
N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.5.1998

 00

Nr. 18/2

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNIONEN HAR -

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 100 A,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

med tilvising til fråsegna frå Økonomi- og sosialutvalet(2 ),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 189 B i
traktaten(3 ), og

ut frå desse synsmåtane:

1) Det bør vedtakast tiltak med sikte på å verkeleggjere måla
for den indre marknaden. Den indre marknaden femner om
eit område utan indre grenser der det er sikra fritt varebyte
og fri rørsle for personar, tenester og kapital.

2) I det første handlingsprogrammet til Det europeiske
fellesskapet for vern av miljøet(4 ), som Rådet godkjende
22. november 1973, vart det oppmoda om å ta omsyn til
dei seinaste vitskaplege framstega i kampen mot luftureining
som kjem av avgassar frå motorvogner, og om at direktiv
som alt var vedtekne, vart endra i samsvar med dette. I
resolusjonen sin av 1. februar 1993(5) godkjende Rådet det
generelle innhaldet i det femte handlingsprogrammet, der
det er fastsett at det skal gjerast ytterlegare tiltak for å
minske monaleg det noverande utsleppsnivået for ureinande
stoff frå motorvogner.

3) Målet om å minske utsleppsnivået for ureinande stoff frå
motorvogner og om å gjennomføre den indre marknaden for
køyretøy kan ikkje i tilstrekkeleg grad nåast av medlems-
statane kvar for seg. Måla kan betre verkeleggjerast på

fellesskapsplan ved ei tilnærming av lovgjevinga i medlems-
statane med omsyn til tiltak som skal gjerast mot
luftureining frå motorvogner.

4) Det er semje om at trafikkutviklinga i Fellesskapet har ført
til store påkjenningar på miljøet, og om at ho kan føre til
auka øydelegging av miljøet. I dei offisielle prognosane for
veksten i trafikktettleiken som er utarbeidde til no, har tala
vore lågare enn det den faktiske utviklinga i heile Felles-
skapet syner, og difor må det fastsetjast svært strenge
standardar for avgassutslepp for alle motorvogner.

5) Kommisjonen vedtok i 1993 eit europeisk program for
utslepp, drivstoff og motorteknologi (EPEFE). Programmet
vart skipa for å sikre at det i framlegg til framtidige direktiv
om ureinande utslepp vert gjort freistnad på å finne best
moglege løysingar for miljøet, forbrukaren og økonomien.
Programmet gjeld ureining som skriv seg frå både
motorvogner og drivstoffet deira.

6) Direktiv 70/220/EØF(6), som gjeld tiltak mot luftureining
som kjem av utslepp frå motorvogner, er eit av særdirektiva
innan ramma av den typegodkjenningsrutinen som vart
innførd ved direktiv 70/156/EØF(7 ).

7) I direktiv 70/220/EØF er det fastsett grenseverdiar for
utslepp av karbonmonoksid og uforbrente hydrokarbon
frå motorar i slike køyretøy. Grenseverdiane vart først
reduserte ved rådsdirektiv 74/290/EØF(8) og utfylte med
grenseverdiar for tillatne utslepp av nitrogenoksid i samsvar
med kommisjonsdirektiv 77/102/EØF(9). Grenseverdiane
for desse tre ureinande stoffa vart gradvis reduserte ved
kommisjonsdirektiv 78/665/EØF(10 ), rådsdirektiv
83/351/EØF(11 ) og rådsdirektiv 88/76/EØF(12 ). Ved
direktiv 88/436/EØF(13) vart det innført grenseverdiar for
utslepp av ureinande partiklar frå dieselmotorar. Ved

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 96/69/EF

av 8. oktober 1996

om endring av direktiv 70/220/EØF om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om tiltak mot luftforurensning forårsaket av utslipp fra

motorvogner(*)

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 282 av 1.11.1996, s. 64, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/97 av 12. november 1997
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) TEF nr. C 390 av 31.12.1994, s. 26, og TEF nr. C 19 av 23.1.1996, s. 13.

