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KOM(2000) 487 endelig udg.  2000/0211(COD)
(Forelagt af Kommissionen den 6. september 2000)
EUROPA-PARLAMENTET OG R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION
HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europ1iske
F1llesskab, is1r artikel 95,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Det 5konomiske og Sociale
Udvalg,
i henhold til proceduren i traktatens artikel 251, og
ud fra fłlgende betragtninger:
(1) R:dets direktiv 70/220/E5F (1), af 20. marts 1970 om
tiln1rmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening for:rsaget af emissioner fra
motorkłretłjer, som senest 1ndret ved Kommissionens
direktiv 1999/102/EF (2) er et af s1rdirektiverne under
den EF-typegodkendelsesprocedure, der er fastlagt ved
R:dets direktiv 70/156/E5F (3) af 6. februar 1970 om
tiln1rmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne kłretłjer og p:h1ngskłretłjer
dertil, som senest 1ndret ved Europa-Parlamentets og
R:dets direktiv 98/91/EF (4).
(2) Med direktiv 70/220/E5F, som 1ndret ved direktiv
98/69/EF (5), indfłrtes s1rlige gr1nsev1rdier for carbonmonoxid og kulbrinter i sammenh1ng med en ny prłve til
m:ling af emissionerne ved koldstart med henblik p: at
tilpasse emissionskontrolsystemerne for kłretłjer i klasse
M1 og N1, gruppe I, med motorer med styret t1nding, til
de faktiske forhold.
(3) Kommissionen har fastlagt passende gr1nsev1rdier ved
koldstart for kłretłjer i klasse N1, gruppe II og III, med
motorer med styret t1nding. Det vil nu v1re rimeligt at
udvide koldtemperaturprłvens anvendelsesomr:de til at
omfatte kłretłjer i klasse M1 med motorer med styret
t1nding, som er beregnet til befordring af mere end seks
personer, og kłretłjer i klasse M1 med motorer med styret
t1nding, hvis totalmasse overstiger 2 500 kg, som begge
ikke var omfattet tidligere.
(4) Kłretłjer med motor med styret t1nding, som udelukkende kłrer p: gas (LPG eller naturgas), błr p: grund af
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deres emissionsm1ssige egenskaber undtages fra koldtemperaturprłven. Kłretłjer med benzinanl1g, der udelukkende er til brug i nłdsituationer og ved start, og hvis
benzintank hłjst kan rumme 15 l benzin, błr betragtes
som kłretłjer, der kun kan kłre p: gas.
(5) Det er rimeligt at bringe prłven for emissioner ved koldstart i overensstemmelse med prłven for emissioner ved
normale temperaturer. Koldtemperaturprłven omfatter
derfor kun kłretłjer i klasse M og N med en totalmasse
p: mindre end 3 500 kg.
(6) Direktiv 70/220/E5F błr 1ndres i overensstemmelse
hermed 
UDSTEDT F5LGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Bilag I og VII til direktiv 70/220/E5F 1ndres i overensstemmelse med bilaget til n1rv1rende direktiv.
Artikel 2
1.
Medlemsstaterne s1tter de nłdvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv
inden den 30. juni 2001. De underretter straks Kommissionen
herom.
N:r medlemsstaterne vedtager disse love og administrative
bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv,
eller de skal ved offentliggłrelsen ledsages af en s:dan henvisning. De n1rmere regler for henvisningen fasts1ttes af
medlemsstaterne.
2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de
vigtigste nationale forskrifter, som de udsteder p: det
omr:de, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 3
Dette direktiv tr1der i kraft p: (tredjedagen) for dets offentliggłrelse i De Europ'iske F'llesskabers Tidende.
Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
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BILAG
˘NDRINGER I BILAG I TIL DIREKTIV 70/220/EF
1. Punkt 5.3.5 1ndres s:ledes:
Fodnote (1) udg:r.
2. Punkt 5.3.5.1 affattes s:ledes:
»5.3.5.1 Prłven gennemfłres for alle kłretłjer i klasse M1 og N1, der har en motor med styret t1nding, undtagen
kłretłjer, der kun kłrer p: gas (LPG eller naturgas). Kłretłjer, der kan kłre p: b:de benzin og gas, men
hvis benzinanl1g udelukkende er til brug i nłdsituationer og ved start, og hvis benzintank hłjst kan rumme
15 l benzin, betragtes i henseende til type VI-prłven som kłretłjer, der kun kan kłre p: gas.
Kłretłjer, der kan kłre p: b:de benzin og enten LPG eller naturgas, skal kun gennemfłre type VI-prłven
med benzin.
Fra den 1. januar 2002 g1lder dette punkt for nye kłretłjstyper i klasse M1 og N1 gruppe I, undtagen
kłretłjer beregnet til befordring af mere end 6 personer, og kłretłjer, hvis totalmasse overstiger 2 500 kg.
Fra den 1. januar 2003 g1lder dette punkt for nye kłretłjstyper i N1, gruppe II og III, undtagen kłretłjer
beregnet til befordring af mere end 6 personer, og kłretłjer, hvis totalmasse overstiger 2 500 kg.«
3. Tabellen i punkt 5.3.5.2. erstattes med fłlgende tabel:
Prłvetemperatur 266 K (-7 GC)
Klasse

M1 (1)
N1

N1 (2)

Gruppe

Masse af carbonmonoxid
(CO)
L1 (g/km)

Masse af kulbrinter
(HC)
L2 (g/km)



15

1,8

I

15

1,8

II

27

3,2

III

34

4,0

(1) Undtagen kłretłjer beregnet til befordring af mere end 6 personer, og kłretłjer, hvis totalmasse overstiger 2 500 kg.
(2) Samt de klasse M-kłretłjer, der er omhandlet i fodnote 1.

˘NDRINGER I BILAG VII TIL DIREKTIV 70/220/EF
4. Fłrste punktum i punkt 1 affattes s:ledes:
»1. Dette bilag vedrłrer kun kłretłjer med styret t1nding som defineret i punkt 5.3.5 i bilag I.«
5. Fłrste punktum i punkt 2.1.1 affattes s:ledes:
»2.1.1. Dette kapitel vedrłrer det nłdvendige apparatur til udstłdningsemissionsprłver ved lav omgivende temperatur for kłretłjer med styret t1nding som defineret i punkt 5.3.5 i bilag I.«
6. Fodnote (1) til punkt 4.3.3. udg:r.

