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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/348 

av 10. mars 2016 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 98/2012 med omsyn til lågaste innhald av 6-fytase 

(EC 3.1.3.26) framstilt av Komagataella pastoris (DSM 23036) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for 

oppfôringssvin (innehavar av godkjenninga: Huvepharma EOOD)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særleg artikkel 13 nr. 2, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og 

framgangsmåtar for å gje eller endre slik godkjenning. 

2) Ved kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 98/2012(2) vart bruken av preparatet 6-fytase (EC 3.1.3.26) 

framstilt av Komagataella pastoris (DSM 23036), tidlegare kalla Pichia pastoris, etter ein søknad i samsvar med 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003, godkjend fram til 28. februar 2022 for oppfôringskjuklingar og 

oppfôringskalkunar, livkjuklingar, avlskalkunar, verpehøner, andre fugleartar meinte for oppfôring og egglegging, 

avvande smågrisar, oppfôringssvin og purker. 

3) Innehavaren av godkjenninga har, i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003, gjort framlegg om å 

endre vilkåra for godkjenning av det aktuelle stoffet i fôrvarer for oppfôringssvin ved å senke det tilrådde lågaste 

innhaldet frå 250 OTU/kg til 125 OTU/kg. Relevante data til støtte for framlegget var lagde ved søknaden. 

Kommisjonen sende søknaden over til Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla 

«Styresmakta»). 

4) I ei fråsegn av 9. juli 2015(3) slo Styresmakta fast at under dei nye framlagde bruksvilkåra kan preparatet 6-fytase (EC 

3.1.3.26) framstilt av Komagataella pastoris (DSM 23036) vere verksamt på oppfôringssvin ved den lågaste tilrådde 

dosen på 125 OTU/kg fullfôr slik det er søkt om. Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om ein 

plan for overvaking etter marknadsføring. Ho stadfesta dessutan den rapporten om metoden for analyse av 

tilsetjingsstoffet i fôrvarer som er lagd fram av det referanselaboratoriet som vart skipa ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5) Vurderinga av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Komagataella pastoris (DSM 23036) viser at vilkåra for godkjenning 

som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. 

6) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 98/2012 bør difor endrast. 

7) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for planter, dyr, 

næringsmiddel og fôr — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 11.3.2016, s. 56, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 134/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 16 

av 15.3.2018, s. 1. 

(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 98/2012 av 7. februar 2012 om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av 

Pichia pastoris (DSM 23036) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfôringskjuklingar, oppfôringskalkunar, livkjuklingar, avlskalkunar, 

verpehøner, andre fugleartar meinte for oppfôring og egglegging, avvande smågrisar, oppfôringssvin og purker (innehavar av 

godkjenninga: Huvepharma AD) (TEU L 35 av 8.2.2012, s. 6). 

(3) EFSA Journal 2015; 13(7):4200. 

2018/EØS/73/01 



Nr. 73/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 98/2012 vert bytt ut med teksta i vedlegget til denne forordninga. 

Artikkel 2 

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 10. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk nemning, 

forklaring, analysemetode 
Dyreart eller dyregruppe 

Høgste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil Einingar aktivt stoff per 

kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fordøyingsbetrande middel. 

4a16 Huvepharma 

EOOD 

6-fytase 

EC 3.1.3.26 

Samansetnaden til tilsetjings-

stoffet 

Preparat av 6-fytase (EC 3.1.3.26) 

framstilt av Komagataella 

pastoris (DSM 23036) med ein 

aktivitet på minst: 

4000 OTU(1)/g i fast form 

8 000 OTU/g i flytande form 

Karakteristikk av det aktive stoffet 

6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av 

Komagataella pastoris (DSM 

23036) 

Analysemetode(2) 

Kolorimetrisk metode basert på 

mengdefastsetjing av uorganisk 

fosfat som enzymet frigjev frå 

natriumfytat 

Oppfôringskjuklingar, liv-

kjuklingar, verpehøner, 

andre fugleartar bortsett 

frå oppfôringskalkunar og 

avlskalkunar, oppfôrings-

svin, purker. 

— 125 OTU — 1.  Bruksrettleiinga for til-

setjingsstoffet og premiksen 

inneheld opplysningar om 

lagringstemperatur, lag-

ringstid og pelleterings-

stabilitet. 

2.  Høgste tilrådde dose for 

alle godkjende dyreartar: 

500 OTU/kg fullfôr. 

3.  Til bruk i fôr som inneheld 

meir enn 0,23 % fytinbunde 

fosfor. 

4.  Tryggleikstiltak: pustevern, 

briller og hanskar skal 

nyttast under handsaminga. 

28. februar 

2022 

Oppfôringskalkunar, avls-

kalkunar, smågrisar (av-

vande) 

250 OTU 

(1) 1 OTU er den mengda enzym som katalyserer frigjevinga av 1 mikromol uorganisk fosfat per minutt frå 5,1 mM natriumfytat i ein sitratbuffer med pH 5,5 ved 37 °C, målt som blåfargen i P-molybdatkomplekset ved 

820 nm. 

(2) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet til Fellesskapet: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 

 



Nr. 73/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/329 

av 8. mars 2016 

om godkjenning av 6-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fuglearter og for avvente smågriser, 

oppfôringssvin, purker og mindre utbredte arter av svin (innehaver av godkjenningen: Lohmann Animal 

Nutrition GmbH)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og 

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av 6-fytase. 

Søknaden inneholdt de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av 6-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer 

for fuglearter og svin. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 17. juni 2015(2) at  

6-fytase under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. 

Det ble også fastslått at tilsetningsstoffet kan forbedre fordøyeligheten av fosfor, utnyttelsen av fosfor eller 

beinmineraliseringen hos verpehøne, oppfôringskylling, alle kategorier svin og oppfôringskalkun. Myndigheten anså at 

disse konklusjonene kan overføres til livkylling og avlskalkun. Videre bestemte Myndigheten at konklusjonene kan 

ekstrapoleres til alle mindre utbredte fjørfearter og andre fuglearter fram til egglegging og fuglearter ment for 

egglegging. På samme måte kan konklusjonene for svin ekstrapoleres til mindre utbredte svinearter. Myndigheten anser 

ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet videre rapporten om 

analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av 6-fytase viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er 

oppfylt. Bruk av dette tilsetningsstoffet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «fordøyelses-

forbedrende midler», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 62 av 9.3.2016, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 135/2016 av 8. juli 2016 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 16 av 

15.3.2018, s. 3. 

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) EFSA Journal 2015; 13(7):4159. 

2018/EØS/73/02 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 8. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 
Dyreart eller dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
Antall enheter aktivt stoff 

per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler 

4a23 Lohmann 

Animal 

Nutrition 

GmbH 

6-fytase 

EC 3.1.3.26 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av 6-fytase framstilt av 

Komagataella pastoris (DSM 25375) 

med en aktivitet på minst 40 000 U(1)/g 

Flytende og fast form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av 

Komagataella pastoris (DSM 25375) 

Analysemetode(2) 

Til mengdebestemmelse av aktiviteten 

til 6-fytase i tilsetningsstoffet: 

Kolorimetrisk metode basert på 

enzymreaksjonen til fytase på fytat — 

VDLUFA Method Book, Vol. III, 

27.1.1. 

Til mengdebestemmelse av aktiviteten 

til 6-fytase i premikser og mineralfôr: 

Kolorimetrisk metode basert på 

enzymreaksjonen til fytase på fytat — 

VDLUFA Method Book, Vol. III, 

27.3.3. 

Oppfôringskylling og liv-

kylling, alle fuglearter til 

oppfôring og til egglegging 

unntatt oppfôringskalkun og 

avlskalkun 

— 250 U — 1.  I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksen angis lag-

ringsforhold og stabili-

tet ved varmebehand-

ling. 

2.  Sikkerhet: Åndedretts-

vern, vernebriller og 

hansker skal brukes 

ved håndtering. 

29. mars 

2026 

Alle fuglearter til egg-

legging 

125 U 

Oppfôringskalkun og avls-

kalkun 

500 U 

Smågris (avvent), oppfô-

ringssvin, purke og mindre 

utbredte arter av svin 

250 U 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 
Dyreart eller dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
Antall enheter aktivt stoff 

per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Til mengdebestemmelse av aktiviteten 

til 6-fytase i fôrvarer: 

kolorimetrisk metode basert på 

enzymreaksjonen til fytase på fytat — 

EN ISO 30024. 

