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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/100/EF

av 7. desember 2001

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

2003/EØS/57/27

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(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) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 98/69/EF av 
13. oktober 1998 om tiltak mot luftforurensning forårsaket 
av utslipp fra motorvogner og om endring av rådsdirektiv 
70/220/EØF(6) ble det innført særlige utslippsgrenser for 
karbonmonoksid og hydrokarboner i kombinasjon med 
en ny prøving beregnet på måling av slike utslipp ved 
lave temperaturer, for å tilpasse virkemåten til utslippsk
ontrollsystemene montert på kjøretøyer i gruppe M1 og  
gruppe N1 klasse I med motor med elektrisk tenning, til 
de vilkår som i praksis opptrer i omgivelsene.

3) Kommisjonen har bestemt hensiktsmessige 
utslippsgrenser ved lave temperaturer for kjøretøyer 
i gruppe N1 klasse II og III med motor med elektrisk 
tenning. Det er nå hensiktsmessig å utvide virkeområdet 
for prøvingen ved lave temperaturer til å omfatte 
kjøretøyer i gruppe M1 med motor med elektrisk tenning 
og beregnet på transport av flere enn seks personer og
 

kjøretøyer i gruppe M1 med motor med elektrisk tenning 
og med en største masse på over 2 500 kg, som tidligere 
ikke var omfattet.

4) Kjøretøyer med motor med elektrisk tenning som drives 
utelukkende med et gassformig drivstoff (LPG eller 
NG), bør unntas fra prøvingen ved lave temperaturer 
på grunn av deres utslippskjennetegn. Kjøretøyer 
med et bensinsystem som er beregnet utelukkende for 
nødssituasjoner eller oppstart og med en bensintank som 
rommer høyst 15 liter bensin, bør anses som kjøretøyer 
som utelukkende kan drives med et gassformig 
drivstoff.

5) Prøvingen for utslipp ved lave temperaturer bør tilpasses 
prøvingen for utslipp ved normale temperaturer. 
Prøvingen ved lave temperaturer begrenses derfor til 
kjøretøyer i gruppe M og N med en største masse på 
høyst 3 500 kg.

6) Direktiv 70/220/EØF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I og VII til direktiv 70/220/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen ni måneder etter 
ikrafttredelsen av dette direktiv sette i kraft de lover og 
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme det. 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.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 16 av 18.1.2001, s. 32, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2002 av 27. september 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende nr. 61 av 12.12.2002, s. 17.

(1)    EFT C 365 E av 19.12.2000, s. 268.
(2)    EFT C 139 av 11.5.2001, s. 1.
(3)    Europaparlamentsuttalelse av 15. mai 2001 (ennå ikke offentliggjort i 

EFT), Rådets felles holdning av 16. oktober 2001 (ennå ikke offentliggjort 
i EFT) og europaparlamentsbeslutning av 14. november 2001 (ennå ikke 
offentliggjort i EFT).

(4)    EFT L 76 av 6.4.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/1/EF (EFT L 35 av 6.2.2001, s. 34).

(5)    EFT L 42 av 23.2.1970, 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2000/40/EF (EFT L 203 av 10.8.2000, s. 9).

(6)    EFT L 350 av 28.12.1998, s. 1.
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Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. desember 2001.

 For Europaparlamentet For Rådet

 N. FONTAINE I. DURANT

 President Formann
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VEDLEGG

ENDRINGER I VEDLEGG I TIL DIREKTIV 70/220/EF

1. I tabell I.5.2 skal raden for type VI-prøving lyde:

«Typegodkjenningsprøving
Kjøretøyer i gruppe M og N med 

motor med elektrisk tenning
Kjøretøyer i gruppe M1 og N1 med 

motor med kompresjonstenning

Type VI Ja
(største masse ≤ 3,5 t)

—»

2. 2. I nr. 5.3.5 gjøres følgende endringer:

    Fotnotehenvisning 1 og fotnote 1 utgår.

3. Nr. 5.3.5.1 skal lyde:

 «5.3.5.1. Denne prøving skal foretas for alle kjøretøyer i gruppe M1 og N1 med motor med elektrisk tenning, med 
unntak av kjøretøyer som drives utelukkende med et gassformig drivstoff (LPG eller NG). Kjøretøyer 
som kan drives med både bensin og et gassformig drivstoff, men som har et bensinsystem som er 
montert utelukkende for nødssituasjoner eller oppstart og med en bensintank som rommer høyst 15 liter 
bensin, skal for type VI-prøvingen anses som kjøretøyer som utelukkende kan drives med et gassformig 
drivstoff.

 Kjøretøyer som kan drives med både bensin og enten LPG eller NG, skal for type VI-prøvingen prøves 
utelukkende med bensin.

 Dette nummer får anvendelse på nye typer kjøretøyer i gruppe M1 og gruppe N1 klasse I, med unntak av 
kjøretøyer beregnet på transport av flere enn seks personer og kjøretøyer med en største masse på over 
2 500 kg(1).

 Fra 1. januar 2003 får dette nummer anvendelse på nye typer kjøretøyer i gruppe N1 klasse II og III, nye 
typer kjøretøyer i gruppe M1 beregnet på transport av flere enn seks personer og nye typer kjøretøyer i 
gruppe M1 med en største masse på over 2 500 kg men høyst 3 500 kg.

________________
(1) Dette nummer får anvendelse på nye typer fra 1. januar 2002.»

4. Tabellen i nr. 5.3.5.2 erstattes med følgende tabell:

«Prøvingstemperatur 266 K (- 7 °C)

Gruppe Klasse
Masse karbonmonoksid (CO)

L1 (g/km)

Masse hydrokarbon (HC)

L2 (g/km)

M1(1) — 15 1,8

N1 I 15 1,8

N1(2)
II 24 2,7

III 30 3,2

(1)   Med unntak for kjøretøyer beregnet for transport av flere enn seks personer og kjøretøyer med en største masse på over 
2 500 kg.

(2)   Samt de kjøretøyer i gruppe M1 som er nevnt i fotnote 1.»

 ENDRINGER I VEDLEGG VII TIL DIREKTIV 70/220/EF

5. I nr. 1 skal første punktum lyde:

 «1. Dette vedlegg får anvendelse utelukkende på kjøretøyer med motor med elektrisk tenning som 
angitt i vedlegg I nr. 5.3.5.»

6. I nr. 2.1.1 skal første punktum lyde:

 «2.1.1. Dette kapittel gjelder utstyr som er nødvendig for prøvinger for eksosutslipp ved lave 
temperaturer fra kjøretøyer med motor med elektrisk tenning som angitt i vedlegg I nr. 5.3.5.»

7. Fotnotehenvisning 1 og fotnote 1 i nr. 4.3.3 utgår.


