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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF

av 11. februar 2004

om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF med hensyn til måling av karbondioksidutslipp og 
drivstofforbruk for kjøretøyer i gruppe N1(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 80/1268/EØF av 16. desember 1980 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om motor-
vogners karbondioksidutslipp og drivstofforbruk(4) er ett 
av særdirektivene etter den framgangsmåten for EF-type-
godkjenning som ble innført ved direktiv 70/156/EØF 
av 6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres 
tilhengere(5).

2) I kommisjonsmeldingen til Europaparlamentet og Rådet 
om EUs politikk og tiltak for å redusere utslipp av klima-
gasser – på vei mot et europeisk klimaendringsprogram 
(ECCP), foreslås en gjennomføringsstrategi for å redu-
sere utslipp av klimagasser, herunder tiltak innen trans-
portsektoren. I grønnboken «For en europeisk strategi for 
sikker energiforsyning» oppfordres det på samme måte til 
å gjøre en innsats for å forbedre motorvogners drivstof-
føkonomi.

3) I samsvar med Fellesskapets strategi for å redusere utslipp 
av karbondioksid (CO2) fra personbiler, som beskrevet i 
kommisjonsmeldingen til Europaparlamentet og Rådet 
med tittelen «En fellesskapsstrategi for å redusere CO2-
utslipp fra personbiler og forbedre drivstofføkonomien»,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

er den harmoniserte målemetoden, som fastsatt i direk-
tiv 80/1268/EØF, brukt som et grunnleggende instru-
ment. For å gjøre det mulig å treffe senere tiltak for å 
redusere drivstofforbruk og CO2-utslipp i sektoren for 
lette nyttekjøretøyer, er det nødvendig å utvide nevnte 
direktivs virkeområde slik at det også omfatter kjøretøyer 
i gruppe N1.

4) Som nevnt i europaparlaments- og rådsvedtak 
nr. 1753/2000/EF av 22. juni 2000 om opprettelse av en 
ordning for overvåking av gjennomsnittlige spesifikke 
CO2-utslipp fra nye personbiler(6), har Kommisjonen 
gjennomført en undersøkelse for å granske mulighetene 
og følgene av en harmonisert framgangsmåte for å måle 
de spesifikke CO2-utslippene fra kjøretøyer i gruppe N1. 
Med hensyn til dette anses det som teknisk akseptabelt 
og mest kostnadseffektivt å anvende den eksisterende 
utslippsprøvingen fastsatt ved rådsdirektiv 70/220/EØF 
av 20. mars 1970 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om tiltak mot luftforurensning forårsaket av 
avgasser fra motorer med elektrisk tenning i motorvog-
ner(7), også når det gjelder måling av drivstofforbruk og 
CO2-utslipp for denne kjøretøygruppen.

5) Mange små produsenter kjøper motorer fra leverandører 
som er typegodkjent med hensyn til utslipp i samsvar 
med rådsdirektiv 88/77/EØF av 3. desember 1987 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot 
utslipp av forurensende gasser og partikler fra motorer 
med kompresjonstenning til bruk i kjøretøyer og utslipp 
av forurensende gasser fra motorer med elektrisk tenning 
som bruker naturgass eller flytende petroleumsgass, til 
bruk i kjøretøyer(8). Et betydelig antall av disse produ-
sentene har ikke den nødvendige infrastrukturen eller 
sakkunnskapen til å utføre prøving av eksos- eller CO2-
utslipp. Det er derfor nødvendig å gi et fritak for små 
produsenter, siden de tilleggskostnadene de vil pådra seg 
for å etterkomme dette direktiv, vil være uforholdsmessig 
høye.

6) Disse tiltakene påvirker også vedleggene til direk-
tiv 70/156/EØF.

7) Direktiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF bør derfor 
endres —

2007/EØS/31/10

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 49 av 19.2.2004, s. 36, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 21.4.2005, s. 5.

(1) EFT C 51 E av 26.2.2002, s. 317. 
(2) EFT C 125 av 27.5.2002, s. 6. 
(3) Europaparlamentsuttalelse av 24. september 2002 (EUT C 273 E av 

14.11.2003, s. 22), Rådets felles holdning av 9. oktober 2003 (EUT C 305 
E av 16.12.2003, s. 1) og europaparlamentsuttalelse av 16. desember 2003 
(ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(4) EFT L 375 av 31.12.1980, s. 36. Direktivet sist endret ved kommisjons-
direktiv 1999/100/EF (EFT L 334 av 28.12.1999, s. 36). 

(5) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36). 

