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Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, moottoriajoneuvojen pstjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estmiseksi toteutettavia toimenpiteit koskevan neuvoston direktiivin
70/220/ETY muuttamisesta
(2000/C 365 E/23)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOM(2000) 487 lopull.  2000/0211(COD)
(Komission esittm 6 syyskuuta 2000)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteis)n perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 95 artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa m//r/tty/
menettely/,
sek/ katsovat seuraavaa:
(1) Moottoriajoneuvojen p//st)jen aiheuttaman ilman pilaantumisen est/miseksi toteutettavia toimenpiteit/ koskevan j/senvaltioiden lains//d/nn)n l/hent/misest/ 20 p/iv/n/
maaliskuuta
1970
annettu
neuvoston
direktiivi
70/220/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivill/ 1999/102/EY (2), on yksi moottoriajoneuvojen ja niiden per/vaunujen tyyppihyv/ksynt// koskevan j/senvaltioiden lains//d/nn)n l/hent/misest/ 6 p/iv/n/ helmikuuta 1970 annetussa neuvoston direktiiviss/
70/156/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
Euroopan
parlamentin
ja
neuvoston
direktiivill/
98/91/EY (4), s//detyn tyyppihyv/ksynt/menettelyn mukaisista erityisdirektiiveist/.
(2) Direktiiviss/ 70/220/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna
direktiivill/ 98/69/EY (5), otetaan k/ytt))n hiilimonoksidin
ja hiilivetyjen erityiset p//st)rajat sek/ uusi testi n/iden
p//st)jen mittaamiseksi alhaisissa l/mp)tiloissa, jotta voitaisiin mukauttaa M1 luokkaan ja N1-luokan I-alaluokkaan
kuuluvien ottomoottorilla varustettujen ajoneuvojen p//st)jen v/hent/misj/rjestelmien toiminta k/yt/nn)ss/ toteutuviin ilman l/mp)tilaolosuhteisiin.
(3) Komissio on m//ritellyt N1-luokan II- ja III-alaluokkaan
kuuluville ottomoottorilla varustetuille ajoneuvoille tarkoituksenmukaiset alhaisen l/mp)tilan p//st)rajat. Nyt on
my)s syyt/ laajentaa alhaisen l/mp)tilan testin soveltamisalaa siten, ett/ siihen sis/llytet//n my)s sen ulkopuolelle
aikaisemmin j/tetyt useammalle kuin kuudelle matkustajalle
suunnitellut M1-luokan ottomoottorilla varustetut ajoneuvot sek/ sellaiset M1-luokan ottomoottorilla varustetut ajoneuvot, joiden enimm/ismassa on suurempi kuin 2 500
kilogrammaa.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L 76, 6.4.1970, s. 1.
L 334, 28.12.1999, s. 43.
L 42, 23.2.1970, s. 1.
L 11, 16.1.1999, s. 25.
350, 28.12.1998, s. 1.

(4) P//st)jen ominaisuuksien vuoksi on aiheellista vapauttaa
alhaisen l/mp)tilan testist/ sellaiset ottomoottorilla varustetut ajoneuvot, jotka toimivat ainoastaan kaasumaisella
polttoaineella (neste- tai maakaasulla). Ajoneuvoja, joihin
on asennettu bensiinij/rjestelm/ ainoastaan h/t/tapauksia
tai k/ynnistyst/ varten ja joiden bensiinis/ili))n mahtuu
enint//n 15 litraa bensiini/, olisi pidett/v/ ajoneuvoina,
jotka voivat k/ytt// polttoaineena ainoastaan kaasumaista
polttoainetta.
(5) On aiheellista yhdenmukaistaa alhaisen l/mp)tilan p//st)j/
koskeva testi tavanomaisen l/mp)tilan p//st)j/ koskevan
testin kanssa. Sen vuoksi alhaisen l/mp)tilan testi rajoitetaan koskemaan M- ja N-luokan ajoneuvoja, joiden enimm/ismassa on enint//n 3 500 kilogrammaa.
(6) Direktiivi 70/220/ETY olisi muutettava vastaavasti,
OVAT ANTANEET T˜M˜N DIREKTIIVIN:

