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KOM(2000) 487 slutlig  2000/0211(COD)
(Framlagt av kommissionen den 6 september 2000)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS R¯D HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av F&rdraget om uppr,ttandet av Europeiska
gemenskapen, s,rskilt artikel 95 i detta,
med beaktande av kommissionens f&rslag,
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittØns yttrande,
i enlighet med f&rfarandet i artikel 251 i f&rdraget, och
av f&ljande sk,l:
(1) R;dets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tilln,rmning av medlemsstaternas lagstiftning om ;tg,rder
mot luftf&rorening genom avgaser fr;n motorfordon (1),
senast
,ndrat
genom
kommissionens
direktiv
1999/102/EG (2) ,r ett av s,rdirektiven inom det typgodk,nnandef&rfarande som fastst,llts i r;dets direktiv
70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tilln,rmning av
medlemsstaternas lagstiftning om typgodk,nnande av motorfordon och sl,pvagnar till dessa fordon (3), senast ,ndrat
genom
Europaparlamentets
och
r;dets
direktiv
98/91/EG (4).
(2) Genom direktiv 70/220/EEG, senast ,ndrat genom direktiv
98/69/EG (5), inf&rdes specifika gr,nsv,rden f&r koloxid och
kolv,ten i kombination med ett nytt test f&r att m,ta dessa
utsl,pp vid l;ga temperaturer f&r att anpassa funktionen
hos utsl,ppskontrollsystemet hos fordon i kategori M1
och N1 klass I och som ,r utrustade med motorer med
styrd t,ndning till de omgivande villkor som r;der i praktiken.
(3) Kommissionen har fastst,llt l,mpliga gr,nsv,rden f&r utsl,pp vid l;ga temperaturer f&r fordon i kategori N1 klass
II och III och som ,r utrustade med motorer med styrd
t,ndning. Det ,r nu l,mpligt att l;ta provet vid l;ga temperaturer omfatta ,ven fordon i kategori M1 som ,r utrustade med motorer med styrd t,ndning och som ,r avsedda
f&r fler ,n sex passagerare och fordon i kategori M1 som ,r
utrustade med motorer med styrd t,ndning och vars maximala vikt &verstiger 2 500 kilo. Dessa fordon omfattades
tidigare inte av provet vid l;ga temperaturer.
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(4) Med tanke p; deras utsl,ppskarakt,ristik ,r det l,mpligt att
undanta fordon med motorer med styrd t,ndning som
drivs enbart med gasformigt br,nsle (gasol eller naturgas)
fr;n l;gtemperatursprovet. Fordon som har ett br,nslesystem d,r bensindriften endast skall anv,ndas i n&dfall och
vid start, och som har en bensintank som rymmer h&gst 15
liter br,nsle, skall anses som fordon som enbart kan drivas
med ett gasformigt br,nsle.
(5) Det ,r l,mpligt att anpassa provet f&r utsl,pp vid l;ga
temperaturer till provet f&r utsl,pp vid normal omgivande
temperatur. Provet vid l;g temperatur ,r d,rf&r begr,nsat
till fordon i kategori M och N med en maximal vikt p;
h&gst 3 500 kilo.
(6) Direktiv 70/220/EEG b&r ,ndras i enlighet h,rmed.
H˜RIGENOM FBRESKRIVS FBLJANDE.

Artikel 1
Bilagorna I och VII till direktiv 70/220/EEG ,ndras i enlighet
med bilagan till det h,r direktivet.
Artikel 2
1.
Medlemsstaterna skall s,tta i kraft de lagar och andra
f&rfattningar som ,r n&dv,ndiga f&r att f&lja detta direktiv
senast den 30 juni 2001. De skall genast underr,tta kommissionen om detta.
N,r en medlemsstat antar dessa best,mmelser skall de inneh;lla
en h,nvisning till detta direktiv eller ;tf&ljas av en s;dan h,nvisning n,r de offentligg&rs. N,rmare f&reskrifter om hur h,nvisningen skall g&ras skall varje medlemsstat sj,lv utf,rda.
2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen &verl,mna de
texter till centrala best,mmelser i nationell lagstiftning som
de antar inom det omr;de som omfattas av detta direktiv.
Artikel 3
Detta direktiv tr,der i kraft den (tredje dagen) efter det att det
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
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BILAGA
˜NDRINGAR AV BILAGA I TILL DIREKTIV 70/220/EEG
1. Avsnitt 5.3.5 skall ,ndras enligt f&ljande:
Fotnot (1) skall strykas.
2. Avsnitt 5.3.5.1 skall ers,ttas med f&ljande:
E5.3.5.1 Provet m;ste utf&ras p; alla fordon i kategorierna M1 och N1 som ,r utrustade med motorer med styrd
t,ndning, f&rutom fordon som drivs enbart med ett gasformigt br,nsle (gasol eller naturgas). Fordon som
kan drivas med b;de bensin och ett gasformigt br,nsle, men d,r bensindriften endast skall anv,ndas i n&dfall
och vid start, och som har en bensintank som rymmer h&gst 15 liter br,nsle, skall vid typ VI-provet anses
som fordon som enbart kan drivas med gas.
Fordon som kan drivas med bensin och antingen gasol eller naturgas skall i typ VI-provet endast provas med
bensin.
Fr;n och med den 1 januari 2002 g,ller detta avsnitt alla nya typer av fordon i kategori M1 och N1 klass I,
f&rutom fordon som ,r avsedda f&r fler ,n sex passagerare och fordon vars maximala vikt &verstiger
2 500 kilo.
Fr;n och med den 1 januari 2003 g,ller detta avsnitt alla nya typer av fordon i kategori N1 klass II och III
och fordon som ,r avsedda f&r fler ,n sex passagerare och fordon vars maximala vikt &verstiger 2 500 kilo.E
3. Tabellen i avsnitt 5.3.5.2 skall ers,ttas med f&ljande tabell:
Provtemperatur 266 K (-7 FC)
Klass

Koloxid (vikt)
(CO)
L1 (g/km)

Kolv,ten (vikt)
(HC)
L2 (g/km)

M1 (1)

G

15

1,8

N1

I

15

1,8

II

27

3,2

III

34

4,0

Kategori

N1 (2)

(1) F&rutom fordon som ,r avsedda f&r fler ,n sex passagerare och fordon vars maximala vikt &verstiger 2 500 kilo.
(2) Och de fordon i kategori M som anges i fotnot 1.

˜NDRINGAR AV BILAGA VII TILL DIREKTIV 70/220/EEG
4. Den f&rsta meningen i avsnitt 1 skall ,ndras enligt f&ljande:
E1. Denna bilaga g,ller endast fordon med motorer med styrd t,ndning i enlighet med avsnitt 5.3.5. i bilaga I.E
5. Den f&rsta meningen i avsnitt 2.1.1. skall ,ndras enligt f&ljande:
E2.1.1 Detta kapitel behandlar den utrustning som kr,vs f&r att utf&ra provet f&r utsl,pp fr;n avgasr&ret vid l;g
omgivande temperatur p; fordon med motorer med styrd t,ndning i enlighet med avsnitt 5.3.5. i bilaga I.E
6. Fotnot (1) i avsnitt 4.3.3. skall utg;.

