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                                            TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2001/100/EB                         2003/EES/57/13 

frá 7. desember 2001 

um breytingu á tilskipun ráðsins 70/220/EB um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi 
ráðstafanir gegn loftmengun frá vélknúnum ökutækjum (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA, 

 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr., 
 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 
 
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar-
innar (2), 
 
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. í sáttmálanum (3), 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Tilskipun ráðsins 70/220/EBE (4) er ein sértilskipana 

sem falla undir gerðarviðurkenningaraðferðina sem 
mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 70/156/EBE frá 
6. febrúar 1970 um samræmingu laga aðildarríkjanna 
um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og 
eftirvögnum þeirra (5). 

 
2) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/69/EB frá 

13. október 1998 um ráðstafanir gegn loftmengun 
vegna útblásturs frá vélknúnum ökutækjum og um 
breytingu á tilskipun ráðsins 70/220/EBE (6) voru sett 
sértæk losunarmörk fyrir kolsýring og vetniskolefni 
og komið á nýrri prófun til að mæla losun þessara 
mengunarefna við lágt hitastig í því skyni að laga 
virkni mengunarvarnakerfis ökutækja í flokki M1 og í 
flokki N1, I. undirflokki, með rafkveikjuhreyfli að 
raunverulegum umhverfisskilyrðum. 

 
3) Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið viðeigandi 

losunarmörk við lágt hitastig fyrir ökutæki í flokki N1, 
II. og III. undirflokki, sem eru með rafkveikjuhreyfli. 
Auk þess er nú við hæfi að fella undir gildissvið 
prófunar við lágt hitastig ökutæki í flokki M1 með 
rafkveikjuhreyfli, sem ætluð eru fyrir fleiri en 6

________________  

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 16, 18.1.2001, bls. 32, var nefnd í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 124/2002 frá 27. september 
2002 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna nr. 61, 12.12.2002, bls. 17. 

(1)  Stjtíð. EB C 365 E, 19.12.2000, bls. 268. 
(2)  Stjtíð. EB C 139, 11.5.2001, bls. 1. 
(3)  Álit Evrópuþingsins frá 15. maí 2001 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum EB), sameiginleg afstaða ráðsins frá 16. október 2001 
(hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB) og ákvörðun 
Evrópuþingsins frá 14. nóvember 2001 (hefur enn ekki verið birt í 
Stjórnartíðindum EB). 

(4)  Stjtíð. EB L 76, 6.4.1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/1/EB (Stjtíð. EB L 35, 
6.2.2001, bls. 34). 

(5)  Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/40/EB (Stjtíð. EB L 203, 
10.8.2000, bls. 9). 

(6)  Stjtíð. EB L 350, 28.12.1998, bls. 1. 

manns, og ökutæki í flokki M1 með rafkveikjuhreyfli 
með hámarksmassa yfir 2 500 kg, en þau féllu áður 
utan þess. 

4) Rétt er að útiloka ökutæki með rafkveikjuhreyfli, sem 
eingöngu ganga fyrir loftkenndu eldsneyti (jarðolíu-
gasi eða jarðgasi), frá prófun við lágt hitastig sökum 
útblásturseinkenna þeirra. Litið verður á ökutæki, sem 
eru búin bensínkerfi sem neyðarráðstöfun eða 
eingöngu til ræsingar og þar sem bensíngeymir tekur 
mest 15 lítra bensíns, sem ökutæki sem eingöngu geta 
notað loftkennt eldsneyti. 

5) Samræma ber prófunina á losun mengunarefna við 
lágt hitastig prófuninni á losun mengunarefna við 
eðlilegan umhverfishita. Prófunin við lágt hitastig 
takmarkast því við ökutæki í flokki M og N með 
hámarksmassa undir 3 500 kg. 