(6) EFT L 202 av 10.8.2000, s. 1. 
(7) EFT L 76 av 6.4.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv  

2003/76/EF (EUT L 206 av 15.8.2003, s. 29). 
(8) EFT L 36 av 9.2.1988, s. 33. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

2001/27/EF (EFT L 107 av 18.4.2001, s. 10). 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 70/156/EØF gjøres følgende endringer:

a) i vedlegg IV del I skal rad 39 lyde:

Emne Direktiv nummer
Henvisning til  
De Europeiske 

Fellesskaps Tidende

Gjelder

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

«39. CO2-utslipp/ 
drivstofforbruk

80/1268/EØF L 375 av 31.12.1980, 
s. 36

X X»

b) i EF-samsvarssertifikatet for ferdigoppbygde/etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer i gruppe N1, N2 og N3 i 
vedlegg IX del I side 2, skal nytt nummer lyde:

 «46.2   CO2-utslipp/drivstofforbruk(1) (bare N1):

 Nummeret på grunndirektivet og det siste endringsdirektivet som er relevant for EF-typegodkjenningen:  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CO2-utslipp Drivstofforbruk

Bykjøring: …… g/km …… l/100 km eller for gassformig drivstoff m3/100 km(1)

Landeveiskjøring: …… g/km …… l/100 km eller for gassformig drivstoff m3/100 km(1)

Blandet kjøring: …… g/km …… l/100 km eller for gassformig drivstoff m3/100 km(1)

(1) Gjentas for bensin og gassformig drivstoff dersom kjøretøyet kan kjøre enten på bensin eller på gass-
formig drivstoff. Kjøretøyer som har et bensinsystem som bare er montert til bruk i nødssituasjoner eller 
ved start, og der bensintanken ikke kan inneholde mer enn 15 l bensin, vil ved prøvingen anses som 
kjøretøyer som kan bruke bare gassformig drivstoff.»

Artikkel 2

Vedlegg I og II til direktiv 80/1268/EØF skal endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 3

Senest innen 19. februar 2006 skal Kommisjonen:

a) framlegge en undersøkelse om mulighetene til å samle inn representative opplysninger om CO2-utslipp og 
drivstofforbruk for etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer og kjøretøyer hvis utslipp er målt i samsvar med 
direktiv 88/77/EØF, for å kunne ta hensyn til kostnadseffektivitetssidene ved disse målingene,

b) framlegge en evaluering av begrepet kjøretøygruppe innført ved dette direktiv,

c) eventuelt framlegge utkast til tiltak om dette direktivs tilpasning til den tekniske utviklingen, for komiteen 
nedsatt ved artikkel 13 i direktiv 70/156/EØF.

Artikkel 4

Dersom et kjøretøy produsert av en spesialisert karosseribygger, oppfyller kriteriene for én av kjøretøygruppene 
som framstilles av produsenten av basiskjøretøyet, kan karosseribyggeren bruke denne produsentens opplysnin-
ger om drivstoffeffektivitet og CO2-utslipp.
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Artikkel 5

1. Fra 19. februar 2005 for kjøretøyer i gruppe N1, skal medlemsstatene med begrunnelse i CO2-utslipp 
eller drivstofforbruk, ikke: 

a) nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning av en kjøretøytype,

b) forby registrering, salg eller ibruktaking av kjøretøyer i samsvar med artikkel 7 i direktiv 70/156/
EØF,

dersom verdiene for CO2-utslipp og drivstofforbruk er fastsatt i samsvar med kravene i direktiv 80/1268/
EØF, som endret ved dette direktiv.

2. Fra 1. januar 2005 for kjøretøyer i gruppe N1 klasse I, og fra 1. januar 2007 for kjøretøyer i grup-
pe N1 klasse II og III, skal medlemsstatene:

a) ikke lenger gi EF-typegodkjenning i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i direktiv 70/156/EØF,

b) nekte å gi nasjonal typegodkjenning, med mindre bestemmelsene i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 70/156/
EØF påberopes, 

dersom verdiene for CO2-utslipp og drivstofforbruk ikke er fastsatt i samsvar med kravene i direk-
tiv 80/1268/EØF, som endret ved dette direktiv.

3. Fra 1. januar 2006 for kjøretøyer i gruppe N1 klasse I, og fra 1. januar 2008 for kjøretøyer i gruppe  
N1 klasse II og III, skal medlemsstatene:

a) anse samsvarssertifikater som følger nye kjøretøyer i samsvar med direktiv 70/156/EØF, for ikke 
lenger å være gyldige i henhold til artikkel 7 nr. 1 i nevnte direktiv,

b) nekte registrering, salg eller ibruktaking av nye kjøretøyer som ikke følges av et gyldig samsvars-
sertifikat i samsvar med direktiv 70/156/EØF, med mindre bestemmelsene i artikkel 8 nr. 2 i nevnte 
direktiv påberopes,

dersom verdiene for CO2-utslipp og drivstofforbruk ikke er fastsatt i samsvar med kravene i direk-
tiv 80/1268/EØF, som endret ved dette direktiv.

