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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komit(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3) og

ut fra følgende betraktninger:

Tiltak bør treffes innenfor rammen av det indre marked.

De europeiske fellesskaps første handlingsprogram for
miljøvern(4), vedtatt av Rådet 22. november 1973, oppfordrer
til å ta hensyn til vitenskapens seneste framskritt i kampen mot
luftforurensning som skyldes gassutslipp fra motorvogner, og til
å tilpasse tidligere vedtatte direktiver i samsvar med dette. I det
femte handlingsprogrammet, som i store trekk ble godkjent av
Rådet og av representanter for medlemsstatenes regjeringer,
forsamlet i Rådet, i resolusjon av 1. februar 1993(5), er det fastsatt
at det skal gjøres ytterligere anstrengelser med henblikk på en
vesentlig reduksjon av dagens utslipp av forurensende stoffer fra
motorvogner.

Målet om å redusere nivået av forurensende utslipp fra
motorvogner og å sikre at det indre marked for kjøretøyer virker
etter hensikten, kan ikke nås på tilfredsstillende måte av
medlemsstatene enkeltvis og kan derfor bedre oppnås ved
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot
luftforurensning fra motorvogner.

Det erkjennes at transportutviklingen i Fellesskapet har medført
en betydelig belastning for miljøet. Flere offisielle beregninger av
økningen i trafikktettheten har vist seg å være lavere enn de
faktiske tallene. Av denne grunn bør det fastsettes strenge
utslippsnormer for alle motorvogner.

Ved direktiv 88/77/EØF(6) ble det fastsatt grenseverdier for
utslipp av karbonmonoksid, uforbrente hydrokarboner og
nitrogenoksider fra dieselmotorer til bruk i motorvogner på
grunnlag av en prøvemetode som er representativ for de aktuelle
kjøretøyenes kjøreforhold i Europa. I direktiv 91/542/EØF er det
fastsatt to trinn, og det første trinnet (1992/93) faller sammen
med ikrafttredelsesdatoen for de nye europeiske utslippsnormene
for personbiler. Ved det andre trinnet (1995/96) ble det fastlagt
en mer langsiktig retningslinje for den europeiske bilindustrien
ved fastsettelse av grenseverdier på grunnlag av de forventede
resultatene av teknologi som fremdeles var under utvikling,
samtidig som industrien fikk en frist til å perfeksjonere slik
teknologi.

Etter artikkel 5 nr. 2 i direktiv 91/542/EØF skal Kommisjonen
innen utgangen av 1993 i en rapport til Rådet redegjøre for de
framskritt som er gjort med hensyn til tilgjengelige teknikker for
å kontrollere luftforurensende utslipp fra dieselmotorer, særlig
motorer på under 85 kW. Denne rapporten bør også omfatte en
ny statistisk metode for kontroll av produksjonssamsvar. I lys
av konklusjonene i denne rapporten oppfordres Kommisjonen
til eventuelt å framlegge forslag for Rådet om å heve grenseverdiene
for partikkelutslipp.

De sakkyndige som er rådspurt, mener at det er mulig å innføre
nye bestemmelser om produksjonssamsvar.

De fleste små dieselmotorer på 85 kW eller mindre kan ikke på
det nåværende utviklingstrinn i teknikken og innen den frist som
er satt i direktiv 91/542/EØF, overholde den meget strenge
grenseverdien for partikkelutslipp fastsatt i direktivet for trinn
2. Det kan likevel oppnås en betydelig reduksjon av
partikkelutslipp for disse motorene fra 1. oktober 1995. For små
dieselmotorer med et slagvolum på mindre enn 0,7 dm3 og et

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 40 av 17.2.1996, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/96 av 13. desember 1996
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.(1) EFT nr. C 389 av 31.12.1994,
s. 22, og EFT nr. C 309 av 21.11.1995, s. 9.

(2) EFT nr. C 201 av 26.7.1993, s. 9.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 20. september 1995 (EFT nr. C 269 av
16.10.1995, s. 88), Rådets felles holdning av 7. november 1995 (EFT nr.
C 320 av 30.11.1995, s. 21) og europaparlamentsbeslutning av 13.
desember 1995 (EFT nr. C 17 av 21.1.1996). Rådsbeslutning av 22.
desember 1995.