      

(1) 1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol uorganisk fosfat per minutt fra et natriumfytatsubstrat ved pH 5,5 og 37 °C. 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/158 

av 4. februar 2016 

om fastsettelse av overgangstiltak med hensyn til visse virksomheter i kjøtt- og melkesektoren 

i Kroatia 

[meddelt under nummer K(2016) 501](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Kroatia, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene(1), 

særlig artikkel 12 nr. 2, og 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(2), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 852/2004 er det fastsatt alminnelige regler for næringsmiddelhygiene som gjelder for 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, og som bygger på prinsippene om fareanalyse og kritiske kontrollpunkter. 

Det er fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal overholde de strukturelle kravene som bygger på disse 

prinsippene. 

2) Forordning (EF) nr. 853/2004 utfyller reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 852/2004. Reglene fastsatt i forordning (EF) 

nr. 853/2004 omfatter særlige krav til virksomheter som bearbeider kjøtt og melk. 

3) I henhold til vedlegg V til tiltredelsesakten for Kroatia skal visse strukturelle krav fastsatt i vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 852/2004 og i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 ikke få anvendelse på visse virksomheter i Kroatia 

før 31. desember 2015. Disse virksomhetene er oppgitt på nettstedet til General Directorate for Health and Food 

Safety(3). Kroatia har anmodet om at fristen forlenges til 30. juni 2016 for et begrenset antall virksomheter i kjøtt- og 

melkesektoren. 

4) Det bør fastsettes en forlengelse av de gjeldende overgangstiltakene for visse virksomheter i kjøtt- og melkesektoren for 

å gi dem tilstrekkelig tid til å tilpasse seg standardene for næringsmiddeltrygghet i Unionen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 6.2.2016, s. 47, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 136/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 5. 

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(3) http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/establishments-transition-croatia_en.pdf 

2018/EØS/73/03 
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5) De gjeldende overgangstiltakene fastsatt i del II nr. 5 i vedlegg V til tiltredelsesakten for Kroatia får anvendelse til  

31. desember 2015. For å unngå et juridisk tomrom bør overgangstiltakene fastsatt i denne beslutning få anvendelse fra 

1. januar 2016. De bør begrenses til seks måneder ettersom artikkel 42 i tiltredelsesakten for Kroatia fastsetter at 

overgangstiltakene bare kan få anvendelse i en periode på høyst tre år fra tiltredelsesdatoen. 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Som unntak fra de særlige kravene fastsatt i kapittel II i vedlegg II til forordning (EF) nr. 852/2004 og i kapittel II og III i 

avsnitt I, kapittel II og III i avsnitt II, kapittel I i avsnitt V og del II.A i kapittel I i avsnitt IX i vedlegg III til forordning (EF)  

nr. 853/2004, kan virksomheter i kjøtt- og melkesektoren som er oppført i vedlegget til denne beslutning («de oppførte 

virksomhetene»), fortsette å produsere og bearbeide kjøtt og melk («produktene») forutsatt at vilkårene fastsatt i artikkel 2 i 

denne beslutning overholdes. 

Artikkel 2 

1.  Produkter fra de oppførte virksomhetene skal bare 

a)  bringes i omsetning på det nasjonale markedet i Kroatia eller på markeder i tredjestater i samsvar med relevant 

unionsregelverk, eller 

b)  brukes til videre bearbeiding i de oppførte virksomhetene, uavhengig av markedsføringsdatoen. 

2.  Produktet skal være påført et annet stempelmerke eller identifikasjonsmerke enn de som er fastsatt i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 853/2004. 

3.  Kroatia skal bruke stempel- eller identifikasjonsmerket som ble meddelt Kommisjonen skriftlig 29. juni 2012, i samsvar 

med nr. 3 del II nr. 5 i vedlegg V til tiltredelsesakten for Kroatia. 

4.  Nr. 1 og 2 får anvendelse på alle produkter fra integrerte bearbeidingsvirksomheter for ferskt kjøtt, kvernet kjøtt, 

bearbeidet kjøtt, mekanisk utbeinet kjøtt og virksomheter for bearbeiding av melk der en del av virksomheten er en oppført 

virksomhet. 

Artikkel 3 

Kroatia skal sikre at oppførte virksomheter som ikke overholder de særlige kravene fastsatt i kapittel II i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 852/2004 og i kapittel II og III i avsnitt I, kapittel II og III i avsnitt II, kapittel I i avsnitt V og i del II.A i 

kapittel I i avsnitt IX i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, avslutter sin virksomhet. 

Artikkel 4 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2016 til 30. juni 2016. 
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Artikkel 5 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 4. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   



8.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/11 

 

VEDLEGG 

Liste over virksomheter som bearbeider kjøtt 

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn Gate eller landsby/by/region 

1. HR 14 IMES — MESNA INDUSTRIJA d.o.o. Ulica Katarine Zrinske 9, 

Samobor, 

Zagrebačka 

2. HR 405 KARLO — TOMISLAV, obrt proizvodnju i 

preradu mesa, trgovinu i ugostiteljstvo 

Bistrec 16, Lug Samoborski, 

Bregana, 

Zagrebačka 

3. HR 811 VUGRINEC d.o.o. A. Mihanovića 44, Kraj Gornji, 

Dubravica, 

Zagrebačka 

4. HR 895 JADRI TRADE d.o.o. Švica 152, 

Otočac, 

Ličko — senjska 

5. HR 1466 KULINA NOVA SELA d.o.o. Nova Sela b.b., 

Nova Sela, 

Dubrovačko — neretvanska 

6. HR 1526 BERMES d.o.o. Zagorska 14, 

Donja Pušća, 

Zagrebačka 

Liste over virksomheter som bearbeider melk 

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn Gate eller landsby/by/region 

1. HR 1444 LE — Milk d.o.o. Ravenski Lemeš b.b., Raven, 

Križevci, 

Koprivničko — križevačka 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1 

av 3. desember 2015 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til 

grenseverdier for rester av bifenazat, boskalid, cyazofamid, cyromazin, dazomet, ditiokarbamater, 

fluazifop-P, mepanipyrim, metrafenon, pikloram, propamokarb, pyridaben, pyriofenon, sulfoksaflor, 

tebukonazol, tebufenpyrad og tiram i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av bifenazat, cyazofamid, cyromazin, mepanipyrim, metrafenon, propamokarb og tebukonazol 

er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av ditiokarbamater og tiram er fastsatt i 

vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av boskalid, dazomet, 

fluazifop-P, pikloram, pyridaben, pyriofenon og tebufenpyrad er fastsatt i del A i vedlegg III til nevnte forordning. Når 

det gjelder sulfoksaflor, er det ikke fastsatt særlige grenseverdier, og stoffet er heller ikke oppført i vedlegg IV til nevnte 

forordning, og standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) får derfor anvendelse. 

2) I forbindelse med en vurdering av hvorvidt det skulle gis godkjenning for bruk på blåbær, tranebær, stikkelsbær og 

azarolhagtorn av et plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet bifenazat, er det i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt en søknad om endring av de gjeldende grenseverdiene. 

3) Når det gjelder boskalid, er det inngitt en slik søknad for bønner og erter (med belg). Når det gjelder cyazofamid, er det 

inngitt en slik søknad for auberginer. Når det gjelder cyromazin, er det inngitt en slik søknad for «salat og salatplanter», 

«spinat og lignende blader» og «urter og spiselige blomster». Når det gjelder dazomet, er det inngitt en slik søknad for 

frukter med kodenummer 0100000, gulrøtter, reddiker, fruktbærende grønnsaker (unntatt sukkermais), bladkål, «salat og 

salatplanter» og «spinat og lignende blader». Når det gjelder fluazifop-P, er det inngitt en slik søknad for knollselleri, 

jordskokk, erter (uten belg), artisjokk, tørkede bønner, linser, lupiner, linfrø, valmuefrø, saflorfrø, urtete (tørkede røtter) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 2 av 5.1.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2016 av 8. juli 2016 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 7. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s 1. 

