgodkännandet, med mer än 6 %. Den gör det också möjligt att
utvidga ett typgodkännande till att omfatta andra fordon inom samma fordonsfamilj. Syftet
med denna ändring är att minska det totala antalet mätningar (oberoende av hur stort det
företag som bär kostnaderna är) för både typgodkännande och (vilket är viktigt) för
produktionsöverensstämmelse (tillverkarens skyldighet att visa att fordonstillverkningen
fortsättningsvis överensstämmer med typgodkännandet). För närvarande gäller direktiv
80/1268/EEG endast för fordon i kategori M1 (personbilar) och medger att typgodkännandet
utvidgas till att även omfatta fordon vars koldioxidutsläpp inte överskrider de värden som
uppmätts för det första fordonet, och som anges i typgodkännandet, med mer än 4 %.

I den andra delen införs ett nytt ”familjebegrepp” vilket innebär att fordon med liknande
egenskaper (t.ex. utväxlingsförhållande, referensmassa och frontyta) skulle omfattas av
samma typgodkännande.

Kommissionens ståndpunkt i fråga om Europaparlamentets ändring 3:

Kommissionens förslag innehåller inte någon form av familjebegrepp för N1-fordon. Flera
olika parametrar föreslås för grupperingen i familjer, och varje parameter inverkar på
bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen. Alla parametrar kan ändras samtidigt så i
värsta fall kan koldioxidutsläppen med lätthet överskrida den sexprocentiga ökning av
koldioxidutsläppen som nämns ovan för utvidgningen av typgodkännandet från en fordonstyp
till en annan.

Familjebegreppet har föreslagits i samband med ändring 1, som kommissionen kan godta i
princip. Kommissionen anser emellertid att något familjebegrepp inte behöver införas
eftersom möjligheten att utvidga typgodkännandet från en fordonstyp till en annan om
koldioxidutsläppet inte avviker mer än 6 % från det första fordonet ger stor flexibilitet för
tillverkarna i fråga om de mätningar som skall göras enligt direktivet.

Kommissionen godtog i princip den första delen av ändring 3 (utvidgning av
typgodkännandet till högst 6 % större koldioxidutsläpp) eftersom det är ett skäligt undantag
för lätta nyttofordon med tanke på att de har större skillnader i referensmassa än personbilar.
Dock avslog kommissionen den andra delen av ändring 3 (familjebegreppet).

Rådets ståndpunkt i fråga om Europaparlamentets ändring 3:

Rådet inför i sin gemensamma ståndpunkt några aspekter från Europaparlamentets ändring 3,
men med vissa skillnader.

– Typgodkännandet utvidgas från en fordonstyp till en annan om koldioxidutsläppet
inte avviker mer än 6 % från det första fordonet, med fordonsparametrar som är i
stort sett desamma som i ändring 3.

– En fordonsfamilj definieras enligt mer detaljerade parametrar än i ändring 3 och det
fordon inom familjen som har det högsta värdet för koldioxidutsläpp skall tjäna som
utgångspunkt för typgodkännandet för hela familjen. Typgodkännandet får utvidgas
till att omfatta andra fordon inom samma familj om det nya fordonets
bränsleförbrukning inte överstiger bränsleförbrukningen för det fordon på vilket
bränsleförbrukningen och typgodkännandet för familjen är grundad.
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– En fordonsfamilj definieras enligt mer detaljerade parametrar än i ändring 3 och det
fordon som har det lägsta respektive högsta värdet för koldioxidutsläpp skall tjäna
som utgångspunkt för typgodkännandet för hela familjen. Om dessa värden inte
skiljer sig mer än 4 % från varandra (se punkt 6.5 i bilaga I till direktiv
93/116/EEG5), skall de koldioxidutsläpp som tillverkaren angivit för samtliga
medlemmar av familjen användas som typgodkännandevärden. Om dessa värden
skiljer sig mer än 4 % från varandra (se punkt 6.5 i bilaga I till direktiv 93/116/EEG),
skall fordonen provas ytterligare och ett beslut om typgodkännandevärdena fattas
mot bakgrund av punkt 6.5 i bilaga I till direktiv 93/116/EEG.

I detta avseende medger rådets gemensamma ståndpunkt viss flexibilitet för tillverkarna när
det gäller hur de väljer att definiera fordonsfamiljer, men ställer högre krav på
familjebegreppet och utvidgningen av typgodkännandet inom familjen än Europaparlamentets
ändring 3. Detta banar åtminstone väg för mer exakt information till konsumenten om N1-
fordons bränsleförbrukning än vad som hade varit möjligt med Europaparlamentets ändringar.

Liksom i fallet med Europaparlamentets ändring är kommissionen medveten om varför rådet
har valt att utöver 6 %-gränsen även införa ett familjebegrepp. Kommissionen anser dock att
detta endast kommer att göra direktivets genomslagskraft ännu osäkrare, i synnerhet när det
används till stöd för eventuella framtida åtgärder som vidtas med avseende på
koldioxidutsläpp från lätta nyttofordon.

