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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 134/2014 

av 16. desember 2013 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 med hensyn til krav til 

miljøprestasjon og framdriftsytelse og om endring av vedlegg V til nevnte forordning(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 168/2013 av 15. januar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls 

motorsykler(1), særlig artikkel 18 nr. 3, artikkel 23 nr. 12, 

artikkel 24 nr. 3 og artikkel 74, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Betegnelsen «kjøretøyer i gruppe L» omfatter en lang 

rekke lette kjøretøytyper med to, tre og fire hjul, for 

eksempel motordrevne sykler, to- og trehjuls mopeder, 

to- og trehjuls motorsykler, motorsykler med sidevogn 

og lette kjøretøyer med fire hjul (firehjuls motorsykler), 

for eksempel veigående firehjuls motorsykler, terreng-

gående firehjuls motorsykler og mopedbiler. 

2)  Forordning (EU) nr. 168/2013 åpner for å anvende 

reglementer fra De forente nasjoners økonomiske 

kommisjon for Europa (UNECE) ved EU-typegod-

kjenning av hele kjøretøyer. I henhold til nevnte 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 53 av 21.2.2014, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 24. 

(1) EUT L 60 av 2.3.2013, s. 52. 

forordning skal typegodkjenning i samsvar med 

UNECE-reglementer med obligatorisk anvendelse anses 

som EU-typegodkjenning. 

3)  Obligatorisk anvendelse av UNECE-reglementer bidrar 

til å hindre duplisering, ikke bare av tekniske krav, men 

også av sertifiseringsprosedyrer og administrative fram-

gangsmåter. Dessuten kan typegodkjenning som bygger 

direkte på internasjonalt avtalte standarder, bedre mar-

kedsadgangen i tredjestater, særlig i de statene som er 

avtalepart i overenskomsten inngått i De forente 

nasjoners økonomiske kommisjon for Europa om fast-

settelse av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med 

hjul og til utstyr og deler som kan monteres og/eller 

benyttes på kjøretøyer med hjul, samt vilkårene for 

gjensidig anerkjennelse av godkjenninger gitt på 

grunnlag av disse kravene («revidert overenskomst av 

1958»), som Unionen har tiltrådt ved rådsbeslutning 

97/836/EF(2), og på den måten øke konkurranseevnen til 

industrien i Unionen. De UNECE-reglementene som 

foreligger, er imidlertid enten foreldet eller ufull-

stendige, og de gjennomgås derfor på nytt og tilpasses 

til den tekniske utviklingen. 

4)  Ved forordning (EU) nr. 168/2013 oppheves derfor flere 

direktiver som omhandler godkjenning av kjøretøyer i 

gruppe L samt systemer, komponenter og separate 

tekniske enheter beregnet på disse kjøretøyene, og som 

inneholder krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse. 

Med tanke på EU-typegodkjenning bør disse direktivene 

  

(2) Rådsbeslutning 97/836/EF av 27. november 1997 med sikte på Det 

europeiske fellesskaps tiltredelse til De forente nasjoners 

økonomiske kommisjon for Europas overenskomst om fastsettelse 

av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og 

deler som kan monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, 

samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning gitt på 

grunnlag av disse krav («revidert overenskomst av 1958») (EFT  

L 346 av 17.12.1997, s. 78). 

2018/EØS/84/21 



Nr. 84/286 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

i første omgang erstattes med bestemmelsene i denne 

forordning. På lengre sikt, når gjennomgåelsen i FN er 

sluttført, vil det foreligge likeverdige UNECE-regle-

menter, og teksten i denne forordning vil da kunne 

erstattes med henvisninger til dem. 

5)  UNECE-reglement nr. 41 om lydutslipp fra motorsykler 

i gruppe L3e og L4e ble oppdatert i 2011 for å ta hensyn 

til den tekniske utviklingen. UNECE-reglement nr. 41 

bør derfor gjøres obligatorisk i regelverket om EU-

typegodkjenning og erstatte vedlegg III til kapittel 9 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF(1), slik at 

motorsykler bare behøver å oppfylle ett sett med 

støykrav som anerkjennes over hele verden av avtale-

partene i den reviderte overenskomsten av 1958. 

UNECE-reglement nr. 85 om måling av nettoeffekt av 

elektriske motorer bør også gjøres obligatorisk, med 

samme målsetting om gjensidig anerkjennelse mellom 

avtalepartene i den reviderte overenskomsten av 1958 

med hensyn til krav til framdriftsytelse for elektriske 

motorer. 

6)  Miljøstandard Euro 4 og Euro 5 er blant de tiltakene 

som er beregnet på å redusere utslipp av partikler og 

ozondannende stoffer, som nitrogenoksider og hydro-

karboner. Hydrokarbonutslippene fra kjøretøyer i 

gruppe L må reduseres betydelig for å bedre luft-

kvaliteten og overholde grenseverdiene for forurens-

ning, ikke bare for å oppnå en direkte betydelig 

reduksjon av de uforholdsmessig høye utslippene av 

hydrokarboner gjennom eksos- og fordampingsutslipp 

fra disse kjøretøyene, men også for å bidra til å redusere 

nivåene av flyktige partikler i byområder, og eventuelt 

også smog. 