2018/EØS/73/04 2018/EØS/73/04 
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og krydder (røtter eller jordstengler). Når det gjelder mepanipyrim, er det inngitt en slik søknad for jordbær, tomater, 

auberginer og slangeagurker. Når det gjelder metrafenon, er det inngitt en slik søknad for humle. Når det gjelder 

pikloram, er det inngitt en slik søknad for agurkurt. Når det gjelder propamokarb, er det inngitt en slik søknad for 

hvitløk, kepaløk og sjalottløk. Når det gjelder pyridaben, er det inngitt en slik søknad for frukter av gresskarfamilien 

(spiselig skall). Når det gjelder pyriofenon, er det inngitt en slik søknad for borddruer. Når det gjelder tebukonazol,  

er det inngitt en slik søknad for slangeagurker og mandelgresskar. Når det gjelder tebufenpyrad, er det inngitt en  

slik søknad for sitrusfrukter, plommer, jordbær, tomater, grønnsakpaprika, auberginer, sylteagurker, meloner og vann-

meloner. 

4) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF) nr. 396/2005 er det inngitt en søknad om bruk av tiram på 

avokadoer. Søkeren hevder at den tillatte bruken av stoffet på denne veksten i Australia og New Zealand fører til 

restmengder som overstiger grenseverdien i forordning (EF) nr. 396/2005, og at en høyere grenseverdi er nødvendig for 

å unngå handelshindringer for import av veksten. 

5) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er disse søknadene evaluert av de berørte medlemsstatene, og 

evalueringsrapportene er oversendt Kommisjonen. 

6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og evalue-

ringsrapportene, og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt grunngitte 

uttalelser om de foreslåtte grenseverdiene(2). Myndigheten oversendte disse uttalelsene til Kommisjonen og 

medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelige for offentligheten. 

7) Når det gjelder bruk av cyromazin på bredbladet endiv og bruk av tebufenpyrad på grønnsakpapria, konkluderte 

Myndigheten med at risiko for forbrukerne ikke kan utelukkes. De gjeldende grenseverdiene bør derfor forbli uendret. 

8) Når det gjelder bruk av cyromazin på vårsalat og friske urter, bruk av dazomet på frukter og bruk av tebufenpyrad på 

plommer, sylteagurker, meloner og vannmeloner, støtter de framlagte dataene lavere grenseverdier enn de gjeldende. 

Ettersom det er nødvendig å bekrefte hvorvidt disse lavere grenseverdiene i tilstrekkelig grad gjenspeiler kritisk god 

landbrukspraksis i EU, og gitt at de gjeldende grenseverdien er trygge for forbrukerne, bør de gjeldende grenseverdiene 

ikke senkes innenfor rammen av nåværende forordning, men informasjonen i de framlagte dataene bør brukes ved 

gjennomgang av alle gjeldende grenseverdier for de nevnte stoffene. 

  

(2) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på http://www.efsa.europa.eu 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenazate in blueberries, cranberries, 

gooseberries and azaroles (kiwiberries). EFSA Journal 2015;13(3):4047 [20 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for boscalid in beans and peas with pods. EFSA 

Journal 2015;13(3):4045 [19 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for cyazofamid in aubergines. EFSA Journal 2015;13(1):3993 [19 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyromazine in various leaf vegetables and fresh herbs. EFSA Journal 

2015;13(1):4004[22 s.]. 

EFSA Journal 2015;13(3):4049 [23 s.]. 

EFSA Journal 2015;13(3):4059 [28 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for mepanipyrim in tomato, aubergine, strawberry 

and cucumber. EFSA Journal 2015;13(3):4037 [24 s.]. 

Reasoned opinion on the setting of a new maximum residues level (MRL) for metrafenone in hop cones. EFSA Journal 2015;13(4):4078 

[19 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for picloram in borage and corn gromwell seeds. 

EFSA Journal 2015;13(3):4062 [20 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for propamocarb in onions, garlic, shallots and leeks. EFSA 

Journal 2015;13(4):4084 [20 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level maximum residue level (MRL) for pyridaben in cucurbits — 

edible peel. EFSA Journal 2015;13(3):4041 [21 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for pyriofenone in table grapes. EFSA Journal 

2015;13(3):4071 [16 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tebuconazole in cucumbers and courgettes. EFSA Journal 2015;13(1):4000 

[24 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tebufenpyrad in various crops. EFSA Journal 2015;13(4):4091 [29 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for thiram in avocados. EFSA Journal 2015;13(1):4003 [21 s.]. 
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9) Når det gjelder ditiokarbamater, konkluderte Myndigheten med at en ny grenseverdi for avokadoer må fastsettes til 

7 mg/kg for å ta hensyn til bruken av tiram på denne veksten på en tilfredsstllende måte. Den foreslåtte grenseverdien 

vurderes som trygg for forbrukerne. 

10) Når det gjelder alle andre søknader, konkluderte Myndigheten med at alle opplysningskrav var oppfylt, og at endringene 

av grenseverdiene som søkerne hadde anmodet om, var akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet, på grunnlag av en 

vurdering av forbrukersikkerheten for 27 bestemte europeiske forbrukergrupper. Myndigheten tok hensyn til de nyeste 

opplysningene om stoffenes toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for disse stoffene gjennom 

konsum av alle næringsmidler som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som følge av høyt konsum av de 

berørte vekstene og produktene, viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt 

referansedose (ARfD) overskrides. 

11) Når det gjelder sulfoksaflor, framla Myndigheten en konklusjon om fagfellevurderingen av risikovurderingen av 

pesticider med det aktive stoffet(1). I den forbindelse anbefalte Myndigheten å fastsete grenseverdier som omfatter både 

representativ bruk i henhold til god landbrukspraksis i EU og anmodninger om importtoleranser fra flere tredjestater. 

Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier om passende bestemmelsesgrenser. 

12) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringene av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

13) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 3. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulfoxaflor. EFSA Journal 2014;12(5):3692[170 s.]. 



   

 

8
.1

1
.2

0
1
8

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 7

3
/1

5
 

 

VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II skal kolonnene for bifenazat, cyazofamid, cyromazin, ditiokarbamater, mepanipyrim, metrafenon, propamokarb, tebukonazol og tiram lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

B
if

en
az

at
 (

su
m

m
en

 a
v
 b

if
en

az
at

 o
g

 

b
if

en
az

at
d
ia

ze
n

 u
tt

ry
k

t 
so

m
 b

if
en

az
at

) 
(F

) 

C
y
az

o
fa

m
id

 

C
y

ro
m

az
in

 

D
it

io
k

ar
b
am

at
er

 (
d

it
io

k
ar

b
am

at
er

 u
tt

ry
k
t 

so
m

 

C
S

2
, 
in

k
lu

d
er

t 
m

an
eb

, 
m

an
k
o

ze
b
, 

m
et

ir
am

, 

p
ro

p
in

eb
, 
ti

ra
m

 o
g

 z
ir

am
) 

M
ep

an
ip

y
ri

m
 

M
et

ra
fe

n
o
n

 (
F

) 

P
ro

p
am

o
k

ar
b

 (
su

m
m

en
 a

v
 p

ro
p

am
o

k
ar

b
 o

g
 d

et
s 

sa
lt

er
, 
u

tt
ry

k
t 

so
m

 p
ro

p
am

o
k

ar
b

) 
(R

) 

T
eb

u
k

o
n

az
o
l 

(R
) 

T
ir

am
 (

u
tt

ry
k

t 
so

m
 t

ir
am

) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   0,05(*)    0,01(*)   

0110000 Sitrusfrukter 0,9 0,01(*)  5(+) 0,01(*) 0,01(*)   0,1(*) 

0110010 Grapefrukter        5  

0110020 Appelsiner        0,9  

0110030 Sitroner        5  

0110040 Lime        5  

0110050 Mandariner        5  

0110990 Andre        5  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0120000 Nøtter 0,2 0,02(*)   0,02(*) 0,01(*)  0,05 0,1(*) 