6) Breyta ber tilskipun 70/220/EBE með tilliti til þessa. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I. og VII. viðauka við tilskipun 70/220/EBE er 
hér með breytt í samræmi við viðaukann við þessa tilskipun. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar 
en níu mánuðum eftir gildistöku hennar. Þau skulu tilkynna 
það framkvæmdastjórninni þegar í stað. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til. 
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3. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 
 

4. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 7. desember 2001.  
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

N. FONTAINE I. DURANT 

forseti. forseti. 
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VIÐAUKI 
 

BREYTINGAR Á I. VIÐAUKA VIÐ TILSKIPUN 70/220/EBE 
 
1. Eftirfarandi komi í stað töflu I.5.2, prófun VI: 
 

„Gerðarviðurkenningarprófun Ökutæki í flokkum M og N  
með rafkveikjuhreyfli 

Ökutæki í flokkum M1 and N1  
með þjöppunarkveikjuhreyfli 

 Prófun VI Já 
(hámarksmassi ≤ 3,5 t) 

—“ 

 
2. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 5.3.5: 

Vísun til 1. nmgr. og 1. nmgr. falli brott. 

3. Eftirfarandi komi í stað liðar 5.3.5.1: 

„5.3.5.1. Þessa prófun skal framkvæma á öllum ökutækjum í flokki M1 og N1, sem eru búin rafkveikjuhreyfli, 
nema ökutækjum sem eingöngu ganga fyrir loftkenndu eldsneyti (fljótandi jarðolíugasi eða jarðgasi). 
Með tilliti til prófunar VI verður litið á ökutæki, sem geta notað bæði bensín og loftkennt eldsneyti en 
eru búin bensínkerfi sem neyðarráðstöfun eða eingöngu til ræsingar og þar sem bensíngeymir tekur 
mest 15 lítra bensíns, sem ökutæki sem eingöngu geta notað loftkennt eldsneyti.  

Í prófun VI skulu ökutæki, sem ganga bæði fyrir bensíni og annaðhvort fljótandi jarðolíugasi eða 
jarðgasi, prófuð með bensíni eingöngu. 

Þessi liður gildir um nýjar gerðir ökutækja í flokki M1 og flokki N1, I. undirflokki, nema ökutæki sem 
ætluð eru fyrir fleiri en sex manns og ökutæki með hámarksmassa yfir 2 500 kg (1). 

Frá og með 1. janúar 2003 gildir þessi liður um nýjar gerðir ökutækja í flokki N1, II. og III. undirflokki, 
nýjar gerðir ökutækja í flokki M1, ökutæki sem ætluð eru fyrir fleiri en sex manns og nýjar gerðir 
ökutækja í flokki M1 með hámarksmassa yfir 2 500 kg en undir 3 500 kg.  

 
(1) Þessi liður gildir um nýjar gerðir frá og með 1. janúar 2002.“ 

 
4. Í stað töflunnar í lið 5.3.5.2 komi eftirfarandi tafla: 
 

„Prófunarhitastig 266 K (–7°C) 

Flokkur Undirflokkur Massi kolsýrings (CO) 
L1 (g/km) 

Massi vetniskolefna (HC) 
L2 (g/km) 

M1 (1) — 15 1,8 

N1 I 15 1,8 

II 24 2,7 
N1 (2) 

III 30 3,2 

(1) Nema ökutæki sem ætluð eru fyrir fleiri en sex manns og ökutæki með hámarksmassa yfir 2 500 kg. 
(2) Og þau ökutæki í flokki M1 sem eru tilgreind í 1. nmgr.“ 

 
BREYTINGAR Á VII. VIÐAUKA VIÐ TILSKIPUN 70/220/EBE 

5. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á fyrsta málslið í 1. lið: 

„1. Þessi viðauki á eingöngu við um ökutæki með rafkveikjuhreyfli sem skilgreind eru í lið 5.3.5 í I. viðauka“. 

6. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á fyrsta málslið í lið 2.1.1: 

„2.1.1. Í þessum kafla er fjallað um nauðsynlegan búnað fyrir prófun á losun mengunarefna með útblæstri við 
lágan umhverfishita frá ökutækjum með rafkveikjuhreyfla sem skilgreind eru í lið 5.3.5 í I. viðauka.“ 

7. Í lið 4.3.3 falli brott vísun til 1. nmgr. ásamt þeirri nmgr. 
 

 
 