(4) EFT nr. C 112 av 20.12.1973, s. 1.

(5) EFT nr. C 138 av 17.5.1993, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 96/1/EF

av 22. januar 1996

om endring av direktiv 88/77/EØF om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra

dieselmotorer til bruk i kjøretøyer(*)

(6) EFT nr. L 36 av 9.2.1988, s. 33. Direktivet sist endret ved
direktiv 91/542/EØF (EFT nr. L 295 av 25.10.1991, s. 1).
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nominelt turtall på mer enn 3 000 min-1 bør grenseverdien for
partikkelutslipp fastsatt i direktiv 91/542/EØF ikke innføres før
1997. Denne forlengede fristen vil gjøre det mulig for industrien
å foreta de nødvendige endringer for å sikre at den utsatte
grenseverdien overholdes -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 88/77/EØF skal endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 1. juli
1996. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. januar 1996.

For Europaparlamentet

K. HÄNSCH

Formann

 For Rådet

 L. DINI

 Formann
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VEDLEGG

ENDRINGER I VEDLEGG I TIL DIREKTIV 88/77/EØF

1) I nr. 6.2.1 tilføyes følgende fotnote (**) ved tallet «0,15» i siste linje i tabellen (B(1.10.1995)), siste
kolonne (Masse av partikler (PT) g/kWh):
_____________
«(**) Inntil 30. september 1997 skal verdien 0,25 g/kWh anvendes for partikkelutslipp fra motorer med slagvolum på

mindre enn 0,7 dm3 per sylinder og nominelt turtall på mer enn 3 000 min-1.»

2) Nr. 8 skal lyde:

«8. PRODUKSJONSSAMSVAR

8.1. Tiltak for å sikre produksjonssamsvar må treffes i samsvar med bestemmelsene i artikkel
10 i direktiv 70/156/EØF. Produksjonssamsvar kontrolleres på grunnlag av beskrivelsen
i typegodkjenningsdokumentet i vedlegg VIII til dette direktiv.

Nr. 2.4.2 og 2.4.3 i vedlegg X til direktiv 70/156/EØF får anvendelse dersom
vedkommende myndigheter ikke er tilfreds med produsentens revisjonsprosedyre.

8.1.1. Dersom utslipp av forurensende stoffer skal måles og typegodkjenningen for en motor
er utvidet én eller flere ganger, vil prøvene bli utført på de(n) motor(er) som er beskrevet
i informasjonspakken som angår den aktuelle utvidelsen.

8.1.1.1. Motorens samsvar med hensyn til prøving av forurensende utslipp

Etter at motoren er framvist for myndighetene, skal produsenten ikke foreta noen
justeringer av de motorer som velges ut.

8.1.1.1.1. Tre tilfeldig valgte motorer tas fra serien og gjennomgår prøven nevnt i nr. 6.2.
Grenseverdiene er oppgitt i nr. 6.2.1 i dette vedlegg(*).
_________
(*) Inntil 30. september 1998 skal verdien 0,25 g/kWh anvendes for partikkelutslipp fra motorer med

slagvolum på mindre enn 0,7 dm3 per sylinder og nominelt turtall på mer enn 3 000 min-1.

8.1.1.1.2. Prøvene utføres i samsvar med tillegg 1 til dette vedlegg dersom vedkommende myndighet
er tilfreds med det standardavvik for produksjonen som produsenten oppgir i samsvar
med vedlegg X til direktiv 70/156/EØF, som gjelder for motorvogner og deres tilhengere.

Prøvene utføres i samsvar med tillegg 2 til dette vedlegg dersom vedkommende myndighet
ikke er tilfreds med det standardavvik for produksjonen som produsenten oppgir i
samsvar med vedlegg X til direktiv 70/156/EØF, som gjelder for motorvogner og deres
tilhengere.

Etter anmodning fra produsenten kan prøvene utføres i samsvar med tillegg 3 til dette
vedlegg.