0120010 Mandler    0,05(*)      

0120020 Paranøtter    0,05(*)      

0120030 Kasjunøtter    0,05(*)      

0120040 Kastanjer    0,05(*)      

0120050 Kokosnøtter    0,05(*)      

0120060 Hasselnøtter    0,05(*)      

0120070 Macadamianøtter    0,05(*)      

0120080 Pekannøtter    0,05(*)      

0120090 Pinjekjerner    0,05(*)      

0120100 Pistasienøtter    0,05(*)      

0120110 Valnøtter    0,1(+)      

0120990 Andre    0,05(*)      

0130000 Kjernefrukter 0,7(+) 0,01(*)  5(+) 0,01(*) 0,01(*)    

0130010 Epler        0,3 5 

0130020 Pærer        0,3 5 

0130030 Kveder        0,5 0,1(*) 

0130040 Mispel    (**)  (**)  0,5 (**) 

0130050 Japansk mispel    (**)  (**)  0,5 (**) 

0130990 Andre        0,5 0,1(*) 

0140000 Steinfrukter 2 0,01(*)   0,01(*) 0,01(*)    

0140010 Aprikoser    2(+)    0,6 3 

0140020 Kirsebær (søte)    2(+)    1(+) 3 

0140030 Ferskener    2(+)    0,6 3 

0140040 Plommer    2(+)    1 2 

0140990 Andre    0,05(*)    0,02(*) 0,1(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0150000 Bær og små frukter          

0151000 a) druer 0,7 2  5(+) 2 7    

0151010 Borddruer        0,5 0,1(*) 

0151020 Vindruer        1(+) 3 

0152000 b) jordbær 3 0,01(*)  10(+) 3 0,6  0,02(*) 10 

0153000 c) bær fra halvbusker 7 0,01(*)  0,05(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,5 0,1(*) 

0153010 Bjørnebær          

0153020 Blåbringebær        (+)  

0153030 Bringebær (røde og gule)          

0153990 Andre        (+)  

0154000 d) andre små frukter og bær  0,01(*)   0,01(*) 0,01(*)  1,5 0,1(*) 

0154010 Blåbær 0,7   5(+)      

0154020 Tranebær 0,7   5(+)      

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 0,7   5(+)      

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 0,7   5(+)      

0154050 Nyper 0,01(*)   (**)  (**)   (**) 

0154060 Morbær (svart og hvit) 0,01(*)   (**)  (**)   (**) 

0154070 Azarolhagtorn 0,7   (**)  (**)   (**) 

0154080 Hyllebær 0,01(*)   (**)  (**)   (**) 

0154990 Andre 0,01(*)   5      

0160000 Forskjellige frukter med 0,01(*) 0,01(*)   0,01(*) 0,01(*)    

0161000 a) spiselig skall         0,1(*) 

0161010 Dadler    0,05(*)    0,02(*)  

0161020 Fikener    0,05(*)    0,02(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0161030 Bordoliven    5(+)    0,05  

0161040 Kumquat    0,05(*)    0,02(*)  

0161050 Stjernefrukt    (**)  (**)  0,02(*) (**) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon    (**)  (**)  0,02(*) (**) 

0161070 Jambolan    (**)  (**)  0,02(*) (**) 

0161990 Andre    0,05(*)    0,02(*)  

0162000 b) uspiselig skall, små    0,05(*)     0,1(*) 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)        0,02(*)  

0162020 Litchi/litchiplommer        0,02(*)  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja        1  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter    (**)  (**)  0,02(*) (**) 

0162050 Stjerneepler    (**)  (**)  0,02(*) (**) 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki    (**)  (**)  0,02(*) (**) 

0162990 Andre        0,02(*)  

0163000 c) uspiselig skall, store          

0163010 Avokadoer    7(+)    0,02(*) 10 

0163020 Bananer    2(+)    0,05 0,2 

0163030 Mango    2(+)    0,1 0,1(*) 

0163040 Papaya    7(+)    2 0,1(*) 

0163050 Granatepler    0,05(*)    0,02(*) 0,1(*) 

0163060 Cherimoya    (**)  (**)  0,02(*) (**) 

0163070 Guava    (**)  (**)  0,02(*) (**) 

0163080 Ananas    0,05(*)    0,02(*) 0,1(*) 

0163090 Brødfrukter    (**)  (**)  0,02(*) (**) 

0163100 Durian    (**)  (**)  0,02(*) (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0163110 Surannona/guanabana    (**)  (**)  0,02(*) (**) 

0163990 Andre    0,05(*)    0,02(*) 0,1(*) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE          

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*)  0,05(*)  0,01(*) 0,01(*)   0,1(*) 

0211000 a) poteter  0,01(*)(+)  0,3(+)   0,3 0,02(*)  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  0,01(*)  0,05(*)   0,01(*) 0,02(*)  

0212010 Kassava          

0212020 Søtpoteter          

0212030 Jams          

0212040 Arrowrot    (**)  (**)   (**) 

0212990 Andre          

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt 

sukkerbete 

         

0213010 Rødbeter  0,01(*)  0,5(+)   0,01(*) 0,02(*)  

0213020 Gulrøtter  0,01(*)  0,2(+)   0,01(*) 0,4  

0213030 Knollselleri  0,01(*)  0,3(+)   0,01(*) 0,5  

0213040 Pepperrot  0,1  0,2(+)   0,01(*) 0,4  

0213050 Jordskokk  0,01(*)  0,05(*)   0,01(*) 0,02(*)  

0213060 Pastinakk  0,01(*)  0,2(+)   0,01(*) 0,4  

0213070 Rotpersille  0,01(*)  0,2(+)   0,01(*) 0,4  

0213080 Hagereddiker  0,01(*)  2(+)   3 0,02(*)  

0213090 Havrerot  0,01(*)  0,2(+)   0,01(*) 0,4(+)  

0213100 Kålrot  0,01(*)  0,05(*)   0,01(*) 0,3  

0213110 Neper  0,01(*)  0,05(*)   0,01(*) 0,3  

0213990 Andre  0,01(*)  0,05(*)   0,01(*) 0,02(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0220000 Løk 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,01(*)   0,1(*) 

0220010 Hvitløk    0,6(+)   2 0,1  

0220020 Kepaløk    1(+)   2 0,1  

0220030 Sjalottløk    1(+)   2 0,05  

0220040 Pipeløk/vårløk    1(+)   30 0,6  

0220990 Andre    0,05(*)   0,01(*) 0,02(*)  

0230000 Fruktbærende grønnsaker         0,1(*) 

0231000 a) søtvierfamilien          

0231010 Tomater 0,5 0,6(+) 0,6 3(+) 1,5 0,4 4 0,9  

0231020 Grønnsakpaprika 3 0,01(*) 1,5 5(+) 0,01(*) 2 3 0,6  

0231030 Auberginer/eggplanter 0,5 0,3 0,6 3(+) 1,5 0,3 4 0,4(+)  

0231040 Okra 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,5(+) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0231990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,5 0,2(+) 2 2(+)  0,15 5   

0232010 Slangeagurker     0,5   0,6  

0232020 Sylteagurker     0,01(*)   0,02(*)  

0232030 Mandelgresskar     0,6   0,6  

0232990 Andre     0,01(*)   0,02(*)  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,5 0,15(+) 0,4 1,5(+) 0,01(*) 0,1 5   

0233010 Meloner        0,2(+)  

0233020 Kjempegresskar        0,15  

0233030 Vannmeloner        0,15  

0233990 Andre        0,15  



   

 

8
.1

1
.2

0
1
8

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 7

3
/2

1
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0234000 d) sukkermais 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,6  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede blad-

vekster av Brassica) 

0,01(*) 0,01(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,01(*)   0,1(*) 

0241000 a) blomsterkål    1(+)      

0241010 Brokkoli       3 0,15  

0241020 Blomkål       10(+) 0,05  

0241990 Andre       0,01(*) 0,02(*)  

0242000 b) hodekål        0,7  

0242010 Rosenkål    2(+)   2   

0242020 Hodekål    3(+)   0,7   

0242990 Andre    0,05(*)   0,01(*)   

0243000 c) bladkål    0,5(+)    0,02(*)  

0243010 Kinakål/pe-tsai       20   

0243020 Grønnkål       20   

0243990 Andre       0,01(*)   

0244000 d) knutekål    1(+)   0,3 0,02(*)  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige 

blomster 

         

0251000 a) salat og salatplanter 0,01(*) 0,01(*)  5(+) 0,01(*) 0,01(*)  0,5  

0251010 Vårsalat   15(+)    20(+)  0,1(*) 

0251020 Salat   3    40  2 

0251030 Bredbladet endiv   0,05(*)    20(+)  2 

0251040 Karse og andre spirer og skudd   3    20(+)  0,1(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0251050 Vårkarse   3 (**)  (**) 20(+)  (**) 