7)  Ett av tiltakene mot for høye hydrokarbonutslipp fra 

kjøretøyer i gruppe L er å begrense fordampings-

utslippene til de grensene for hydrokarbonmasse som er 

fastsatt i del C i vedlegg VI til forordning (EU)  

nr. 168/2013. For dette formål må det foretas en type 

IV-prøving ved typegodkjenningen for å måle kjø-

retøyets fordampingsutslipp. Ett av kravene i forbin-

delse med type IV-prøving i et forseglet kammer for 

bestemmelse av fordampingsutslipp (SHED) er at det 

enten skal monteres en raskt eldet karbonbeholder eller, 

dersom det monteres en innkjørt karbonbeholder, legges 

til en forringelsesfaktor. I undersøkelsen av miljø-

virkninger nevnt i artikkel 23 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 168/2013 vil det bli undersøkt om det er kostnads-

effektivt å beholde denne forringelsesfaktoren som et 

alternativ til å montere en representativ og raskt eldet 

  

(1) EFT L 226 av 18.8.1997, s. 1. 

karbonbeholder. Dersom undersøkelsen viser at denne 

metoden ikke er kostnadseffektiv, vil det på et passende 

tidspunkt bli framlagt et forslag om å fjerne denne 

muligheten med virkning etter Euro 5. 

8)  Det er behov for en standardisert metode for måling av 

kjøretøyers energieffektivitet (drivstoff- eller energi-

forbruk, karbondioksidutslipp og elektrisk rekkevidde) 

for å sikre at det ikke oppstår tekniske handelshind-

ringer medlemsstatene imellom, og for å sikre at kunder 

og brukere mottar objektiv og presis informasjon. 

9)  Metodene for måling av framdriftsytelse, herunder 

høyeste konstruksjonshastighet, største dreiemoment og 

største kontinuerlige samlede effekt for kjøretøyer i 

gruppe L, kan variere fra en medlemsstat til en annen, 

og dette kan utgjøre en handelshindring i Unionen. Det 

må derfor fastsettes harmoniserte krav til metoder for 

måling av framdriftsytelse i kjøretøyer i gruppe L, slik 

at godkjenninger av kjøretøyer, systemer, komponenter 

eller separate tekniske enheter får anvendelse på 

samtlige typer av disse kjøretøyene. 

10)  Krav til funksjonssikkerhet eller miljøprestasjon gjør det 

nødvendig å innføre restriksjoner med hensyn til 

inngrep på visse kjøretøytyper i gruppe L. For å unngå 

at restriksjonene hindrer eierne i å utføre service og 

vedlikehold, bør de være strengt begrenset til inngrep 

som i betydelig grad og på en skadelig måte endrer 

kjøretøyets miljøprestasjon, framdriftsytelse og funk-

sjonssikkerheten. Ettersom skadelige inngrep på 

kjøretøyets framdriftssystem påvirker både miljøpre-

stasjonen og funksjonssikkerheten, bør de detaljerte 

kravene til framdriftsytelse og støyreduksjon fastsatt i 

denne forordning også brukes som referanse når det 

iverksettes tiltak for å hindre inngrep på framdrifts-

systemet. 

11)  I del A i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013 

henvises det til de åtte prøvingstypene som gjør det 

mulig å vurdere miljøprestasjonen til det kjøretøyet i 

gruppe L som skal godkjennes. Det bør fastsettes 

detaljerte prøvingskrav i denne delegerte rettsakten, og 

del A i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013 bør 

endres ved å knytte de prøvingsgrenseverdiene som er 

vedtatt av Rådet og Europaparlamentet, til de detaljerte 

prøvingsprosedyrene og tekniske kravene i denne 

forordning. Det bør settes inn en henvisning til de 

detaljerte prøvingsprosedyrene og -kravene som er 

fastsatt i denne forordning, i del A i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 168/2013 gjennom endringene 

fastsatt i vedlegg XII til denne forordning —  
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes de detaljerte tekniske kravene 

og prøvingsprosedyrene med hensyn til miljøprestasjon og 

framdriftsytelse for godkjenning av kjøretøyer i gruppe L og 

systemer, komponenter og separate tekniske enheter som er 

beregnet på slike kjøretøyer, i samsvar med forordning (EU) 

nr. 168/2013, og det opprettes en liste over UNECE-reglemen-

ter og endringer av disse. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

Definisjonene i forordning (EU) nr. 168/2013 får anvendelse.  

I tillegg menes med: 

1) «WMTC, trinn 1» den globalt harmoniserte prøvings-

syklusen for motorsykler fastsatt i globalt teknisk UNECE-

reglement nr. 2(1), som fra 2006 har vært benyttet som 

alternativ type I-prøvingssyklus for utslipp i den europeiske 

kjøresyklusen for motorsykkeltyper i gruppe L3e, 

2) «WMTC, trinn 2» den globalt harmoniserte prøvings-

syklusen for motorsykler fastsatt i endret globalt teknisk 

UNECE-reglement nr. 2(2), som benyttes som obligatorisk 

type I-prøvingssyklus for utslipp ved godkjenning av 

kjøretøyer i (under)gruppe L3e, L4e, L5e-A og L7e-A som 

er i samsvar med Euro 4, 

3) «WMTC, trinn 3» den reviderte WMTC nevnt i del A i 

vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013, som tilsvarer 

den globalt harmoniserte prøvingssyklusen for motorsykler 

fastsatt i endret globalt teknisk UNECE-reglement nr. 2(3), 

som er tilpasset for kjøretøyer med lav høyeste konstruk-

sjonshastighet, og som benyttes som obligatorisk type I-

prøvingssyklus for utslipp ved godkjenning av kjøretøyer i 

gruppe L som er i samsvar med Euro 5, 

4) «kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet» kjøretøyets 

høyeste hastighet bestemt i samsvar med artikkel 15 i denne 

forordning, 

  

