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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 10. mars 2014 

om godkjenning av nærlysmodulen «E-Light» med lysemitterende dioder som en innovativ 

teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

(2014/128/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets in-

tegrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Leverandøren Automotive Lighting Reutlingen GmbH 

(heretter kalt «søkeren») innga 9. juli 2013 en søknad 

om godkjenning av nærlysmodulen «E-Light» med 

lysemitterende dioder (LED) som en innovativ 

teknologi. Det ble vurdert om søknaden var fullstendig, 

i samsvar med artikkel 4 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 725/2011(2). Søknaden ble 

funnet å være fullstendig, og tidsrommet for 

Kommisjonens vurdering av søknaden begynte dagen 

etter datoen for offisielt mottak av søknaden, dvs.  

10. juli 2013. 

2) Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i 

forordning (EF) nr. 443/2009, gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011 og de tekniske retnings-

linjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av 

innovative teknologier i henhold til forordning (EF)  

nr. 443/2009 («de tekniske retningslinjene»)(3). 

3) Søknaden gjelder LED-nærlysmodulen «E-Light», som 

er en lysteknologi basert på et system med brytning og 

refleksjon. E-Light-modulen bruker brytning og 

refleksjon av lys gjennom linser for å konsentrere lyset 

fra et lite antall LED-lamper. Denne teknologien er 

vesentlig forskjellig fra LED-lyssystemet som er god-

kjent som en miljøinnovasjon ved Kommisjonens 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 11.3.2014,  

s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 

25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for 

godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for å 

redusere CO2-utslipp fra personbiler (EUT L 194 av 26.7.2011, 

s. 19). 

(3) http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/ 

guidelines_en.pdf 

gjennomføringsbeslutning 2013/128/EU(4). Det bør også 

bemerkes at søknaden fra Automotive Lighting bygger 

på den forenklede metoden beskrevet i de tekniske 

retningslinjene, mens søknaden som er godkjent 

tidligere, bygde på den omfattende metoden. 

4) Kommisjonen mener at opplysningene i søknaden viser 

at vilkårene og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning 

(EF) nr. 443/2009 og i artikkel 2 og 4 i gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 725/2011 er oppfylt. 

5) Søkeren har dokumentert at E-Light-modulen ikke ble 

brukt i mer enn 3 % av nye personbiler som ble 

registrert i referanseåret 2009. Til støtte for dette viser 

søkeren til de tekniske retningslinjene, som inneholder 

et sammendrag av CLEPAs sikkerhetsrapport. Søkeren 

har benyttet forhåndsdefinerte funksjoner og 

gjennomsnittlige data i samsvar med den forenklede 

metoden som er angitt i de tekniske retningslinjene. 

6) Søkeren har i samsvar med den forenklede metoden 

beskrevet i de tekniske retningslinjene brukt halo-

genlamper som referanseteknologi for å dokumentere 

CO2-utslippsreduksjonen som er mulig å oppnå med  

«E-Light». 

7) Søkeren har framlagt en metode for prøving av CO2-

utslippsreduksjonene som omfatter formler som er i 

samsvar med formlene beskrevet i de tekniske retnings-

linjene for den forenklede metoden når det gjelder 

lysfunksjoner. Kommisjonen anser at prøvingsmetoden 

vil gi resultater som er verifiserbare, reproduserbare og 

sammenlignbare, og at den på en realistisk måte og med 

sterk statistisk signifikans kan dokumentere at den 

innovative teknologien har en gunstig virkning på CO2-

utslippene, i samsvar med artikkel 6 i gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

8) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at søkeren på 

en tilfredsstillende måte har dokumentert at utslipps-

reduksjonen som oppnås ved bruk av den innovative 

teknologien, er minst 1 g CO2/km. 

  

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/128/EU av  

13. mars 2013 om godkjenning av bruk av lysemitterende dioder i 

visse lysfunksjoner i et M1-kjøretøy som en innovativ teknologi 

for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT  

L 70 av 14.3.2013, s. 7). 
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9) Ettersom det ikke er påkrevd å aktivere nærlysene i 

forbindelse med typegodkjenningsprøvingen av CO2-

utslipp nevnt i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 715/2007(1) og kommisjonsforordning (EF) nr. 

692/2008(2), finner Kommisjonen det godtgjort at de 

aktuelle lysfunksjonene ikke omfattes av den standardi-

serte prøvingssyklusen. 

10) Aktivering av de aktuelle lysfunksjonene er obligatorisk 

for å sikre sikker betjening av kjøretøyet og følgelig 

ikke avhengig av førerens valg. På bakgrunn av dette 

mener Kommisjonen at den CO2-utslippsreduksjonen 

som oppnås ved bruk av lysdioder, bør anses å kunne 

tilskrives produsenten. 