0251060 Salatsennep/rucola   3(+)    30  0,1(*) 

0251070 Sareptasennep   3 (**)  (**) 20(+)  (**) 

0251080 Spede bladvekster (inkludert 

Brassica-arter) 

  3    20(+)  0,1(*) 

0251990 Andre   3    0,01(*)  0,1(*) 

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*) 0,01(*) 3  0,01(*) 0,01(*)  0,02(*) 0,1(*) 

0252010 Spinat    0,05(*)   40   

0252020 Portulakk    (**)  (**) 0,01(*)  (**) 

0252030 Mangold/bladbete    0,05(*)   0,01(*)   

0252990 Andre    0,05(*)   0,01(*)   

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) (**) 0,01(*) (**) 0,01(*) 0,02(*) (**) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,3(+) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,1(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,5(+) 0,01(*) 0,01(*) 15 0,15 0,1(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster  0,02(*) 15(+) 5(+) 0,02(*) 0,02(*) 30(+)  0,1(*) 

0256010 Kjørvel 0,02(*)       0,05(*)  

0256020 Gressløk 0,02(*)       2  

0256030 Snittselleri 0,02(*)       0,05(*)  

0256040 Persille 0,02(*)       2  

0256050 Salvie 0,02(*)   (**)  (**)  0,05(*) (**) 

0256060 Rosmarin 0,02(*)   (**)  (**)  0,05(*) (**) 

0256070 Timian 0,02(*)   (**)  (**)  0,05(*) (**) 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 40   (**)  (**)  0,05(*) (**) 

0256090 Laurbærblad 0,02(*)   (**)  (**)  0,05(*) (**) 

0256100 Estragon 0,02(*)   (**)  (**)  0,05(*) (**) 

0256990 Andre 0,02(*)       0,05(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0260000 Belgfrukter  0,01(*)   0,01(*) 0,01(*)   0,1(*) 

0260010 Bønner (med belg) 7  5(+) 1(+)   0,1 2(+)  

0260020 Bønner (uten belg) 0,4  0,05(*) 0,1(+)   0,01(*) 2(+)  

0260030 Erter (med belg) 7  5(+) 1(+)   0,01(*) 2(+)  

0260040 Erter (uten belg) 0,4  0,05(*) 0,2(+)   0,01(*) 0,02(*)  

0260050 Linser 0,4  0,05(*) 0,05(*)   0,01(*) 0,02(*)  

0260990 Andre 0,01(*)  0,05(*) 0,05(*)   0,01(*) 0,02(*)  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*) 0,01(*)   0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,1(*) 

0270010 Asparges   0,05(*) 0,5(+)    0,02(*)  

0270020 Kardon   0,05(*) 0,05(*)    0,02(*)  

0270030 Stilkselleri   3(+) 0,05(*)    0,5(+)  

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel   0,05(*) 0,05(*)    0,02(*)  

0270050 Artisjokk   0,05(*) 0,05(*)    0,6  

0270060 Purre   0,05(*) 3(+)    0,6  

0270070 Rabarbra   0,05(*) 0,5(+)    0,02(*)  

0270080 Bambusskudd   0,05(*) (**)  (**)  0,02(*) (**) 

0270090 Palmehjerter   0,05(*) (**)  (**)  0,02(*) (**) 

0270990 Andre   0,05(*) 0,05(*)    0,02(*)  

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,02(*) 0,1(*) 

0280010 Dyrket sopp   10   0,4    

0280020 Viltvoksende sopp   0,05(*)   0,01(*)    

0280990 Mose og lav   0,05(*)   0,01(*)    

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*)  0,05(*) (**) 0,01(*) (**) 0,01(*) 0,02(*) (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER  0,02(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,1(*) 

0300010 Bønner 0,3   0,1(+)    0,3  

0300020 Linser 0,01(*)   0,05(*)    0,2  

0300030 Erter 0,01(*)   0,1(+)    0,2  

0300040 Lupiner/lupinbønner 0,01(*)   0,05(*)    0,2  

0300990 Andre 0,01(*)   0,05(*)    0,2  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,02(*) 0,05(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,1(*) 

0401000 Oljeholdige frø          

0401010 Linfrø 0,02(*)   0,1(*)    0,6  

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,02(*)   0,1(*)    0,15  

0401030 Valmuefrø 0,02(*)   0,1(*)    0,2  

0401040 Sesamfrø 0,02(*)   0,1(*)    0,02(*)  

0401050 Solsikkefrø 0,02(*)   0,1(*)    0,02(*)  

0401060 Rapsfrø 0,02(*)   0,5(+)    0,5  

0401070 Soyabønner 0,02(*)   0,1(*)    0,15  

0401080 Sennepsfrø 0,02(*)   0,1(*)    0,3  

0401090 Bomullsfrø 0,3   0,1(*)    2  

0401100 Gresskarfrø 0,02(*)   0,1(*)    0,02(*)  

0401110 Saflorfrø 0,02(*)   (**)  (**)  0,02(*) (**) 

0401120 Agurkurtfrø 0,02(*)   (**)  (**)  0,02(*) (**) 

0401130 Oljedodrefrø 0,02(*)   (**)  (**)  0,3 (**) 

0401140 Hampefrø 0,02(*)   0,1(*)    0,02(*)  

0401150 Ricinus 0,02(*)   (**)  (**)  0,02(*) (**) 

0401990 Andre 0,02(*)   0,1(*)    0,02(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0402000 Oljeholdige frukter 0,02(*)         

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje    5(+)    0,05  

0402020 Oljepalmefrø    (**)  (**)  0,02(*) (**) 

0402030 Oljepalmefrukter    (**)  (**)  0,02(*) (**) 

0402040 Kapok    (**)  (**)  0,02(*) (**) 

0402990 Andre    0,1(*)    0,02(*)  

0500000 KORN 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*)  0,01(*)  0,01(*)  0,1(*) 

0500010 Bygg    2(+)  0,6  2  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter    0,05(*)  0,01(*)  0,02(*)  

0500030 Mais    0,05(*)  0,01(*)  0,02(*)  

0500040 Hirse    0,05(*)  0,01(*)  0,02(*)  

0500050 Havre    2(+)  0,6  2  

0500060 Ris    0,05(*)  0,01(*)  1(+)  

0500070 Rug    1(+)  0,07  0,1  

0500080 Sorghum    0,05(*)  0,01(*)  0,02(*)  

0500090 Hvete    1(+)  0,07  0,1  

0500990 Andre    0,05(*)  0,01(*)  0,02(*)  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANN-

ESBRØD 
0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  0,2(*) 

0610000 Te        0,05(*)  

0620000 Kaffebønner    (**)  (**)  0,1 (**) 

0630000 Urtete fra    (**)  (**)  0,05(*) (**) 

0631000 a) blomster    (**)  (**)   (**) 

0631010 Kamille    (**)  (**)   (**) 

0631020 Jamaicahibisk/roselle    (**)  (**)   (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0631030 Rose    (**)  (**)   (**) 

0631040 Jasmin    (**)  (**)   (**) 

0631050 Lind    (**)  (**)   (**) 

0631990 Andre    (**)  (**)   (**) 

0632000 b) blader og urter    (**)  (**)   (**) 

0632010 Jordbær    (**)  (**)   (**) 

0632020 Rooibos    (**)  (**)   (**) 

0632030 Maté    (**)  (**)   (**) 

0632990 Andre    (**)  (**)   (**) 

0633000 c) røtter    (**)  (**)   (**) 

0633010 Vendelrot    (**)  (**)   (**) 

0633020 Ginseng    (**)  (**)   (**) 

0633990 Andre    (**)  (**)   (**) 

0639000 d) andre deler av planten    (**)  (**)   (**) 

0640000 Kakaobønner    (**)  (**)  0,05(*) (**) 

0650000 Johannesbrød    (**)  (**)  0,05(*) (**) 

0700000 HUMLE 20 0,05(*) 0,1(*) 25(+) 0,05(*) 80 0,05(*) 40(+) 0,2(*) 

0800000 KRYDDER    (**)  (**)   (**) 

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) (**) 0,05(*) (**) 0,05(*) 1,5(+) (**) 