(1) «Measurement procedure for two-wheel motorcycles equipped 

with a positive or compression ignition engine with regard to the 

emissions of gaseous pollutants, CO2 emissions and fuel 

consumption» (FN-dokumentreferanse ECE/TRANS/180/Add2e 

av 30. august 2005), inkludert endring 1 (UNECE-dokument-

referanse ECE/TRANS/180a2a1e av 29. Januar 2008). 

(2) WMTC, trinn 2 tilsvarer WMTC, trinn 1 som endret ved rettelse 2 

av tilføyelse 2 (ECE/TRANS/180a2c2e av 9. september 2009) og 

rettelse 1 av tilføyelse 1 (ECE/TRANS/180a2a1c1e av  

9. september 2009). 

(3) Dessuten vil det bli tatt hensyn til de rettelser og endringer som 

påpekes i undersøkelsen av miljøvirkninger nevnt i artikkel 23 i 

forordning (EU) nr. 168/2013, samt de rettelser og endringer som 

foreslås og vedtas av UNECE WP29 som et ledd i den løpende 

forbedringen av den globalt harmoniserte prøvingssyklusen for 

kjøretøyer i gruppe L. 

5) «eksosutslipp» utslipp av forurensende gasser og partikler 

fra eksosrøret, 

6) «partikkelfilter» et filter som er montert i kjøretøyets 

eksosanlegg for å minske partikkelmengden i eksos-

strømmen, 

7) «riktig vedlikeholdt og brukt» det at et utvalgt prø-

vingskjøretøy oppfyller kriteriene for godkjenning av 

kjøretøyet med hensyn til et godt vedlikeholdsnivå og 

normal bruk i samsvar med kjøretøyprodusentens 

anbefalinger, 

8) «motorens drivstoffkrav» den drivstofftype som motoren 

vanligvis bruker: 

a)  bensin (E5) 

b)  flytende petroleumsgass (LPG) 

c)  NG/biometan (naturgass) 

d)  enten bensin (E5) eller LPG 

e)  enten bensin (E5) eller NG/biometan 

f)  dieselolje (B5) 

g)  blanding av etanol (E85) og bensin (E5) (blandings-

drivstoff) 

h)  blanding av biodiesel og diesel (B5) (blandings-

drivstoff) 

i)  hydrogen (H2) eller en blanding (H2NG) av NG/ 

biometan og hydrogen 

j)  enten bensin (E5) eller hydrogen (to typer drivstoff) 

9) «typegodkjenning med hensyn til miljøprestasjon» av et 

kjøretøy, godkjenning av en kjøretøytype, -variant eller  

-versjon hva angår følgende vilkår: 

a)  samsvar med del A og B i vedlegg V til forordning 

(EU) nr. 168/2013 

b)  tilhørighet til samme framdriftsfamilie i samsvar med 

kriteriene i vedlegg XI 

10) «kjøretøytype med hensyn til miljøprestasjon» et sett med 

kjøretøyer i gruppe L som ikke skiller seg fra hverandre på 

følgende punkter: 

a)  ekvivalent svingmasse bestemt i forhold til referanse-

massen, i samsvar med tillegg 5, 7 eller 8 til vedlegg II  
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b)  framdriftsegenskapene definert i vedlegg XI med 

hensyn til framdriftsfamilie 

11) «periodisk regeneringssystem» en forurensingsredu-

serende innretning, for eksempel en katalysator, et 

partikkelfilter eller en annen forurensningsreduserende 

innretning som krever en periodisk regenereringsprosess 

etter mindre enn 4 000 km ved normal drift av kjøretøyet, 

12) «kjøretøy som bruker alternativt drivstoff» et kjøretøy 

konstruert for å kjøre på minst én type drivstoff som enten 

er gassformig ved atmosfærisk temperatur og trykk, eller 

som i hovedsak er produsert av ikke-mineralsk olje, 

13) «kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff av H2NG» et 

kjøretøy konstruert for å kjøre på forskjellige blandinger 

av hydrogen og naturgass eller biometan, 

14) «hovedkjøretøy» et kjøretøy som er representativt for en 

framdriftsfamilie som oppført i vedlegg XI, 

15) «type forurensningsreduserende innretning» en kategori 

av forurensningsreduserende innretninger som benyttes til 

å redusere utslipp av forurensende stoffer, og som ikke 

skiller seg vesentlig fra hverandre med hensyn til sine 

miljøprestasjon og konstruksjonsegenskaper, 

16) «katalysator» en utslippsreduserende innretning som 

omdanner giftige biprodukter fra forbrenning i eksosen fra 

en motor til mindre giftige stoffer gjennom katalyserte 

kjemiske reaksjoner, 

17) «katalysatortype» en kategori av katalysatorer som ikke 

skiller seg fra hverandre på følgende punkter: 