3.3. Kommissionens ståndpunkt i fråga om viktigare ändringar som rådet infört

Artikel 3:

Rådet fattade inget beslut om tillämpningen av direktivet på etappvis byggda fordon och
tyngre N1-fordon med en motor som i fråga om utsläpp av föroreningar är typgodkänd i
enlighet med direktiv 88/77/EEG. Det uppmanar kommissionen att inom två år efter
direktivets ikraftträdande bedöma möjligheten att tillämpa direktivet på ett representativt sätt
på dessa fordon samt att vid behov lägga fram ett nytt förslag. Genom artikel 5.4 senareläggs
emellertid tillämpningen av direktivet på etappvis byggda fordon med 12 månader.

Rådet begär dessutom att kommissionen inom två år efter det att direktivet trätt i kraft skall
utvärdera hur det familjebegrepp som införts genom direktivet har fungerat i praktiken.

Enligt den initiativrätt som tillskrivs kommissionen i fördraget ankommer det på
kommissionen att bestämma tidpunkt för och innehåll i de förslag som skall läggas fram.
Dessutom lägger rådet i sin gemensamma ståndpunkt ansvaret för arbetet på kommissionen,
när det i själva verket är så att en utvärdering av direktivets genomslag beror på den
information kommissionen får från medlemsstaterna om direktivets inverkan på
typgodkännandet. Detta framgår inte av artikel 3.

Kommissionen är också bekymrad över att rådet anser det nödvändigt att bevilja etappvis
byggda fordon (vilka i första hand tillverkas av små och medelstora företag) ett ettårigt
undantag när sådana fordon bör omfattas av det undantag för färre än 2 000 tillverkade fordon
som kommissionen föreslog (och som finns kvar i den gemensamma ståndpunkten i den
ändrade punkt 1 i bilaga I (räckvidd) till direktivet) eller omfattas av utvidgningen till 6 %.

                                                
5 EGT L 329, 30.12.1993, s. 39.
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Artikel 5:

Kommissionen föreslog att detta direktiv skulle gälla för typgodkännande av alla nya typer av
N1-fordon från och med den 1 januari 2003. Det skulle vidare gälla från och med
den 1 januari 2006 för alla fordon i kategori N1, klass I, och från och med den 1 januari 2007
för alla fordon i kategori N1, klass II och klass III. Dessa datum stämmer överens med
datumen för tillämpningen av de strängare gränsvärdena för avgasutsläpp för nya
fordonstyper (direktiv 70/220/EEG, ändrat genom direktiv 98/69/EG).

Rådet har senarelagt tillämpningen av detta direktiv på nya typgodkännanden och för alla
fordon i klass II och III med ett år, samt har mot bakgrund av artikel 5.4 även senarelagt
direktivets tillämpning på etappvis byggda fordon med 12 månader (liksom den översyn som
avses i artikel 3).

Kommissionen vill än en gång poängtera att försenad tillämpning av detta direktiv troligtvis
kommer att innebära att eventuella framtida åtgärder i fråga om koldioxidutsläpp från lätta
nyttofordon, vare sig det rör sig om lagstiftning eller frivilliga åtgärder, också kommer att bli
försenade.

4. SLUTSATSER

I rådets gemensamma ståndpunkt tas det antingen direkt eller indirekt hänsyn till alla de tre
ändringar som lagts fram av Europaparlamentet.

Vidare har rådet genom artikel 3 skjutit upp ett beslut om etappvis byggda fordon till dess att
kommissionen har utvärderat direktivets genomslag i praktiken när det gäller
familjebegreppet och bedömt möjligheten att tillämpa direktivet på ett representativt sätt på
etappvis byggda fordon och sådana fordon som är utrustade med en motor som har
typgodkänts i fråga om förorenande utsläpp i enlighet med direktiv 88/77/EEG.
Kommissionen beklagar att rådet ansåg det nödvändigt att göra direktivet än mer komplext
genom att utöver 6 %-gränsen för utvidgning av typgodkännanden även införa
familjebegreppet.

Bortsett från att kommissionen enligt den initiativrätt som tillkommer den i fördraget kan
bestämma tidpunkt för och innehåll i de förslag som skall läggas fram, är den utvärdering av
detta direktivs genomslag i praktiken som skall göras enligt artikel 3 i hög grad beroende av
den information kommissionen får från medlemsstaterna. Kommissionen är bekymrad över
att medlemsstaternas skyldighet att lämna uppgifter till kommissionen inte nämns i artikel 3.

Kommissionen har gett sin syn på det försenade införlivandet av detta direktiv. För att
lagstiftningen skall kunna fastställas och för att det skall bli möjligt att gå vidare med
ytterligare åtgärder, antar kommissionen emellertid den gemensamma ståndpunkten över lag.
Den uppmanar därför de bägge institutionerna att så snart som möjligt komma överens om hur
direktiven 80/1268/EEG och 70/156/EEG skall ändras.