1 artikla
Muutetaan direktiivin 70/220/ETY liitteet I ja VII t/m/n direktiivin liitteen mukaisesti.
2 artikla
1.
J/senvaltioiden on saatettava t/m/n direktiivin noudattamisen edellytt/m/t lait, asetukset ja hallinnolliset m//r/ykset
voimaan viimeist//n (30 p/iv/n/ kes/kuuta 2001). Niiden on
ilmoitettava t/st/ komissiolle viipym/tt/.
N/iss/ j/senvaltioiden antamissa s//d)ksiss/ on viitattava t/h/n
direktiiviin tai niihin on liitett/v/ t/llainen viittaus, kun ne
virallisesti julkaistaan. J/senvaltioiden on s//dett/v/ siit/, miten
viittaukset tehd//n.
2.
J/senvaltioiden on toimitettava t/ss/ direktiiviss/ tarkoitetuista kysymyksist/ antamansa keskeiset kansalliset s//nn)kset
kirjallisina komissiolle.
3 artikla
T/m/ direktiivi tulee voimaan (kolmantena) p/iv/n/ sen j/lkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteis$jen virallisessa lehdess.
4 artikla
T/m/ direktiivi on osoitettu kaikille j/senvaltioille.
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LIITE
MUUTOKSET DIREKTIIVIN 70/220/ETY LIITTEESEEN I
1. Muutetaan 5.3.5 kohta seuraavasti:
Poistetaan alaviite (1).
2. Korvataan 5.3.5.1 kohta seuraavasti:
<5.3.5.1 T/m/ testi on teht/v/ kaikille M1- ja N1-luokan ottomoottorilla varustetuille ajoneuvoille lukuun ottamatta
ainoastaan kaasumaisella polttoaineella (neste- tai maakaasulla) toimivia ajoneuvoja. Ajoneuvoja, jotka voivat
k/ytt// polttoaineena sek/ bensiini/ ett/ kaasumaista polttoainetta, mutta joiden bensiinij/rjestelm/ on
asennettu ainoastaan h/t/tapauksia tai k/ynnistyst/ varten ja joiden bensiinis/ili))n mahtuu enint//n 15
litraa bensiini/, pidet//n tyypin VI testin osalta ajoneuvoina, jotka voivat k/ytt// polttoaineena ainoastaan
kaasumaista polttoainetta.
Sek/ bensiinill/ ett/ joko nestekaasulla tai maakaasulla toimivat ajoneuvot testataan tyypin VI testiss/
ainoastaan bensiinik/ytt)isin/.
T/t/ kohtaa sovelletaan 1 p/iv/st/ tammikuuta 2002 M1 ja N1-luokan I-alaluokan ajoneuvojen uusiin
tyyppeihin lukuun ottamatta useammalle kuin kuudelle matkustajalle suunniteltuja ajoneuvoja sek/ ajoneuvoja, joiden enimm/ismassa on suurempi kuin 2 500 kg.
T/t/ kohtaa sovelletaan 1 p/iv/st/ tammikuuta 2003 N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvojen uusiin
tyyppeihin ja useammalle kuin kuudelle matkustajalle suunniteltuihin ajoneuvoihin, sek/ ajoneuvoihin,
joiden enimm/ismassa on suurempi kuin 2 500 kg.<
3. Korvataan 5.3.5.2. kohdan taulukko seuraavalla taulukolla:
Testil/mp)tila 266 K (-7 =C)
Luokka

M1 (1)
N1

Alaluokka

Hiilimonoksidin massa
(CO)
L1 (g/km)

Hiilivetyjen massa
(HC)
L2 (g/km)

?

15

1,8

I

15

1,8

II

27

3,2

III

34

4,0

N1 (2)

(1) Lukuun ottamatta useammalle kuin kuudelle matkustajalle suunniteltuja ajoneuvoja sek/ ajoneuvoja, joiden enimm/ismassa on
suurempi kuin 2 500 kg.
(2) Sek/ alaviitteess/ 1 tarkoitetut M1-luokan ajoneuvot.

MUUTOKSET DIREKTIIVIN 70/220/ETY LIITTEESEEN VII
4. Muutetaan 1 kohdan ensimm/inen virke seuraavasti:
<1. T/t/ liitett/ sovelletaan ainoastaan liitteess/ I olevassa 5.3.5 kohdassa m//riteltyihin ottomoottorilla varustettuihin
ajoneuvoihin.<
5. Muutetaan 2.1.1 kohdan ensimm/inen virke seuraavasti:
<2.1.1 T/m/ luku koskee liitteess/ I olevassa 5.3.5 kohdassa m//riteltyjen ottomoottorilla varustettujen ajoneuvojen
alhaisen l/mp)tilan pakokaasup//st)testej/ varten tarvittavia laitteita.<
6. Poistetaan 4.3.3 kohdasta alaviite (1).