0810010 Anis/anisfrø    (**)  (**)   (**) 

0810020 Svartkarve    (**)  (**)   (**) 

0810030 Stilkselleri    (**)  (**)   (**) 

0810040 Koriander    (**)  (**)   (**) 

0810050 Spisskummen    (**)  (**)   (**) 

0810060 Dill    (**)  (**)   (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0810070 Fennikel    (**)  (**)   (**) 

0810080 Bukkehornkløver    (**)  (**)   (**) 

0810090 Muskatnøtt    (**)  (**)   (**) 

0810990 Andre    (**)  (**)   (**) 

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) (**) 0,05(*) (**) 0,05(*)  (**) 

0820010 Allehånde    (**)  (**)  0,05(*) (**) 

0820020 Sichuanpepper    (**)  (**)  0,05(*) (**) 

0820030 Karve    (**)  (**)  1,5(+) (**) 

0820040 Kardemomme    (**)  (**)  0,05(*) (**) 

0820050 Einebær    (**)  (**)  0,05(*) (**) 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit    (**)  (**)  0,05(*) (**) 

0820070 Vanilje    (**)  (**)  0,05(*) (**) 

0820080 Tamarind    (**)  (**)  0,05(*) (**) 

0820990 Andre    (**)  (**)  0,05(*) (**) 

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) (**) 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,05(*) (**) 

0830010 Kanel    (**)  (**)   (**) 

0830990 Andre    (**)  (**)   (**) 

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler    (**)  (**)   (**) 

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) (**) 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,05(*) (**) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) (**) 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,05(*) (**) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) (**) 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,05(*) (**) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) (**) (+) (**) (+) (+) (**) 

0840990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) (**) 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,05(*) (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) (**) 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,05(*) (**) 

0850010 Kryddernellik    (**)  (**)   (**) 

0850020 Kapers    (**)  (**)   (**) 

0850990 Andre    (**)  (**)   (**) 

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) (**) 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,05(*) (**) 

0860010 Safran    (**)  (**)   (**) 

0860990 Andre    (**)  (**)   (**) 

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) (**) 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,05(*) (**) 

0870010 Muskatblomme    (**)  (**)   (**) 

0870990 Andre    (**)  (**)   (**) 

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) (**) 0,01(*) (**) 0,01(*) 0,02(*) (**) 

0900010 Sukkerbeterøtter    (**)  (**)   (**) 

0900020 Sukkerrør    (**)  (**)   (**) 

0900030 Sikorirøtter    (**)  (**)   (**) 

0900990 Andre    (**)  (**)   (**) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 
   0,05(*)      

1010000 Vev fra  0,01(*)   0,01(*) 0,01(*)    

1011000 a) svin   0,01(*)       

1011010 Muskler 0,01(*)      0,01(+) 0,1(*)  

1011020 Fettvev 0,05      0,01(+) 0,1(*)  

1011030 Lever 0,01(*)      0,1(+) 0,2  

1011040 Nyrer 0,01(*)      0,02(+) 0,2  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

0,01(*)      0,1 0,2  

1011990 Andre 0,01(*)      0,01(*) 0,1(*)  

1012000 b) storfe   0,01(*)       

1012010 Muskler 0,01(*)      0,01(+) 0,1(*)  

1012020 Fettvev 0,05      0,01(+) 0,1(*)  

1012030 Lever 0,01(*)      0,2(+) 0,2  

1012040 Nyrer 0,01(*)      0,05(+) 0,2  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

0,01(*)      0,2 0,2  

1012990 Andre 0,01(*)      0,01(*) 0,1(*)  

1013000 c) sau   0,3(+)       

1013010 Muskler 0,01(*)      0,01(+) 0,1(*)  

1013020 Fettvev 0,05      0,01(+) 0,1(*)  

1013030 Lever 0,01(*)      0,2(+) 0,2  

1013040 Nyrer 0,01(*)      0,05(+) 0,2  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

0,01(*)      0,2 0,2  

1013990 Andre 0,01(*)      0,01(*) 0,1(*)  

1014000 d) geit   0,01(*)       

1014010 Muskler 0,01(*)      0,01(+) 0,1(*)  

1014020 Fettvev 0,05      0,01(+) 0,1(*)  

1014030 Lever 0,01(*)      0,2(+) 0,2  

1014040 Nyrer 0,01(*)      0,05(+) 0,2  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

0,01(*)      0,2 0,2  

1014990 Andre 0,01(*)      0,01(*) 0,1(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1015000 e) dyr av hestefamilien   0,01(*) (**)  (**)   (**) 

1015010 Muskler 0,01(*)   (**)  (**) 0,01 0,1(*) (**) 

1015020 Fettvev 0,05   (**)  (**) 0,01 0,1(*) (**) 

1015030 Lever 0,01(*)   (**)  (**) 0,2 0,2 (**) 

1015040 Nyrer 0,01(*)   (**)  (**) 0,05 0,2 (**) 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

0,01(*)   (**)  (**) 0,2 0,2 (**) 

1015990 Andre 0,01(*)   (**)  (**) 0,01(*) 0,1(*) (**) 

1016000 f) fjørfe 0,01(*)  0,01(*)     0,1(*)  

1016010 Muskler       0,02(+)   

1016020 Fettvev       0,01(+)   

1016030 Lever       0,05(+)   

1016040 Nyrer       0,01(*)   

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

      0,05   

1016990 Andre       0,01(*)   

1017000 g) andre oppdrettede landdyr   0,01(*) (**)  (**)   (**) 

1017010 Muskler 0,01(*)   (**)  (**) 0,01 0,1(*) (**) 

1017020 Fettvev 0,05   (**)  (**) 0,01 0,1(*) (**) 

1017030 Lever 0,01(*)   (**)  (**) 0,2 0,2 (**) 

1017040 Nyrer 0,01(*)   (**)  (**) 0,05 0,2 (**) 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

0,01(*)   (**)  (**) 0,2 0,2 (**) 

1017990 Andre 0,01(*)   (**)  (**) 0,01(*) 0,1(*) (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1020000 Melk 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,01(+) 0,02(*)  

1020010 Storfe          

1020020 Sau          

1020030 Geit          

1020040 Hest          

1020990 Andre          

1030000 Fugleegg 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,05(+) 0,1(*)  

1030010 Kylling          

1030020 And    (**)  (**)   (**) 

1030030 Gås    (**)  (**)   (**) 

1030040 Vaktel    (**)  (**)   (**) 

1030990 Andre    (**)  (**)   (**) 

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) (**) 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,05(*) (**) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) (**) 0,01(*) (**) 0,01(*) 0,1(*) (**) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) (**) 0,01(*) (**) 0,01(*) 0,1(*) (**) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) (**) 0,01(*) (**) 0,01(*) 0,1(*) (**) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett. 

Bifenazat (summen av bifenazat og bifenazatdiazen uttrykt som bifenazat) (F) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om hydrolyse mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130000 Kjernefrukter 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 
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0130030 Kveder 

0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 

0130990 Andre 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Cyazofamid 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 23. april 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0211000 a) poteter 

0231010 Tomater 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 

0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker 

0232030 Mandelgresskar 

0232990 Andre 

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 

0233010 Meloner 

0233020 Kjempegresskar 

0233030 Vannmeloner 

0233990 Andre 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Cyromazin 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og melamindannelse mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 25. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251010 Vårsalat 

0251060 Salatsennep/rucola  
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0256000 f) urter og spiselige blomster 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

0256030 Snittselleri 

0256040 Persille 

0256050 Salvie 

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 

0256090 Laurbærblad 

0256100 Estragon 

0256990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 25. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0260010 Bønner (med belg) 

0260030 Erter (med belg) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og melamindannelse mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 25. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0270030 Stilkselleri 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+)  Grenseverdier for veterinærpreparater 

1013000 c) sau 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev  
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1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1013990 Andre 

Ditiokarbamater (ditiokarbamater uttrykt som CS2, inkludert maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram og ziram) 

Kilden til restmengden er angitt i parentes (ma: maneb, mz: mankozeb, me: metiram, pr: propineb, t: tiram, z: ziram). 

Grenseverdiene uttrykt som CS2 kan utledes fra forskjellige ditiokarbamater og er derfor ikke tilstrekkelige som parametrer for god landbrukspraksis. Disse grenseverdiene bør derfor ikke legges til grunn for en 

vurdering av om prinsippene for god landbrukspraksis er oppfylt. 