8.1.1.1.3. På grunnlag av en prøve som utføres ved at det tas stikkprøver av motorene, anses
produksjonen av en serie for å være i samsvar dersom det oppnås positivt resultat for
alle forurensende stoffer, og for ikke å være i samsvar dersom det oppnås negativt
resultat for ett forurensende stoff, i samsvar med prøvekriteriene i det aktuelle tillegget.

Når det er oppnådd positivt resultat for ett forurensende stoff, kan dette resultatet ikke
endres av eventuelle ekstra prøver som foretas for å oppnå et resultat for de øvrige
forurensende stoffene.
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Dersom det ikke oppnås positivt resultat for alle forurensende stoffer, og dersom det
ikke oppnås negativt resultat for ett forurensende stoff, foretas det en prøve på en annen
motor (se figur I.7).

Dersom det ikke oppnås noe resultat, kan produsenten når som helst beslutte å stanse
prøvingen. I så fall registreres resultatet som negativt.

Figur 1.7

Prøve av tre motorer

Beregning av statistisk resultat av prøven

I henhold til det aktuelle vedlegg, viser det statistiske
resultatet av prøven at serien kan forkastes for minst

ett forurensende stoff?

 Oppnås det et positivt resultat for alle forurensende
stoffer?

I henhold til det aktuelle vedlegg, viser det statistiske
resultatet av prøven at serien kan forkastes for minst

ett forurensende stoff?

Det oppnås positivt resultat for ett eller flere
forurensende stoffer

Prøving av ytterligere en motor
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8.1.1.2. Prøvene utføres på nyproduserte motorer.

8.1.1.2.1. Etter anmodning fra produsenten kan prøvene likevel utføres på motorer som er innkjørt
i maksimalt 100 timer.

I slike tilfeller vil innkjøringen bli utført av produsenten, som skal forplikte seg til ikke
å foreta noen justeringer av motorene.

8.1.1.2.2. Når produsenten anmoder om å utføre innkjøringen (x timer, der x £ 100 timer), kan
denne utføres på

- alle motorer som prøves,

eller

- den første motoren som prøves, med fastsettelse av en utviklingskoeffisient som
følger:

- de forurensende utslipp måles ved null og «x» timer på den første motoren
som prøves,

- utviklingskoeffisienten for utslippene mellom null og «x» timer beregnes
for hvert forurensende stoff:

Utslipp «x» timer
Utslipp null timer

Denne koeffisienten kan være mindre enn 1.

- De etterfølgende prøvemotorene innkjøres ikke, men utslippene fra dem
ved null timer endres ved hjelp av utviklingskoeffisienten.

I så fall benyttes følgende verdier:

- verdiene ved «x» timer for den første motoren,

- verdiene ved null timer multiplisert med utviklingskoeffisienten for de øvrige
motorene.

8.1.1.2.3. Alle disse prøvene kan foretas med kommersielt drivstoff. Etter anmodning fra produsenten
kan likevel referansedrivstoffet beskrevet i vedlegg IV benyttes.»

3) Nytt tillegg 1,2 og 3 skal lyde:

«Tillegg 1

1. Dette tillegg beskriver den framgangsmåte som skal benyttes for å kontrollere produksjons-
samsvar for utslipp av forurensende stoffer når produsentens standardavvik for produksjonen
er tilfredsstillende.

2. Med et prøveantall på minst tre motorer er sannsynligheten 0,90 (produsentens risiko =
10 %) for at et parti godkjennes i prøven med 30 % av motorene defekte, mens sannsynligheten
er 0,10 (forbrukerens risiko = 10 %) for at et parti godkjennes med 65 % av motorene defekte.