a)  antall substrater, struktur og materiale 

b)  type katalytisk aktivitet (oksidasjon, treveiskatalyse 

eller annen type katalytisk aktivitet) 

c)  volum, forholdet mellom frontareal og substratlengde 

d)  innhold av katalytisk materiale 

e)  forhold mellom katalytiske materialer 

f)  celletetthet 

g)  dimensjoner og form 

h)  varmebeskyttelse 

i)  ikke-avtakbar eksosmanifold, katalysator og lyddem-

per som er integrert i kjøretøyets eksosanlegg, eller 

avtakbare enheter i eksosanlegget som kan skiftes ut 

18) «referansemasse» masse i driftsferdig stand av et kjøretøy 

i gruppe L, bestemt i samsvar med artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 168/2013, pluss førerens masse (75 kg), og 

eventuelt pluss framdriftsbatteriets masse, 

19) «drivverk» den del av framdriftssystemet som kommer 

etter framdriftsenheten(e), og som kan bestå av clutchene 

med dreiemomentomformer, girkassen og dens styring, 

enten en drivaksel, drivrem eller drivkjede, differen-

sialene, sluttutvekslingen og drivhjulets dekk (radius), 

20) «stopp-start-system» automatisk stopp og start av fram-

driftsenheten for å begrense tomgangskjøring og derved 

redusere kjøretøyets drivstofforbruk og utslipp av 

forurensende stoffer og CO2, 

21) «programvare for framdriftssystemet» et sett med 

algoritmer som styrer databehandlingen i framdrifts-

systemets eller drivverkets styreenheter, og som innehol-

der en ordnet sekvens med instruksjoner som endrer 

styreenhetenes tilstand, 

22) «kalibrering av framdriftssystemet» bruk av et bestemt 

sett med datatabeller og parametrer i styreenhetens 

programvare til å fininnstille kjøretøyets framdriftssystem, 

framdriftsenhet eller drivverk, 

23) «framdriftssystemets styreenhet» en felles styreenhet for 

forbrenningsmotor(er), elektriske drivmotorer eller driv-

verk, herunder girkassen eller clutchen, 

24) «motorens styreenhet» den datamaskin i kjøretøyet som 

helt eller delvis styrer kjøretøyets motor eller motorer, 

25) «drivverkets styreenhet» den datamaskin i kjøretøyet som 

helt eller delvis styrer kjøretøyets drivverk, 

26) «føler» en omformer som måler en fysisk mengde eller 

tilstand og omdanner dette til et elektrisk signal som 

benyttes som inngangssignal til en styreenhet,  
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27) «aktuator» en innretning som omformer et utgangssignal 