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

(3) Europaparlamentsfråsegn av 20. september 1995 (TEF nr. C 269 av
16.10.1995, s. 82), felles haldning frå Rådet av 22. desember 1995 (TEF
nr. C 37 av 9.2.1996, s. 23) og europaparlamentsavgjerd av 9. mai 1996
(TEF nr. C 152 av 27.5.1996, s. 44).

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

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

(6) TEF nr. L 76 av 6.4.1970, s. 1. Direktivet sist endra ved direktiv 94/12/EF
(TEF nr. L 100 av 19.4.1994, s. 42).

(7) TEF nr. L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endra ved
kommisjonsdirektiv 95/54/EF (TEF nr. L 266 av 8.11.1995, s. 1).

(8) TEF nr. L 159 av 15.6.1974, s. 61.

(9) TEF nr. L 32 av 3.2.1977, s. 32.

(10) TEF nr. L 223 av 14.8.1978, s. 48.

(11) TEF nr. L 197 av 20.7.1983, s. 1.

(12) TEF nr. L 36 av 9.2.1988, s. 1.

(13) TEF nr. L 214 av 6.8.1988, s. 1.
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(1) TEF nr. L 226 av 3.8.1989, s. 1.

(2) TEF nr. L 242 av 30.8.1991, s. 1.

(3) TEF nr. L 186 av 28.7.1993, s. 21.

direktiv 89/458/EØF(1) vart det innført strengare europeiske
standardar for utslepp av ureinande gassar frå køyretøy
med slagvolum under 1 400 cm3. Desse standardane er
vortne utvida til å gjelde for alle personbilar, utan omsyn til
slagvolumet deira, på grunnlag av ein betra europeisk
prøvemetode som omfattar ein landevegs-køyringssyklus.
Ved direktiv 91/441/EØF(2 ) vart det innført krav til
fordampingsutslepp og til motstandsstyrken til utslepps-
reduserande køyretøydelar og dessutan strengare standardar
for partikkelutslepp frå bilar med dieselmotor. Personbilar
som er konstruerte for å transportere fleire enn seks
passasjerar, medrekna føraren, eller som har ein største
tillaten totalmasse på over 2 500 kg, lette nyttekøyretøy
og terrenggåande køyretøy som høyrer inn under
verkeområdet til direktiv 70/220/EØF, er i medhald av
direktiv 93/59/EØF(3 ) underlagde like strenge standardar
som dei som gjeld for personbilar, samstundes som det er
teke omsyn til det som særmerkjer desse køyretøya.
Standardane for personbilar vart gjorde strengare ved
direktiv 94/12/EF, der det òg vart innført ein ny metode for
kontroll av produksjonssamsvar. Standardane for lette
nyttekøyretøy og standardane for personbilar må
harmoniserast, slik at dei førnemnde vert minst like strenge
som dei sistnemnde.

8) Arbeidet til Kommisjonen på dette området har synt at den
beste teknologien som no er tilgjengeleg for industrien i
Fellesskapet, kan betrast endå meir, slik at lette nytte-
køyretøy kan halde seg under monaleg reduserte
grenseverdiar for utslepp. Det same gjeld for ny teknologi
som er i emninga. Dei standardane som det er gjort framlegg
om, vil gjelde både for typegodkjenning av nye
køyretøytypar og for kontroll av produksjonssamsvar,
ettersom den endra metoden for prøvetaking og statistisk
vurdering gjer det mogleg å fjerne dei toleransane for
grenseverdiane som er vortne fastsette i tidlegare etappar
for reduksjon av verdiane i medhald av direktiv 
70/220/EØF.

9) Kommisjonen har granska om det er mogleg å slå saman
køyretøyklasse II og III, dei faktiske køyretilhøva for lette
nyttekøyretøy i by- og landevegstrafikk og det som
særmerkjer slike køyretøy.