4. For etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer i gruppe N1 skal datoene nevnt i nr. 2 og 3, utsettes med 
12 måneder.

5. I denne artikkel menes med:

— «et kjøretøy i gruppe N1 klasse I», et kjøretøy i gruppe N1 med en referansemasse på høyst 1 305 kg,

— «et kjøretøy i gruppe N1 klasse II», et kjøretøy i gruppe N1 med en referansemasse på mer enn 
1 305 kg, men høyst 1 760 kg,

— «et kjøretøy i gruppe N1 klasse III», et kjøretøy i gruppe N1 med en referansemasse på mer enn 
1 760 kg.

Artikkel 6

Medlemsstatene skal innen 19. februar 2005 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. 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 med-
lemsstatene.

Artikkel 7

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den europeiske unions tidende.



28.6.2007 Nr. 31/25EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 8
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 11. februar 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX M. McDOWELL

 President Formann
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VEDLEGG

I. I vedlegg I til direktiv 80/1268/EØF gjøres følgende endringer:

1. Nr. 1 skal lyde:

«1. VIRKEOMRÅDE

 Dette direktiv får anvendelse på måling av utslipp av karbondioksid (CO2) og på drivstofforbruk for 
motorvogner i gruppe M1 og N1.

 Det får ikke anvendelse på en kjøretøytype i gruppe N1 dersom både:

— den motortypen som er montert på den kjøretøytypen, er typegodkjent i samsvar med direktiv 88/77/
EØF, og

— produsentens samlede årlige produksjon av N1-kjøretøyer på verdensbasis er lavere enn 2 000 
enheter.»

2. Nr. 2.3 skal lyde:

«2.3. Et kjøretøy som er representativt for den kjøretøytypen som skal typegodkjennes, skal stilles til 
disposisjon for prøvingen beskrevet i nr. 6, når den tekniske instansen som er ansvarlig for type-
godkjenningsprøvingen, selv utfører prøvingen. Når det gjelder kjøretøyer i gruppe M1 og N1 som er 
typegodkjent med hensyn til sine utslipp i samsvar med direktiv 70/220/EØF, kontrollerer den tekniske 
instansen under prøvingen at det aktuelle kjøretøyet overholder grenseverdiene som gjelder for denne 
kjøretøytypen, som beskrevet i direktiv 70/220/EØF.»

3. I nr. 6.1 skal nytt ledd lyde:

 «Kjøretøyer som ikke oppnår de verdiene for akselerasjon og høyeste hastighet som kreves under 
prøvingssyklusen, skal kjøres med hastighetsregulatoren trykt helt inn til de på nytt når den angitte 
driftskurven. Avvik fra prøvingssyklusen skal registreres i prøvingsrapporten.»

4. Nr. 11 skal lyde:

«11. UTVIDELSE AV TYPEGODKJENNINGEN

11.1. Dersom CO2-utslippene målt av den tekniske instansen ikke ligger mer enn 4 % over 
typegodkjenningsverdien for kjøretøyer i gruppe M1, og 6 % for kjøretøyer i gruppe N1, kan 
typegodkjenningen utvides til kjøretøyer av samme type, eller til kjøretøyer av en annen type 
som avviker med hensyn til følgende egenskaper i vedlegg II:

— referansemasse,

— største tillatte masse,

— karosseritype:

 for M1: sedan, kombikupé, stasjonsvogn, kupé, kabriolet, flerbrukskjøretøy

 for N1: lastebil, varebil,

— samlet utveksling,

— motorutstyr og tilbehør.

11.2. Utvidelse av typegodkjenning av kjøretøyer i gruppe N1 innen en gruppe: 

11.2.1. For kjøretøyer i gruppe N1 som er typegodkjent som kjøretøyer tilhørende 
en kjøretøygruppe i samsvar med framgangsmåten i vedlegg I nr. 12.2, kan 
typegodkjenningen utvides til kjøretøyer fra samme gruppe bare dersom den 
tekniske instansen mener at det nye kjøretøyets drivstofforbruk ikke er høyere enn 
drivstofforbruket til det kjøretøyet som gruppens drivstofforbruk er basert på.

 Typegodkjenningen kan også utvides til kjøretøyer som:

— er opptil 110 kg tyngre enn det kjøretøyet i gruppen som har gjennomgått 
prøvingen, forutsatt at de er høyst 220 kg tyngre enn det letteste kjøretøyet i 
gruppen,

— utelukkende på grunn av endret dekkdimensjon har et lavere samlet 
utvekslingsforhold enn det kjøretøyet i gruppen som har gjennomgått prøvingen, 
og

— er i samsvar med gruppen med hensyn til alt annet.