fra en styreenhet til bevegelse, varme eller en annen fysisk 

tilstand for å styre framdriftssystem, motor(er) eller 

drivverk, 

28) «forgasser» en innretning som blander drivstoff og luft til 

en blanding som kan forbrennes i en forbrenningsmotor, 

29) «spyleport» et forbindelsesledd mellom veivhus og 

forbrenningskammer i en totaktsmotor, der en blanding av 

friskluft, drivstoff og smøreolje passerer inn i 

forbrenningskammeret, 

30) «luftinntakssystem» et system bestående av komponenter 

som gjør det mulig for friskluft eller en blanding av luft og 

drivstoff å komme inn i motoren, og som omfatter 

motorens luftfilter, inntaksrør, resonator(er), spjeldhus og 

inntaksmanifold, dersom dette er montert, 

31) «turbolader» en sentrifugalkompressor som drives av en 

eksosturbin, og som øker luftmengden inn i forbrennings-

motoren og derved øker framdriftsytelsen, 

32) «overlader» en luftinntakskompressor som benyttes til 

forsert tilførsel av luft til forbrenningsmotoren, og derved 

øker framdriftsytelsen, 

33) «brenselcelle» en innretning som omdanner kjemisk 

energi fra hydrogen, til elektrisk energi til framdrift av 

kjøretøyet, 

34) «veivhus» rom i eller utenfor en motor som er forbundet 

med bunnpannen ved interne eller eksterne rør som gasser 

og damp kan slippe ut gjennom, 

35) «permeabilitetsprøving» prøving av tap gjennom sidene i 

den ikke-metalliske drivstoffbeholderen og forkondisjo-

nering av drivstoffbeholderens ikke-metalliske materiale 

før prøving av drivstofflagring i samsvar med nr. C8 i 

vedlegg II til forordning (EU) nr. 168/2013, 

36) «permeasjon» tap gjennom sidene i drivstoffbeholderen og 

tilførselssystemene, som vanligvis prøves ved å bestemme 

vekttapet, 

37) «fordamping» utluftingsutslipp fra drivstoffbeholderen, 

drivstofftilførselssystemet eller andre kilder, slik at hydro-

karboner fordamper til atmosfæren, 

38) «akkumulering av kjørelengde» et representativt 

prøvekjøretøy eller en gruppe representative 

prøvekjøretøyer som kjøres en forhåndsdefinert avstand 

som fastsatt i artikkel 23 nr. 3 bokstav a) eller b) i 

forordning (EU) nr. 168/2013, i samsvar med prøvings-

kravene i vedlegg VI til denne forordning, 

39) «elektrisk framdriftssystem» et system som består av en 

eller flere enheter for lagring av elektrisk energi, for 

eksempel batterier, elektromekaniske svinghjul eller 

superkondensatorer, samt en eller flere enheter for 

kondisjonering av elektrisk kraft og en eller flere 

elektriske maskiner som omdanner lagret elektrisk energi 

til mekanisk energi som overføres til hjulene og brukes til 

framdrift av kjøretøyet, 

40) «elektrisk rekkevidde» den avstanden som kjøretøyer som 

drives utelukkende av et elektrisk framdriftssystem eller 

av et elektrisk hybridframdriftssystem med ekstern lading, 

kan kjøre ved elektrisk drift på et fulladet batteri eller en 

fulladet annen enhet for lagring av elektrisk energi, målt i 

samsvar med metoden beskrevet i tillegg 3.3 til  

vedlegg VII, 

41) «rekkevidde med ekstern lading» samlet tilbakelagt 

avstand under fullstendige, kombinerte sykluser som 

kjøres til energien fra den eksterne ladningen av batteriet 

(eller en annen enhet for lagring av elektrisk energi) er 

oppbrukt, målt i samsvar med metoden beskrevet i tillegg 

3.3 til vedlegg VII, 

42) «høyeste 30-minuttershastighet» høyeste hastighet som et 

kjøretøy kan holde i 30 minutter, som et resultat av den 

målingen av 30-minutterseffekt som er fastsatt i UNECE-

reglement nr. 85, 

43) «typegodkjenning med hensyn til framdriftsytelse» god-

kjenning av en kjøretøytype, -variant eller -versjon med 

hensyn til framdriftsytelse hva angår følgende vilkår: 

a)  kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet(er)  
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b)  største kontinuerlige nominelle dreiemoment eller 

største nettodreiemoment 

c)  største kontinuerlige nominelle effekt eller største 

nettoeffekt 

d)  største samlede dreiemoment og effekt dersom det er 

et hybridkjøretøy 

44) «framdriftstype» framdriftsenheter der egenskapene ikke 

skiller seg grunnleggende fra hverandre med hensyn til 

kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet, største netto-

effekt, største kontinuerlige nominelle effekt og største 

dreiemoment, 

45) «nettoeffekt» tilgjengelig effekt i prøvingsbenk, på 

veivakselenden eller tilsvarende komponent i framdrifts-

enheten, ved de omdreiningshastigheter som er målt av 

produsenten ved typegodkjenning, med det tilbehør som er 

oppført i tabell Ap2.1-1 eller Ap2.2-1 i tillegg 2 til 

vedlegg X, når det tas hensyn til girkassens effektivitet, 

dersom nettoeffekten bare kan måles med girkassen 

montert på framdriftsenheten, 

46) «største nettoeffekt» største nettoeffekt fra framdrifts-

enheter som omfatter en eller flere forbrenningsmotorer, 

ved full motorbelastning, 

47) «største dreiemoment» største dreiemoment målt ved full 

motorbelastning, 

48) «tilbehør» alle apparater og innretninger som er oppført i 

tabell Ap2.1-1 eller Ap2.2-1 i vedlegg X. 

KAPITTEL II 

PRODUSENTENS FORPLIKTELSER MED HENSYN TIL 

KJØRETØYENES MILJØPRESTASJON 

Artikkel 3 

Krav til montering og demonstrasjon med hensyn til 

miljøprestasjon for kjøretøyer i gruppe L 

1.  Produsenten skal utstyre kjøretøyer i gruppe L med 

systemer, komponenter og separate tekniske enheter med 

innvirkning på kjøretøyets miljøprestasjon som er konstruert, 

oppbygd og montert slik at kjøretøyet ved normal bruk og når 

det vedlikeholdes i samsvar med produsentens anvisninger, er i 

samsvar med de detaljerte tekniske kravene og prøvings-

prosedyrene i denne forordning. 

2.  Produsenten skal ved hjelp av fysisk demonstrasjons-

prøving dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at 

kjøretøyer i gruppe L som gjøres tilgjengelige på markedet, 

registreres eller tas i bruk i Unionen, er i samsvar med de 

detaljerte tekniske kravene og prøvingsprosedyrene med hensyn 

til disse kjøretøyenes miljøprestasjon, som fastsatt i  

artikkel 5–15. 

3.  Dersom produsenten endrer egenskapene ved utslipps-

reduksjonssystemet eller ytelsen til en komponent som har 

betydning for utslippene, etter at den godkjente kjøretøytypen 

med hensyn til miljøprestasjon er brakt i omsetning, skal 

produsenten umiddelbart melde fra til godkjennings-

myndigheten om dette. Produsenten skal dokumentere overfor 

godkjenningsmyndigheten at de endrede egenskapene ved 

utslippsreduksjonssystemet eller komponenten ikke fører til en 

dårligere miljøprestasjon enn den som ble påvist ved 

typegodkjenningen. 