10) Medlemsstatene bør få høve til å påskunde marknadsføringa
av køyretøy som stettar dei krava som er vedtekne på
fellesskapsplan, gjennom skatte- og avgiftslette som må
vere i samsvar med føresegnene i traktaten og stette visse
vilkår som skal hindre at den indre marknaden vert skipla.
Føresegnene i dette direktivet rører ikkje ved den retten
medlemsstatane har til å ta med utslepp av ureinande stoff
og andre stoff i utrekningsgrunnlaget for vegavgifter på
motorvogner.

11) Kravet om førehandsmelding i dette direktivet rører ikkje
ved krav om melding som er fastsette i andre føresegner i
fellesskapsretten, særleg artikkel 93 nr. 3 i traktaten.

12) Europaparlamentet og Rådet bør innan 31. desember 1997
vedta dei krava som skal gjelde for den etappen som tek til
i år 2000, på grunnlag av eit framlegg som Kommisjonen må
gjere innan 30. juni 1996, og som skal ta sikte på ein monaleg
reduksjon av utsleppa frå lette nyttekøyretøy.

13) Tiltaka for å redusere luftureinande utslepp frå år 2000 må
vere eit ledd i ein integrert og mangesidig metode som
omfattar alle tiltak med sikte på å redusere luftureining frå
vegtrafikken. Alle dei parametrane som er oppførde i
artikkel 4 i direktiv 94/12/EF, er relevante. For dei krava
som skal gjelde frå år 2000, bør målet vere å fastsetje like
strenge standardar for lette nyttekøyretøy som dei
standardane som er fastsette for personbilar som er utstyrde
med utsleppsreduserande teknologi på eit einsarta teknisk
nivå, samstundes som det vert teke omsyn til det som
særmerkjer lette nyttekøyretøy; for køyretøy i gruppe N

1

klasse II og III må det takast omsyn til føremålstenlege
krav til motstandsstyrke. Kommisjonen må gjere ein ana-
lyse av dei miljømessige og teknologiske sidene og av
kostnadseffektiviteten og innan utgangen av juni 1996 leggje
fram kvantitative mål med sikte på vedtaking av
fellesskapstiltak som skal gjelde frå år 2000 -

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 70/220/EØF vert endra i samsvar med
vedlegget til dette direktivet.

Artikkel 2

1. Frå 1. oktober 1996 skal medlemsstatane godta samsvar
med krava i direktiv 70/220/EØF, slik det er endra ved dette
direktivet, ved gjennomføringa av artikkel 4 nr. 1 og artikkel 7
nr. 1 i direktiv 70/156/EØF.

2. Frå 1. januar 1997 for køyretøy i klasse I og frå 1. januar
1998 for køyretøy i klasse II og III kan medlemsstatane ikkje
lenger gje

- EF-typegodkjenning i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i direktiv
70/156/EØF eller

- nasjonal typegodkjenning, med mindre det vert vist til
føresegnene i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 70/156/EØF,

for ein køyretøytype med grunn i luftureinande utslepp frå
motorvogner, dersom han ikkje er i samsvar med direktiv
70/220/EØF, slik det er endra ved dette direktivet.
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3. Frå 1. oktober 1997 for køyretøy i klasse I og frå 1. oktober
1998 for køyretøy i klasse II og III skal medlemsstatane

- rekne samsvarssertifikat som følgjer med nye køyretøy i
samsvar med føresegnene i direktiv 70/156/EØF, for ikkje
lenger å vere gyldige i medhald av artikkel 7 nr. 1 i det
førnemnde direktivet, og

- nekte registrering, sal eller ibruktaking av nye køyretøy
utan medfølgjande samsvarssertifikat i samsvar med direktiv
70/156/EØF, med mindre det vert vist til føresegnene i
artikkel 8 nr. 2 i direktiv 70/156/EØF,

med grunn i luftureinande utslepp frå motorvogner, dersom krava
i direktiv 70/220/EØF, slik det er endra ved dette direktivet, ikkje
er stetta.