11) Kommisjonen konstaterer at verifiseringsrapporten er 

utarbeidet av FAKT S.r.l., som er et uavhengig, 

godkjent organ, og at rapporten støtter funnene angitt i 

søknaden. 

12) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at det ikke 

bør reises innvendinger mot godkjenning av den 

aktuelle innovative teknologien. 

13) En produsent som ønsker å bruke den innovative 

teknologien som godkjennes ved denne beslutning, for å 

oppfylle sitt mål for spesifikke utslipp gjennom å 

redusere sine gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av  

20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til 

utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og 

om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer (EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om 

gjennomføring og endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av 

motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og 

nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om tilgang til opplysninger 

om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 

28.7.2008, s. 1). 

bør i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011 vise til denne beslutning i 

søknaden om et EF-typegodkjenningsdokument for de 

berørte kjøretøyene — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. LED-nærlysmodulen «E-Light» beregnet på bruk i 

kjøretøyer i gruppe M1 godkjennes som en innovativ teknologi 

i henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009. 

2. CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av LED-

nærlysmodulen «E-Light» nevnt i nr. 1, skal bestemmes ved 

hjelp av metoden angitt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 10. mars 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 

 ____  
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VEDLEGG 

METODE FOR Å BESTEMME CO2-UTSLIPPSREDUKSJONEN SOM SKYLDES BRUK AV LED-

NÆRLYSMODULEN «E-LIGHT» I ET KJØRETØY I GRUPPE M1 

1. Innledning 

For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som kan tilskrives bruken av lysdioder i nærlysmodulen «E-Light» i et 

kjøretøy i gruppe M1, er det nødvendig å fastsette følgende: 

a) Prøvingsforholdene. 

b) Prøvingsprosedyren. 

c) Formlene for beregning av CO2-utslippsreduksjonen. 

d) Formlene for beregning av standardavviket. 

e) Bestemmelsen av CO2-utslippsreduksjonene til bruk ved typegodkjenningsmyndighetenes sertifisering. 

2. Prøvingsforhold 

Kravene i UN-ECE-reglement nr. 112(1) om ensartede bestemmelser om godkjenning av motorvogners 

frontlykter som sender ut asymmetrisk nærlys eller fjernlys eller begge deler, og som er utstyrt med 

glødetrådslamper og/eller LED-moduler, får anvendelse. I forbindelse med bestemmelse av effektforbruket skal 

det vises til nr. 6.1.4 i reglement nr. 112 og nr. 3.2.1 og 3.2.2 i vedlegg 10 til reglement nr. 112. 

I tillegg skal utstyret som prøves, varmes opp i 30 minutter ved å tilføre en strømstyrke på 0,78 A ved en 

spenning på 13,4 V. Utstyret som prøves, består av LED-lampens elektroniske styreenhet (ECU) og 

nærlysmodulen. 

3. Prøvingsprosedyre 

Målingene skal utføres som vist i figuren. Følgende utstyr skal benyttes: 

— To digitale multimetre, ett til måling av likestrøm og ett til måling av likespenning. 

— En strømforsyningsenhet. 

 

Figur 

Prøvingsoppstilling (A er amperemeter, LED-ECU er LED-lampens elektroniske styreenhet) 

I alt 10 målinger skal foretas med følgende spenningsverdier: 9,0 V, 10,0 V, 11,0 V, 12,0 V, 13,0 V, 13,2 V, 

13,4 V, 14,0 V, 15,0 V og 16,0 V (der verdiene 13,2 V og 13,4 V er typiske spenningsverdier for personbiler). 

For hver spenning måles også strømstyrken. 

De nøyaktige verdiene for innstilt spenning og målt strøm skal registreres med fire desimaler.  

  

(1) E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 – E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9. januar 2013. 
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4. Formler 

Følgende framgangsmåte skal følges for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen og avgjøre om terskelverdien på 

1 g CO2/km er nådd: 

Trinn 1: Beregning av reduksjonen i effektforbruk 

Trinn 2: Beregning av CO2-utslippsreduksjonen 

Trinn 3: Beregning av feilen i CO2-utslippsreduksjonen 

Trinn 4: Verifisering av terskelverdien 

4.1. Beregning av reduksjonen i effektforbruk 

For hver av de ti målingene skal effektforbruket beregnes ved å multiplisere den innstilte spenningen med den 

målte strømstyrken. Dette vil gi ti verdier. Hver verdi skal uttrykkes med fire desimaler. Deretter skal 

gjennomsnittsverdien av effektforbruket beregnes som summen av de ti verdiene for effekt, dividert med ti. 