4.  Produsenten skal påse at reservedeler og utstyr som gjøres 

tilgjengelig på markedet eller tas i bruk i Unionen, er i samsvar 

med de detaljerte tekniske kravene og prøvingsprosedyrene 

med hensyn til miljøprestasjon for kjøretøyene nevnt i denne 

forordning. Et godkjent kjøretøy i gruppe L med en slik 

reservedel eller slikt utstyr skal overholde de samme prøvings-

kravene og grenseverdiene for ytelse som et kjøretøy med en 

original del eller originalt utstyr som minst oppfyller de krav til 

holdbarhet som er fastsatt i artikkel 22 nr. 2 og artikkel 23 og 

24 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

5.  Produsenten skal påse at typegodkjenningsprosedyrene for 

kontroll av produksjonssamsvar følges med hensyn til de 

detaljerte kravene til miljøprestasjon og framdriftsytelse som er 

fastsatt i artikkel 33 i forordning (EU) nr. 168/2013 og i nr. C3 i 

vedlegg II til samme forordning. 

6.  Produsenten skal gi godkjenningsmyndigheten en be-

skrivelse av de tiltak som er truffet for å hindre inngrep på 

framdriftssystemets styringssystem, herunder datamaskinene 

som styrer miljøprestasjonen og framdriftsytelse i samsvar med 

nr. C1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 168/2013. 

7.  På hybridkjøretøyer eller kjøretøyer utstyrt med et stopp-

start-system skal produsenten installere en «servicetilstand» der 

kjøretøyet kan kjøres kontinuerlig på den drivstoffdrevne 

motoren ved prøving eller kontroll av miljøprestasjon og 

framdriftsytelse. Dersom denne kontrollen eller prøvingen 

krever en særlig prosedyre, skal den beskrives nærmere i 

servicehåndboken (eller tilsvarende). Den særlige prosedyren 

skal ikke kreve bruk av særskilt utstyr utover det som følger 

med kjøretøyet. 

Artikkel 4 

Anvendelse av UNECE-reglementer 

1.  De UNECE-reglementene og de endringene av disse som 

er oppført i vedlegg I til denne forordning, får anvendelse på 

typegodkjenning med hensyn til miljøprestasjon og framdrifts-

ytelse.  
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2.  Kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på 

≤ 25 km/t skal oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglemen-

ter som får anvendelse på kjøretøyer med en høyeste konstruk-

sjonshastighet på > 25 km/t. 

3.  Henvisninger til kjøretøygruppe L1, L2, L3, L4, L5, L6 og 

L7 i UNECE-reglementene skal forstås som henvisninger til 

henholdsvis kjøretøygruppe L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e og 

L7e i denne forordning, herunder eventuelle undergrupper. 

Artikkel 5 

Tekniske spesifikasjoner, krav og prøvingsprosedyrer med 

hensyn til miljøprestasjon for kjøretøyer i gruppe L 

1.  Prøvingsprosedyrene for miljøprestasjon og fram-

driftsytelse skal utføres i samsvar med prøvingskravene i denne 

forordning. 

2.  Prøvingsprosedyrene skal utføres av eller i påsyn av 

godkjenningsmyndigheten eller, dersom godkjennings-

myndigheten gir tillatelse til det, av den tekniske instansen. 

Produsenten skal velge ut et representativt hovedkjøretøy for å 

dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at miljøpre-

stasjonen for kjøretøyene i gruppe L er i samsvar med kravene i 

vedlegg XI. 

3.  Målemetodene og prøvingsresultatene skal rapporteres til 

godkjenningsmyndigheten i det format for prøvingsrapporter 

som er omhandlet i artikkel 32 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 168/2013. 

4.  Typegodkjenning med hensyn til miljøprestasjon ved 

prøvingstype I, II, III, IV, V, VII og VIII skal utvides til å 

omfatte forskjellige kjøretøyvarianter og -versjoner og fram-

driftstyper og -familier, forutsatt at kjøretøyversjonen, fram-

driftssystemet eller de parametrene for det forurensnings-

reduserende systemet som er oppført i vedlegg XI, er identiske 

eller holder seg innenfor de foreskrevne toleransene angitt i 

nevnte vedlegg. 

5.  Hybridkjøretøyer eller kjøretøyer utstyrt med et stopp-

start-system skal prøves med den drivstoffdrevne motoren i 

gang når det er angitt i prøvingsprosedyren. 

Artikkel 6 

Krav til type I-prøving: eksosutslipp etter kaldstart 

De prøvingsprosedyrene og kravene ved type I-prøving av 

eksosutslipp etter kaldstart som er nevnt i del A i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i 

samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 7 

Krav til type II-prøving: eksosutslipp ved (økt) 

tomgangsturtall og fri akselerasjon 

De prøvingsprosedyrene og kravene ved type II-prøving av 

eksosutslipp ved (økt) tomgangsturtall og fri akselerasjon som 

er nevnt i del A i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013, 

skal utføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg III til denne 

forordning. 

Artikkel 8 

Krav til type III-prøving: utslipp av veivhusgasser 

De prøvingsprosedyrene og kravene ved type III-prøving av 

utslipp av veivhusgasser som er nevnt i del A i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i 

samsvar med vedlegg IV til denne forordning. 

Artikkel 9 

Krav til type IV-prøving: fordampingsutslipp 

De prøvingsprosedyrene og kravene ved type IV-prøving av 

fordampingsutslipp som er nevnt i del A i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i 

samsvar med vedlegg V til denne forordning. 