3. Følgende framgangsmåte benyttes for hvert av de forurensende stoffene angitt i nr. 6.2.1 i
vedlegg I (se figur I.7).
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Tabell I.1.5

Minste prøveantall: 3

Kumulert antall motorer Antall godkjente Antall ikke-
 prøvd (prøveantall)  resultater godkjente resultater

n
A

n
  B

n

3 3,327 -4,724
4 3,261 -4,790
5 3,195 -4,856
6 3,129 -4,922
7 3,063 -4,988
8 2,997 -5,054
9 2,931 -5,120
10 2,865 -5,185
11 2,799 -5,251
12 2,733 -5,317
13 2,667 -5,383
14 2,601 -5,449
15 2,535 -5,515
16 2,469 -5,581
17 2,403 -5,647
18 2,337 -5,713
19 2,271 -5,779
20 2,205 -5,845
21 2,139 -5,911
22 2,073 -5,977
23 2,007 -6,043
24 1,941 -6,109
25 1,875 -6,175
26 1,809 -6,241
27 1,743 -6,307
28 1,677 -6,373
29 1,611 -6,439
30 1,545 -6,505
31 1,479 -6,571
32 -2,112 -2,112
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Tabell I.2.5

Minste prøveantall: 3

Kumulert antall motorer Antall godkjente Antall ikke-
 prøvd (prøveantall)  resultater godkjente resultater

n
A

n
  B

n

3 -0,80381 16,64743
4 -0,76339 7,68627
5 -0,72982 4,67136
6 -0,69962 3,25573
7 -0,67129 2,45431
8 -0,64406 1,94369
9 -0,61750 1,59105
10 -0,59135 1,33295
11 -0,56542 1,13566
12 -0,53960 0,97970
13 -0,51379 0,85307
14 -0,48791 0,74801
15 -0,46191 0,65928
16 -0,43573 0,58321
17 -0,40933 0,51718
18 -0,38266 0,45922
19 -0,35570 0,40788
20 -0,32840 0,36203
21 -0,30072 0,32078
22 -0,27263 0,28343
23 -0,24410 0,24943
24 -0,21509 0,21831
25 -0,18557 0,18970
26 -0,15550 0,16328
27 -0,12483 0,13880
28 -0,09354 0,11603
29 -0,06159 0,09480
30 -0,02892 0,07493
31 -0,00449 0,05629
32 -0,03876 0,03879

Tillegg 3

1. Dette tillegg beskriver den framgangsmåte som skal benyttes for å kontrollere produksjonssamsvar
for utslipp av forurensende stoffer etter produsentens anmodning.

2. Med et prøveantall på minst tre motorer er sannsynligheten 0,90 (produsentens risiko = 10 %) for
at et parti godkjennes i prøven med 30 % av motorene defekte, mens sannsynligheten er 0,10
(forbrukerens risiko = 10 %) for at et parti godkjennes med 65 % av motorene defekte.

3. Følgende framgangsmåte benyttes for hvert av de forurensende stoffene angitt i nr. 6.2.1 i vedlegg I
(se figur I.7).

L = grenseverdien for det forurensende stoffet,

x
i
 = målingsverdien for den i’ende motoren i prøven,

n = det aktuelle prøveantallet.
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4. Beregn det statistiske resultatet av prøven, som viser antall ikke-samsvarende motorer, dvs.: x
i
 >L.

5. Deretter gjelder:

- dersom det statistiske resultatet av prøven er mindre enn eller lik antall godkjente resultater
for det prøveantall som er angitt i tabell I.3.5, godkjennes resultatet for det forurensende
stoffet,

- dersom det statistiske resultatet av prøven er større enn eller lik antall ikke-godkjente resultater
for det prøveantall som er angitt i tabell I.3.5, godkjennes ikke resultatet for det forurensende
stoffet,

- i andre tilfeller prøves ytterligere en motor i samsvar med nr. 8.1.1.1 i vedlegg I, og
beregningsmåten anvendes på prøven med tillegg av èn enhet.

I tabell I.3.5 er antall godkjente og ikke-godkjente resultater beregnet ved hjelp av internasjonal
standard ISO 8422/1991.

Tabell I.3.5

Minste prøveantall: 3

Kumulert antall motorer Antall godkjente Antall ikke-
 prøvd (prøveantall)  resultater godkjente resultater

3 – 3
4 0 4
5 0 4
6 1 5
7 1 5
8 2 6
9 2 6

10 3 7
11 3 7
12 4 8
13 4 8
14 5 9
15 5 9
16 6 10
17 6 10
18 7 11
19 8 9»


