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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 70/220/EØF av 20. mars 1970 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot
luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner(4)
er et av særdirektivene etter den framgangsmåte for
typegodkjenning som er fastsatt ved rådsdirektiv
70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av
motorvogner og deres tilhengere(5).

2) Direktiv 70/220/EØF fastsetter spesifikasjoner for
vurdering av utslipp fra motorvogner som omfattes av
dets virkeområde. På bakgrunn av de erfaringer som
nylig er gjort og den raske utvikling av det nåværende
utviklingstrinn i teknikken for egendiagnosesystemer, bør
spesifikasjonene tilpasses i samsvar med dette. 

3) Egendiagnosesystemer (OBD) for kjøretøyer med
motorer med elektrisk tenning som helt eller delvis drives
med flytende petroleumsgass (LPG) eller naturgass (NG)
befinner seg på et mindre utviklet trinn, og montering av
slike systemer i nye kjøretøyer av denne type kan ikke
kreves før 2003.

4) Direktiv 70/220/EØF bør endres i samsvar med dette —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I vedlegg I til direktiv 70/220/EØF skal nr. 8.1 lyde:

«8.1. Kjøretøyer med motor med elektrisk tenning

8.1.1. Bensindrevne motorer

Fra og med 1. januar 2000 for nye typer og fra og
med 1. januar 2001 for alle typer skal kjøretøyer i
gruppe M1 – med unntak av kjøretøyer med en
største masse som overstiger 2 500 kg, og
kjøretøyer i gruppe N1 klasse I, være utstyrt med et
OBD-system for utslippskontroll i samsvar med
vedlegg XI.

Fra og med 1. januar 2001 for nye typer og fra og
med 1. januar 2002 for alle typer skal kjøretøyer i
gruppe N1 klasse II og III og kjøretøyer i gruppe
M1 med en største masse som overstiger 2 500 kg,
være utstyrt med et OBD-system for
utslippskontroll i samsvar med vedlegg XI.

8.1.2. Kjøretøyer som drives med LPG og naturgass

Fra og med 1. januar 2003 for nye typer og fra og
med 1. januar 2004 for alle typer skal kjøretøyer i
gruppe M1 – med unntak av kjøretøyer med en
største masse som overstiger 2 500 kg, og
kjøretøyer i gruppe N1 klasse I som helt eller delvis
drives med flytende petroleumsgass (LPG) eller
naturgass, være utstyrt med et OBD-system for
utslippskontroll i samsvar med vedlegg XI.

Fra og med 1. januar 2006 for nye typer og fra og
med 1. januar 2007 for alle typer skal kjøretøyer i
gruppe N1 klasse II og III og kjøretøyer i gruppe
M1 med en største masse som overstiger 2 500 kg
som helt eller delvis drives med flytende
petroleumsgass (LPG) eller naturgass, være utstyrt
med et OBD-system for utslippskontroll i samsvar
med vedlegg XI.»

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 6. februar 2002 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/1/EF

av 22. januar 2001

om endring av rådsdirektiv 70/220/EØF om tiltak mot luftforurensning
forårsaket av utslipp fra motorvogner(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 35 av 6.2.2001, s. 34, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 133/2001 av 9. november 2001
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 6 av 24.1.2002, s. 15.

(1) EFT C 365 E av 19.12.2000, s. 268.
(2) EFT C 204 av 18.7.2000, s. 1.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 17. mai 2000 (ennå ikke offentliggjort i

EFT), Rådets felles holdning av 10. oktober 2000 (EFT C 329 av
20.11.2000, s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 13. desember 2000
(ennå ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 76 av 6.4.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv
1999/102/EF (EFT L 334 av 28.12.1999, s. 43).

(5) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments-
og rådsdirektiv 98/91/EF (EFT L 11 av 16.1.1999, s. 25).
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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 dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. januar 2001.

For Europaparlamentet For Rådet

N. FONTAINE A. LINDH

President Formann