Den resulterende reduksjonen i effektforbruk skal beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Formel 1 ΔP = Preferanse −  Pmiljøinnovasjon 

der: 

ΔP: redusert effektforbruk i W, 

Preferanse: referanseteknologiens effektforbruk, som er 137 W, 

Pmiljøinnovasjon: gjennomsnittsverdien av miljøinnovasjonens effektforbruk i W. 

4.2. Beregning av CO2-utslippsreduksjonen 

CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av miljøinnovasjonen beregnes ved hjelp av følgende formler: 

For et bensindrevet kjøretøy: 

Formel 2 CCO2
= ΔP ∙  UF ∙  VPe−P/ηΑ ∙  CFP/v 

For et dieseldrevet kjøretøy: 

Formel 3 CCO2
= ΔP ∙  UF ∙  VPe−D/ηΑ ∙  CFD/v 

der CO2 i disse formlene er CO2-utslippsreduksjonen i g CO2/km. 

Inndata for formel 2 og 3 er følgende: 

ΔP: spart elektrisk effekt i W, som er resultatet av trinn 1, 

UF: utnyttelsesgrad, som er 0,33 for en lampe for nærlys, 

v: gjennomsnittlig kjørehastighet for NEDC, som er 33,58 km/t, 

VPe-P: faktisk effektforbruk for bensindrevne kjøretøyer, som er 0,264 l/kWh, 

VPe-D: faktisk effektforbruk for dieseldrevne kjøretøyer, som er 0,22 l/kWh, 

ηΑ: vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad, som er 0,67, 

CFP: omregningsfaktor for bensin, som er 2 330 g CO2/l, 

CFD: omregningsfaktor for diesel, som er 2 640 g CO2/l. 

4.3. Beregning av den statistiske feilen i CO2-utslippsreduksjonen 

Den statistiske feilen i CO2-utslippsreduksjonen skal fastsettes i to trinn. I det første trinnet skal effektens 

feilverdi fastsettes som et standardavvik som tilsvarer et konfidensintervall på 68 %. 

Dette gjøres ved hjelp av formel 4. 

Formel 4 X̅ = √
∑ (Xi−X̅)2n

i=1

n(n−1)
 

der: 

Sx̅: standardavvik for aritmetisk gjennomsnitt [W], 
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xi: måleverdi [W], 

x̅: aritmetisk gjennomsnitt [W], 

n: antall målinger, som er ti. 

Deretter fastsettes feilen i CO2-utslippsreduksjonen ved hjelp av feilforplantningsloven uttrykt i formel 5. 

Formel 5 ΔCCO2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = √∑ (

∂CCO2

∂P
∙ ePi)

2
n
i=1  

der: 

ΔCCO2: gjennomsnittet av den samlede feilen i CO2-utslippsreduksjonen (g CO2/km), 

∂ CCO2/∂P den beregnede CO2-utslippsreduksjonens følsomhet forbundet med inngangsverdien xi, 

ePi: feil i inngangsverdien (W). 

Dersom formel 2 settes inn i formel 5, gir det følgende for bensindrevne kjøretøyer: 

Formel 6 ΔCCO2
= 0,0090 gCO2/kmW ∙  eP 

der: 

ΔCCO2: feilen i CO2-utslippsreduksjonen (g CO2/km), 

eP: feilen i effektforbruket (W). 

Dersom formel 2 settes inn i formel 5, gir det følgende for dieseldrevne kjøretøyer: 

Formel 7 ΔCCO2
= 0,0085 gCO2/kmW ∙  eP 

der: 

ΔCCO2: feilen i CO2-utslippsreduksjonen (g CO2/km), 

eP: feilen i effektforbruket (W). 

4.4. Verifisering av terskelverdien 

Terskelverdien verifiseres ved hjelp av formel 8. Minsteterskelen er 1,0 g CO2/km. 

Formel 8: MT ≤ CCO2
− ΔCCO2

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

der: 

MT: minsteterskel (g CO2/km), 

CCO2: samlet CO2-utslippsreduksjon (g CO2/km), som skal uttrykkes med fire desimaler, 

ΔCCO2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ : gjennomsnittet av den samlede feilen i CO2-utslippsreduksjonen (g CO2/km), som skal uttrykkes med 

fire desimaler. 

5. Miljøinnovasjonskode som skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen 

For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjennings-

dokumentene i samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(1), skal den 

individuelle koden for den innovative teknologien som godkjennes ved denne beslutning, være «5». 

F.eks. skal miljøinnovasjonskoden for en utslippsreduksjon som skyldes miljøinnovasjon sertifisert av den tyske 

typegodkjenningsmyndigheten, være «e1 5». 

 __________  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av 

motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 

9.10.2007, s. 1). 