Artikkel 10 

Krav til type V-prøving: forurensningsreduserende 

innretningers holdbarhet 

De prøvingsprosedyrene og kravene ved type V-prøving av 

forurensningsreduserende innretningers holdbarhet som er 

nevnt i del A i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013, skal 

utføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg VI til denne 

forordning. 

Artikkel 11 

Krav til type VIII-prøving: CO2-utslipp, drivstofforbruk, 

forbruk av elektrisk energi eller elektrisk rekkevidde 

De prøvingsprosedyrene og kravene ved type VII-prøving av 

energieffektivitet med hensyn til CO2-utslipp, drivstofforbruk, 

forbruk av elektrisk energi eller elektrisk rekkevidde som er 

nevnt i del A i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013, skal 

utføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg VII til denne 

forordning.  
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Artikkel 12 

Krav til type VIII-prøving: OBD-miljøprøvinger 

De prøvingsprosedyrene og kravene ved type VIII-prøving av 

miljødelen av egendiagnosesystemer (OBD) som er nevnt i del 

A i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres og 

kontrolleres i samsvar med vedlegg VIII til denne forordning. 

Artikkel 13 

Krav til type IX-prøving: lydnivå 

De prøvingsprosedyrene og kravene ved type IX-prøving av 

lydnivå som er nevnt i del A i vedlegg V til forordning (EU)  

nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

vedlegg IX til denne forordning. 

KAPITTEL III 

PRODUSENTENS FORPLIKTELSER MED HENSYN TIL 

KJØRETØYENES FRAMDRIFTSYTELSE 

Artikkel 14 

Generelle forpliktelser 

1.  Før et kjøretøy i gruppe L gjøres tilgjengelig på markedet, 

skal produsenten påvise framdriftsytelse i kjøretøytypen i 

gruppe L overfor godkjenningsmyndigheten, i samsvar med 

kravene fastsatt i denne forordning. 

2.  Når produsenten gjør et kjøretøy i gruppe L tilgjengelig på 

markedet eller registrerer det før det tas i bruk, skal den påse at 

framdriftsytelsen i kjøretøytypen i gruppe L ikke overstiger det 

som er meldt til godkjenningsmyndigheten i opplysnings-

mappen omhandlet i artikkel 27 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

3.  Framdriftsytelsen i et kjøretøy som er utstyrt med et 

reservesystem, en reservekomponent eller en separat teknisk 

reserveenhet, skal ikke overstige ytelsen i et kjøretøy som er 

utstyrt med de originale systemene, komponentene eller 

separate tekniske enhetene. 

Artikkel 15 

Krav til framdriftsytelse 

De prøvingsprosedyrene og kravene ved prøving av 

framdriftsytelse som er nevnt i nr. A2 i vedlegg II til forordning 

(EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

vedlegg X til denne forordning. 

KAPITTEL IV 

MEDLEMSSTATENES FORPLIKTELSER 

Artikkel 16 

Typegodkjenning av kjøretøyer i gruppe L og systemer, 

komponenter eller separate tekniske enheter til disse 

1.  Når en produsent ber om det, skal de nasjonale 

myndigheter ikke med begrunnelse i kjøretøyets miljøpre-

stasjon nekte å gi typegodkjenning med hensyn til miljøpre-

stasjon og framdriftsytelse eller nasjonal godkjenning for en ny 

kjøretøytype, eller forby at et kjøretøy, et system, en kompo-

nent eller separat teknisk enhet gjøres tilgjengelig på markedet, 

registreres eller tas i bruk, når det aktuelle kjøretøyet er i 

samsvar med forordning (EU) nr. 168/2013 og de detaljerte 

prøvingskravene fastsatt i denne forordning. 

2.  Med virkning fra datoene fastsatt i vedlegg IV til 

forordning (EU) nr. 168/2013 skal de nasjonale myndigheter, 

for nye kjøretøyer som ikke samsvarer med miljøstandard Euro 

4 i del A1, B1, C1 og D i vedlegg VI og VII til forordning (EU) 

nr. 168/2013 eller miljøstandard Euro 5 i del A2, B2, C2 og D i 

vedlegg VI og VII til forordning (EU) nr. 168/2013, anse at 

samsvarssertifikater som inneholder tidligere miljø-

grenseverdier, ikke lenger er gyldige ved anvendelse av artikkel 

43 nr. 1 i forordning (EU) nr. 168/2013, og med begrunnelse i 

utslipp, drivstoff- eller energiforbruk eller gjeldende krav til 

funksjonssikkerhet eller kjøretøyets oppbygging, forby at slike 

kjøretøyer gjøres tilgjengelige på markedet, registreres eller tas 

i bruk. 

3.  Ved anvendelse av artikkel 77 nr. 5 i forordning (EU)  

nr. 168/2013 skal de nasjonale myndigheter klassifisere den 

godkjente kjøretøytypen i samsvar med vedlegg I til nevnte 

forordning. 