Artikkel 3

Medlemsstatane kan fastsetje skatte- og avgiftslette berre for
motorvogner som er i samsvar med direktiv 70/220/EØF, slik det
er endra ved dette direktivet. Letten skal vere i samsvar med
føresegnene i traktaten og stette desse vilkåra:

- han skal gjelde for alle nye køyretøy som vert marknadsførde
i ein medlemsstat, og som før tida stettar krava i direktiv
70/220/EØF, slik det er endra ved dette direktivet,

- han skal ta slutt frå den datoen som i artikkel 2 nr. 3 er
fastsett for obligatorisk bruk av utsleppsverdiane for nye
motorvogner,

- han skal for kvar type motorvogn utgjere ein sum som er
lågare enn tilleggskostnadene for dei tekniske innretningane
som vert innførde for å sikre at dei fastsette verdiane vert
stetta, og for monteringa av dei på motorvogna.

Kommisjonen skal i god tid få melding om planar om å innføre
eller endre den skatte- og avgiftsletten som er nemnd i første
leddet, slik at han kan kome med merknadene sine.

Artikkel 4

På dei vilkåra som er fastsette i traktaten, skal Europaparlamentet
og Rådet innan 31. desember 1997 ta ei avgjerd med omsyn til
framlegg som Kommisjonen skal gjere innan 30. juni 1996, om
ein ny etappe med fellesskapstiltak for reduksjon av luftureinande
utslepp frå motorvogner som dette direktivet omfattar. Tiltaka
skal nyttast frå år 2000.

I framlegga sine skal Kommisjonen følgje den metoden som er
fastlagd i artikkel 4 i direktiv 94/12/EF.

Artikkel 5

1. Medlemsstatane skal innan 1. oktober 1996 setje i kraft dei
lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter dette
direktivet. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om dette.

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal dei
ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til direktivet
når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset korleis tilvisinga
skal gjerast.

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei
viktigaste internrettslege føresegnene som dei vedtek på det
området som dette direktivet omfattar.

Artikkel 6

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er kunngjort
i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 7

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 8. oktober 1996.

For Rådet

P. RABBITTE

Formann

For Europaparlamentet

K. HÄNSCH

President
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VEDLEGG

Endringar i vedlegga til direktiv 70/220/EØF, slik det er endra ved direktiv 93/59/EØF

Tabellen i nr. 5.3.1.4 vert bytt ut med følgjande tabell:

Grenseverdier

Kjøretøygruppe/- Referansemasse Masse av karbon- Kombinert masse av Masse av partikler
klasse monoksid hydrokarboner og nitrogen-

oksider
RM L

1
L

2
L

3

 (kg)  (g/km) (g/km) (g/km)

Gruppe  Klasse  Bensin  Diesel  Bensin  Diesel (1)  Diesel (1)

M (2)  —  alle  2,2  1,0  0,5  0,7  0,08

N
1
 (3)  I  RM £ 1 250  2,2  1,0  0,5  0,7  0,08

II  1 250 < RM £  1 700  4,0  1,25  0,6  1,0  0,12

III  1 700 < RM  5,0  1,5  0,7  1,2  0,17

(1) Inntil 30. september 1999 gjelder følgende grenseverdier L2 og L3 for kjøretøyer med dieselmotor med direkte innsprøyting:

L 2 L 3

 — gruppe M (2) og N1 (
3) klasse I: 0,9 0,10

— gruppe N1 (
3) klasse II: 1,3 0,14

— gruppe N1 (
3) klasse III: 1,6 0,20

(2) Unntatt:

— kjøretøyer beregnet på transport av flere enn seks personer medregnet føreren,

— kjøretøyer med største tillatte totalmasse over 2 500 kg.

(3) Også kjøretøyer i gruppe M som angitt i fotnote (2).