(+)  (mz) 

0110000 Sitrusfrukter 

0110010 Grapefrukter 

0110020 Appelsiner 

0110030 Sitroner 

0110040 Lime 

0110050 Mandariner 

0110990 Andre 

0120110 Valnøtter 

(+)  (ma, mz, me, pr, t, z) 

0130000 Kjernefrukter 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

0130030 Kveder 

0130990 Andre 

(+)  (mz, t) 

0140010 Aprikoser 

(+)  (mz, me, pr, t, z) 

0140020 Kirsebær (søte)  
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(+)  (mz, t) 

0140030 Ferskener 

(+)  (mz, me, t, z) 

0140040 Plommer 

(+)  (ma, mz, me, pr, t, z) 

0151000 a) druer 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

(+)  (t) 

0152000 b) jordbær 

(+)  (mz) 

0154010 Blåbær 

0154020 Tranebær 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 

(+)  (mz, pr) 

0161030 Bordoliven 

(+)  (t) 

0163010 Avokadoer 

(+)  (mz, me, t) 

0163020 Bananer 

(+)  (mz) 

0163030 Mango 

0163040 Papaya 

(+)  (ma, mz, me, pr, t, z) 

0211000 a) poteter  
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(+)  (mz) 

0213010 Rødbeter 

0213020 Gulrøtter 

(+)  (ma, mz, me, pr, t, z) 

0213030 Knollselleri 

(+)  (mz) 

0213040 Pepperrot 

0213060 Pastinakk 

0213070 Rotpersille 

0213080 Hagereddiker 

0213090 Havrerot 

(+)  (me) 

0220010 Hvitløk 

(+)  (ma, me, mz) 

0220020 Kepaløk 

0220030 Sjalottløk 

(+)  (ma, mz) 

0220040 Pipeløk/vårløk 

(+)  (mz, pr) 

0231010 Tomater 

0231020 Grønnsakpaprika 

(+)  (me, mz) 

0231030 Auberginer/eggplanter 

(+)  (mz) 

0231040 Okra 

(+)  (mz, me, pr) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 

0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker  
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0232030 Mandelgresskar 

0232990 Andre 

(+)  (me) 

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 

0233010 Meloner 

0233020 Kjempegresskar 

0233030 Vannmeloner 

0233990 Andre 

(+)  (mz) 

0241000 a) blomsterkål 

0241010 Brokkoli 

0241020 Blomkål 

0241990 Andre 

0242010 Rosenkål 

0242020 Hodekål 

0243000 c) bladkål 

0243010 Kinakål/pe-tsai 

0243020 Grønnkål 

0243990 Andre 

0244000 d) knutekål 

(+)  (mz, me, t) 

0251000 a) salat og salatplanter 

0251010 Vårsalat 

0251020 Salat 

0251030 Bredbladet endiv 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 

0251060 Salatsennep/rucola 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 

0251990 Andre  
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(+)  (mz) 

0254000 d) brønnkarse 

0255000 e) sikori/julesalat 

(+)  (mz, me) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

0256030 Snittselleri 

0256040 Persille 

0256990 Andre 

(+)  (mz) 

0260010 Bønner (med belg) 

0260020 Bønner (uten belg) 

(+)  (ma, mz) 

0260030 Erter (med belg) 

(+)  (mz) 

0260040 Erter (uten belg) 

(+)  (me, mz) 

0270010 Asparges 

(+)  (ma, mz) 

0270060 Purre 

(+)  (mz) 

0270070 Rabarbra 

0300010 Bønner 

0300030 Erter 

(+)  (ma, mz) 

0401060 Rapsfrø 

(+)  (mz, pr) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  
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(+)  (ma, mz) 

0500010 Bygg 

0500050 Havre 

0500070 Rug 

0500090 Hvete 

(+)  (pr) 

0700000 HUMLE 

Mepanipyrim 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Propamokarb (summen av propamokarb og dets salter, uttrykt som propamokarb) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: kode 1000000 unntatt 1016000, 1030000 og 1040000: N-oksidpropamokarb – kode 1016000 og 1030000:  

N-desmetylpropamokarb 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0241020 Blomkål 

0251010 Vårsalat 

0251030 Bredbladet endiv 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 

0251050 Vårkarse 

0251070 Sareptasennep 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

0256030 Snittselleri 

0256040 Persille 

0256050 Salvie  
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0256060 Rosmarin 

0256070 Timian 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 

0256090 Laurbærblad 

0256100 Estragon 

0256990 Andre 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer  
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse for verpehøner mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1020000 Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

1020990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse for verpehøner mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

Tebukonazol (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Tebukonazol – kode 1000000 unntatt 1040000: summen av tebukonazol, hydroksy-tebukonazol og deres konjugater uttrykt som tebukonazol 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 25. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140020 Kirsebær (søte) 

0151020 Vindruer 

0153020 Blåbringebær 

0153990 Andre 

0213090 Havrerot  
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0231030 Auberginer/eggplanter 

0233010 Meloner 

0260010 Bønner (med belg) 

0260020 Bønner (uten belg) 

0260030 Erter (med belg) 

0270030 Stilkselleri 

0500060 Ris 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 25. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0700000 HUMLE 

0810000 Frøkrydder 

0810010 Anis/anisfrø 

0810020 Svartkarve 

0810030 Stilkselleri 

0810040 Koriander 

0810050 Spisskummen 

0810060 Dill 

0810070 Fennikel 

0810080 Bukkehornkløver 

0810090 Muskatnøtt 

0810990 Andre 

0820030 Karve 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Tiram (uttrykt som tiram) 

Ettersom alle ditiokarbamater bidrar til den endelige restmengden av CS2, er det generelt ikke mulig å skille dem fra hverandre. Det finnes imidlertid metoder for å påvise en enkelt restmengde av propineb, ziram og 

tiram. Disse metodene bør benyttes i de tilfeller der det er nødvendig å angi særskilte mengdebestemmelser for propineb, ziram og/eller tiram.» 
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2)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  I del A skal kolonnene for boskalid, dazomet, fluazifop-P, pikloram, pyridaben, pyriofenon og tebufenpyrad lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder 

for(a) 
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id
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F
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,02(*)  0,01(*)    

0110000 Sitrusfrukter 2    0,5  0,6 

0110010 Grapefrukter   0,2     

0110020 Appelsiner   0,1     

0110030 Sitroner   0,2     

0110040 Lime   0,2     

0110050 Mandariner   0,2     

0110990 Andre   0,2     

0120000 Nøtter 1  0,2  0,5  0,05(*) 

0120010 Mandler        

0120020 Paranøtter        

0120030 Kasjunøtter        

0120040 Kastanjer        

0120050 Kokosnøtter        

0120060 Hasselnøtter        
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0120070 Macadamianøtter        

0120080 Pekannøtter        

0120090 Pinjekjerner        

0120100 Pistasienøtter        

0120110 Valnøtter        

0120990 Andre        

0130000 Kjernefrukter 2    0,5  0,2 

0130010 Epler   0,2     

0130020 Pærer   0,2     

0130030 Kveder   0,5     

0130040 Mispel   0,5     

0130050 Japansk mispel   0,5     

0130990 Andre   0,5     

0140000 Steinfrukter        

0140010 Aprikoser 3  0,5  0,5  0,5 

0140020 Kirsebær (søte) 4  0,5  2.5  0,5 

0140030 Ferskener 3  0,2  0,5  0,3 

0140040 Plommer 3  0,5  0,5  0,5 

0140990 Andre 3  0,5  0,5  0,5 

0150000 Bær og små frukter   0,2     

0151000 a) druer 5      0,5 

0151010 Borddruer     0,5 0,9  

0151020 Vindruer     1 0,2  

0152000 b) jordbær 10    1  1 

0153000 c) bær fra halvbusker 10      0,05(*) 

0153010 Bjørnebær     0,5   

0153020 Blåbringebær     0,5   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0153030 Bringebær (røde og gule)     1   

0153990 Andre     0,5   

0154000 d) andre små frukter og bær 10    0,5  1 

0154010 Blåbær        

0154020 Tranebær        

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips        

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)        