Artikkel 17 

Typegodkjenning av forurensningsreduserende 

reserveinnretninger 

1.  De nasjonale myndigheter skal forby at nye forurens-

ningsreduserende reserveinnretninger beregnet på montering i 

kjøretøyer som er godkjent i henhold til denne forordning, 

gjøres tilgjengelige på markedet eller installeres i et kjøretøy 

når de ikke er av en type som er typegodkjent med hensyn til 

miljøprestasjon og framdriftsytelse i samsvar med artikkel 23 

nr. 10 i forordning (EU) nr. 168/2013 og med denne forordning.  
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2.  De nasjonale myndigheter kan fortsatt innvilge utvidelser 

av EU-typegodkjenninger som nevnt i artikkel 35 i forordning 

(EU) nr. 168/2013, til å omfatte forurensningsreduserende 

reserveinnretninger som er av en type som omfattes av direktiv 

2002/24/EF, på de vilkår som opprinnelig gjaldt. De nasjonale 

myndigheter skal forby at slike forurensningsreduserende 

reserveinnretninger gjøres tilgjengelige på markedet eller 

installeres i et kjøretøy, med mindre de er av en type som har 

fått relevant typegodkjenning. 

3.  En type forurensningsreduserende reserveinnretning 

beregnet på montering i et kjøretøy som er typegodkjent i 

samsvar med denne forordning, skal prøves i samsvar med 

tillegg 10 til vedlegg II og med vedlegg VI. 

4.  Originale forurensningsreduserende reserveinnretninger 

som er av en type som omfattes av denne forordning, og som er 

beregnet på montering i et kjøretøy som det vises til i den 

relevante typegodkjenningsdokumentasjonen for hele 

kjøretøyet, behøver ikke samsvare med prøvingskravene i 

tillegg 10 til vedlegg II, forutsatt at de oppfyller kravene i punkt 

4 i nevnte tillegg. 

KAPITTEL V 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 18 

Endring av vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013 

Del A i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013 endres i 

samsvar med vedlegg XII. 

Artikkel 19 

Ikrafttredelse 

1.  Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2.  Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 16. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG XII 

Endring av del A i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013 

1.  Del A i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013 skal lyde: 

«A)  Miljøprøvinger og -krav 

Kjøretøyer i gruppe L kan typegodkjennes bare dersom de oppfyller følgende miljøkrav: 

Prøvings-

type 
Beskrivelse Krav: grenseverdier 

Kriterier for klassifisering i 

undergrupper i tillegg til 

artikkel 2 og vedlegg I 

Krav: prøvingsprosedyrer 

I Eksosutslipp etter 

kaldstart 

Vedlegg VI del A Punkt 4.3 i vedlegg II til 

delegert kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 134/2014 

Vedlegg II til delegert 

kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014 

II — ET eller hybrid(5) 

utstyrt med ET: 

utslipp ved 

tomgang og økt 

tomgangsturtall 

— KT eller hybrid 

med KT-motor: 

prøving ved fri 

akselerasjon 

Direktiv 

2009/40/EF(6) 

Punkt 4.3 i vedlegg II til 

delegert kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 134/2014 

Vedlegg III til delegert 

kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014 

III Utslipp av 

veivhusgasser 

Nullutslipp, lukket 

veivhus. Utslipp av 

veivhusgasser skal 

ikke gå direkte ut i 

omgivelsesluften fra 

noe kjøretøy i løpet 

av dets levetid. 

Punkt 3.2 i vedlegg XI 

til delegert kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 134/2014 

Vedlegg IV til delegert 

kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014 

IV Fordampingsutslipp Vedlegg VI del C Punkt 3.2 i vedlegg XI 

til delegert kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 134/2014 

Vedlegg V til delegert 

kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014 

V De forurensnings-

reduserende 

innretningenes 

holdbarhet 

Vedlegg VI og VII SRC-LeCV: punkt 2 i 

tillegg 1 til vedlegg VI 

til delegert kommisjons-

forordning (EU)  

nr. 134/2014 

USA EPA AMA: punkt 

2.1 i tillegg 2 til vedlegg 

VI til delegert kommi-

sjonsforordning (EU)  

nr. 134/2014 

Vedlegg VI til delegert 

kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014 

VI En type VI-prøving er 

ikke fastsatt 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 
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Prøvings-

type 
Beskrivelse Krav: grenseverdier 

Kriterier for klassifisering i 

undergrupper i tillegg til 

artikkel 2 og vedlegg I 

Krav: prøvingsprosedyrer 

VII CO2-utslipp, 

drivstofforbruk og/eller 

forbruk av elektrisk 

energi og elektrisk 

rekkevidde 

Måling og 

rapportering, ingen 

grenseverdi for 

typegodkjenning 

Punkt 4.3 i vedlegg II til 

delegert kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 134/2014 

Vedlegg VII til delegert 

kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014 

VIII OBD-miljøprøvinger Vedlegg VI del B Punkt 4.3 i vedlegg II til 

delegert kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 134/2014 

Vedlegg VIII til delegert 

kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014 

IX Lydnivå Vedlegg VI del D Når UNECE-reglement 

nr. 9, 41, 63 eller 92 

erstatter EUs egne krav 

som er fastsatt i den 

delegerte rettsakten om 

krav til miljøprestasjon 

og framdriftsytelse, skal 

kriteriene om klassifise-

ring i (under)grupper 

fastsatt i disse UNECE-

reglementene (vedlegg 

6) velges ut med 

henvisning til type IX-

prøving av lydnivå. 

Vedlegg IX til delegert 

kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014» 

 


