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RICHTLĲN 2001/1/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 22 januari 2001

tot wĳziging van Richtlĳn 70/220/EEG van de Raad betreffende maatregelen tegen luchtverontreini-
ging door emissies van motorvoertuigen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, en met name op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlĳn 70/220/EEG van de Raad van 20 maart 1970
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen luchtver-
ontreiniging door emmissies van motorvoertuigen (4) is
een van de bĳzondere richtlĳnen van de typegoedkeu-
ringsprocedure, welke is vastgesteld krachtens Richtlĳn
70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de
lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoer-
tuigen en aanhangwagens daarvan (5).

(2) Richtlĳn 70/220/EEG stelt de specificaties vast voor de
bepaling van emissies van de motorvoertuigen die
binnen haar toepassingsgebied vallen. In het licht van de
in de laatste tĳd opgedane ervaring en de zich snel
ontwikkelende stand van de techniek op het gebied van
diagnostische boordsystemen („on-board diagnostics” —
OBD-systemen) is het dienstig deze specificaties dien-
overeenkomstig aan te passen.

(3) OBD-systemen zĳn minder ver ontwikkeld voor voer-
tuigen met een motor met elektrische ontsteking die
permanent of tĳdelĳk op LPG of aardgas loopt, en
kunnen niet voor 2003 voor dergelĳke nieuwe voertuig-
typen verplicht worden gesteld.

(4) Richtlĳn 70/220/EEG dient dienovereenkomstig te
worden gewĳzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1

In bĳlage I bĳ Richtlĳn 70/220/EEG wordt punt 8.1. vervangen
door:

„8.1. Voertuigen met een motor met elektrische
ontsteking

8.1.1. Benzinemotoren

Met ingang van 1 januari 2000 voor nieuwe typen
en 1 januari 2001 voor alle typen moeten voer-
tuigen van categorie M1 — met uitzondering van
voertuigen met een maximummassa van meer dan
2 500 kg — en voertuigen van categorie N1, klasse
I, zĳn voorzien van een diagnostisch boordsysteem
(„on-board diagnostics” — OBD-systeem) voor emis-
siebeperking, overeenkomstig bĳlage XI.

Met ingang van 1 januari 2001 voor nieuwe typen
en 1 januari 2002 voor alle typen moeten voer-
tuigen van categorie N1, klassen II en III, en voer-
tuigen van categorie M1 met een maximummassa
van meer dan 2 500 kg zĳn voorzien van een OBD-
systeem voor emissiebeperking, overeenkomstig
bĳlage XI.

8.1.2. Voertuigen op LPG en aardgas

Met ingang van 1 januari 2003 voor nieuwe typen
en 1 januari 2004 voor alle typen moeten voer-
tuigen van categorie M1 — met uitzondering van
voertuigen met een maximummassa van meer dan
2 500 kg — en voertuigen van categorie N1, klasse
I, die permanent of tĳdelĳk op LPG of aardgas lopen,
zĳn voorzien van een OBD-systeem voor emissiebe-
perking, overeenkomstig bĳlage XI.

Met ingang van 1 januari 2006 voor nieuwe typen
en 1 januari 2007 voor alle typen moeten voer-
tuigen van categorie N1, klassen II en III, en voer-
tuigen van categorie M1 met een maximummassa
van meer dan 2 500 kg, die permanent of tĳdelĳk
op LPG of aardgas lopen, zĳn voorzien van een
OBD-systeem voor emissiebeperking, overeenkom-
stig bĳlage XI.”.

Artikel 2

1. De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechte-
lĳke bepalingen in werking treden om uiterlĳk op 6 februari
2002 aan deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de Commissie
daarvan onverwĳld in kennis.

(1) PB C 365 E van 19.12.2000, blz. 268.
(2) PB C 204 van 18.7.2000, blz. 1.
(3) Advies van het Europees Parlement van 17 mei 2000 (nog niet
bekendgemaakt in het Publicatieblad), gemeenschappelĳk standpunt
van de Raad van 10 oktober 2000 (PB C 329 van 20.11.2000, blz.
1) en besluit van het Europees Parlement van 13 december 2000
(nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(4) PB L 76 van 6.4.1970, blz. 1. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 1999/102/EG van de Commissie (PB L 334 van
28.12.1999, blz. 43).

(5) PB L 42 van 23.2.1970, blz. 1. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 98/91/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L
11 van 16.1.1999, blz. 25).
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Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar de onderhavige richtlĳn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bĳ de officiële bekendmaking van die bepa-
lingen. De regels voor deze verwĳzing worden vastgesteld door
de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belang-
rĳkste bepalingen van intern recht mede die zĳ op het onder
deze richtlĳn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlĳn treedt in werking op dag van haar bekendmaking
in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 januari 2001.

Voor het Europees Parlement

De voorzitster

N. FONTAINE

Voor de Raad

De voorzitter

A. LINDH