11.2.2. For kjøretøyer i gruppe N1 som er typegodkjent som kjøretøyer tilhørende en 
kjøretøygruppe i samsvar med framgangsmåten i vedlegg I nr. 12.3, kan 
typegodkjenningen utvides til kjøretøyer fra samme gruppe uten ytterligere prøving 
bare dersom den tekniske instansen mener at det nye kjøretøyets drivstofforbruk 
ligger innenfor de grensene som dannes av de to kjøretøyene i gruppen som har 
henholdsvis lavest og høyest drivstofforbruk.»
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5. Nytt nummer skal lyde:

«12. TYPEGODKJENNING AV KJØRETØYER I GRUPPE N1 INNENFOR EN KJØRETØYGRUPPE

 Kjøretøyer i gruppe N1 kan typegodkjennes innenfor en kjøretøygruppe som definert i nr. 12.1, ved 
hjelp av én av de to metodene som er beskrevet i nr. 12.2 og 12.3.

12.1. I dette direktiv kan kjøretøyer i gruppe N1 grupperes i en kjøretøygruppe dersom følgende 
parametrer er identiske eller ligger innenfor de angitte grensene: 

12.1.1. Med identiske parametrer menes:

— produsent og type som definert i vedlegg II del I nr. 0.2, 

— slagvolum,

— type utslippskontrollsystem,

— type drivstoffsystem som definert i vedlegg II nr. 1.5.2.

12.1.2. Følgende parametrer skal ligge innenfor følgende grenser:

— samlet utvekslingsforhold (høyst 8 % høyere enn det laveste) som definert i 
vedlegg I nr. 1.6.3,

— referansemasse (høyst 220 kg lettere enn den tyngste),

— frontareal (høyst 15 % mindre enn det største),

— motoreffekt (høyst 10 % lavere enn høyeste verdi).

12.2. En kjøretøygruppe som definert i nr. 12.1, kan typegodkjennes med verdier for CO2-utslipp og 
drivstofforbruk som er felles for alle kjøretøyene i gruppen. Den tekniske instansen skal velge 
ut det kjøretøyet i gruppen som instansen anser har høyest CO2-utslipp, til prøving. Målingene 
utføres som beskrevet i nr. 6, og resultatene oppnådd i henhold til metoden beskrevet i nr. 6.5, 
brukes som typegodkjenningsverdier som er felles for alle kjøretøyene i gruppen.

12.3. Kjøretøyer som grupperes i en gruppe som definert i nr. 12.1, kan typegodkjennes med 
individuelle verdier for CO2-utslipp og drivstofforbruk for hvert kjøretøy i gruppen. Den 
tekniske instansen velger ut til prøving de to kjøretøyene som instansen anser har henholdsvis 
høyest og lavest CO2-utslipp. Målingene utføres som beskrevet i nr. 6. Dersom produsentens 
opplysninger for disse to kjøretøyene ligger innenfor toleransemarginene beskrevet i nr. 6.5, 
kan CO2-utslippene som produsenten har erklært for alle kjøretøyene i gruppen, brukes 
som typegodkjenningsverdier. Dersom produsentens opplysninger ikke ligger innenfor 
toleransemarginene, brukes resultatene oppnådd i henhold til metoden beskrevet i nr. 6.5, som 
typegodkjenningsverdier, og den tekniske instansen skal velge ut et passende antall andre 
kjøretøyer i gruppen til ytterligere prøving.»

II. I vedlegg II til direktiv 80/1268/EØF gjøres følgende endringer:

1. Teksten øverst på siden skal lyde:

 «Tilføyelse til EF-typegodkjenningsdokument nr.

 for typegodkjenning av et kjøretøy(6) i samsvar med direktiv 80/1268/EØF (CO2-utslipp og drivstofforbruk), 
sist endret ved direktiv 2004/3/EF.»

2. Ny fotnote i tilføyelsen skal lyde:

«(6) For kjøretøyer som er typegodkjent innenfor en gruppe i samsvar med vedlegg I nr. 12, skal denne 
tilføyelsen framlegges for hvert enkelt kjøretøy i gruppen.»

3. I tilføyelsen gjøres dessuten følgende endringer:

a) nr. 1.3 skal lyde:

«1.3. Karosseritype:

1.3.1. for M1: sedan, kombikupé, stasjonsvogn, kupé, kabriolet, flerbrukskjøretøy(1)

1.3.2. for N1: lastebil, varebil»

b) nr. 1.7 skal lyde:

«1.7. Typegodkjenningsverdier»