0154050 Nyper        

0154060 Morbær (svart og hvit)        

0154070 Azarolhagtorn        

0154080 Hyllebær        

0154990 Andre        

0160000 Forskjellige frukter med       0,05(*) 

0161000 a) spiselig skall 0,05(*)  0,2  0,5   

0161010 Dadler        

0161020 Fikener        

0161030 Bordoliven        

0161040 Kumquat        

0161050 Stjernefrukt        

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon        

0161070 Jambolan        

0161990 Andre        

0162000 b) uspiselig skall, små   0,2  0,5   

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule) 5       

0162020 Litchi/litchiplommer 0,05(*)       

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja 0,05(*)       

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter 0,05(*)       
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0162050 Stjerneepler 0,05(*)       

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki 0,05(*)       

0162990 Andre 0,05(*)       

0163000 c) uspiselig skall, store        

0163010 Avokadoer 0,05(*)  0,2  0,5   

0163020 Bananer 0,6  0,2  0,5   

0163030 Mango 0,05(*)  0,2  0,5   

0163040 Papaya 0,05(*)  0,2  0,5   

0163050 Granatepler 0,05(*)  0,2  0,5   

0163060 Cherimoya 0,05(*)  0,2  0,5   

0163070 Guava 0,05(*)  0,2  0,5   

0163080 Ananas 0,05(*)  0,1  0,05(*)   

0163090 Brødfrukter 0,05(*)  0,2  0,5   

0163100 Durian 0,05(*)  0,2  0,5   

0163110 Surannona/guanabana 0,05(*)  0,2  0,5   

0163990 Andre 0,05(*)  0,2  0,5   

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    0,01(*)    

0210000 Rot- og knollvekster     0,05(*)  0,05(*) 

0211000 a) poteter 2 0,02(*) 0,1     

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 2 0,02(*) 0,3     

0212010 Kassava        

0212020 Søtpoteter        

0212030 Jams        

0212040 Arrowrot        

0212990 Andre        

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete        

0213010 Rødbeter 2 0,02(*) 0,5     

0213020 Gulrøtter 2 0,02 0,3     

0213030 Knollselleri 2 0,02(*) 0,5     

0213040 Pepperrot 2 0,02(*) 0,5     



   

 

8
.1

1
.2

0
1
8

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 7

3
/4

7
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0213050 Jordskokk 2 0,02(*) 0,5     

0213060 Pastinakk 2 0,02(*) 0,5     

0213070 Rotpersille 3 0,02(*) 0,5     

0213080 Hagereddiker 2 0,05 0,5     

0213090 Havrerot 2 0,02(*) 0,5     

0213100 Kålrot 2 0,02(*) 0,5     

0213110 Neper 2 0,02(*) 0,5     

0213990 Andre 2 0,02(*) 0,2     

0220000 Løk  0,02(*)   0,05(*)  0,05(*) 

0220010 Hvitløk 5  2     

0220020 Kepaløk 5  0,3     

0220030 Sjalottløk 5  2     

0220040 Pipeløk/vårløk 6  0,2     

0220990 Andre 5  0,2     

0230000 Fruktbærende grønnsaker        

0231000 a) søtvierfamilien 3 0,1      

0231010 Tomater   0,3  0,3  0,8 

0231020 Grønnsakpaprika   0,5  0,5  0,5 

0231030 Auberginer/eggplanter   0,5  0,2  0,8 

0231040 Okra   0,5  0,1  0,05(*) 

0231990 Andre   0,5  0,1  0,05(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 3 0,1 0,2  0,15   

0232010 Slangeagurker       0,3 

0232020 Sylteagurker       0,5 

0232030 Mandelgresskar       0,3 

0232990 Andre       0,1 

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 3 0,1   0,05(*)   

0233010 Meloner   0,1    0,5 

0233020 Kjempegresskar   0,2    0,05(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0233030 Vannmeloner   0,1    0,5 

0233990 Andre   0,2    0,05(*) 

0234000 d) sukkermais 0,5 0,02(*) 0,2  0,05(*)  0,05(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 3 0,1 0,2  0,05(*)  0,05(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)     0,05(*)  0,05(*) 

0241000 a) blomsterkål 5 0,02(*) 0,2     

0241010 Brokkoli        

0241020 Blomkål        

0241990 Andre        

0242000 b) hodekål 5 0,02(*)      

0242010 Rosenkål   2     

0242020 Hodekål   0,3     

0242990 Andre   0,3     

0243000 c) bladkål 30 0,03      

0243010 Kinakål/pe-tsai   0,5     

0243020 Grønnkål   0,2     

0243990 Andre   0,5     

0244000 d) knutekål 5 0,02(*) 0,2     

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster     0,05(*)  0,05(*) 

0251000 a) salat og salatplanter  0,03 0,2     

0251010 Vårsalat 40       

0251020 Salat 30       

0251030 Bredbladet endiv 30       

0251040 Karse og andre spirer og skudd 30       

0251050 Vårkarse 30       

0251060 Salatsennep/rucola 30       
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0251070 Sareptasennep 30       

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 30       

0251990 Andre 30       

0252000 b) spinat og lignende blader 30 0,15      

0252010 Spinat   1     

0252020 Portulakk   0,5     

0252030 Mangold/bladbete   1     

0252990 Andre   0,5     

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,05(*) 0,02(*) 0,5     

0254000 d) brønnkarse 30 0,02(*) 0,5     

0255000 e) sikori/julesalat 0,5 0,02(*) 0,05(*)     

0256000 f) urter og spiselige blomster  0,02(*)      

0256010 Kjørvel 30  1     

0256020 Gressløk 10  0,5     

0256030 Snittselleri 10  1     

0256040 Persille 10  1     

0256050 Salvie 10  0,5     

0256060 Rosmarin 10  0,5     

0256070 Timian 10  0,5     

0256080 Basilikum og spiselige blomster 50  0,5     

0256090 Laurbærblad 10  0,5     

0256100 Estragon 10  0,5     

0256990 Andre 10  0,5     

0260000 Belgfrukter  0,02(*)      

0260010 Bønner (med belg) 5  1  0,5  1 

0260020 Bønner (uten belg) 3  1  0,05(*)  0,05(*) 

0260030 Erter (med belg) 5  1  0,05(*)  0,05(*) 

0260040 Erter (uten belg) 3  1,5  0,05(*)  0,05(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0260050 Linser 3  1  0,05(*)  0,05(*) 

0260990 Andre 3  1  0,05(*)  0,05(*) 

0270000 Stengelgrønnsaker  0,02(*)   0,05(*)  0,05(*) 

0270010 Asparges 0,05(*)  0,2     

0270020 Kardon 0,5  0,2     

0270030 Stilkselleri 30  0,5     

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel 30  0,5     

0270050 Artisjokk 0,5  0,9     

0270060 Purre 5  0,2     

0270070 Rabarbra 0,5  0,2     

0270080 Bambusskudd 0,5  0,2     

0270090 Palmehjerter 0,5  0,2     

0270990 Andre 0,5  0,2     

0280000 Sopp, mose og lav 0,5 0,02(*) 0,2  0,05(*)  0,05(*) 

0280010 Dyrket sopp        

0280020 Viltvoksende sopp        

0280990 Mose og lav        

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*)  0,05(*)  0,05(*) 

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 3 0,02(*)  0,01(*) 0,05(*)  0,05(*) 

0300010 Bønner   4     

0300020 Linser   4     

0300030 Erter   5     

0300040 Lupiner/lupinbønner   4     

0300990 Andre   2     

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,02(*)   0,05(*)  0,05(*) 

0401000 Oljeholdige frø        

0401010 Linfrø 1  9 0,01(*)    

0401020 Peanøtter/jordnøtter 1  0,5 0,01(*)    

0401030 Valmuefrø 1  9 0,01(*)    
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0401040 Sesamfrø 1  10 0,01(*)    

0401050 Solsikkefrø 1  0,2 0,01(*)    

0401060 Rapsfrø 1  15 0,03    

0401070 Soyabønner 3  5 0,01(*)    

0401080 Sennepsfrø 1  15 0,03    

0401090 Bomullsfrø 1  15 0,01(*)    

0401100 Gresskarfrø 0,5  10 0,01(*)    

0401110 Saflorfrø 1  9 0,01(*)    

0401120 Agurkurtfrø 0,5  15 0,03    

0401130 Oljedodrefrø 0,5  15 0,01(*)    

0401140 Hampefrø 0,5  15 0,01(*)    

0401150 Ricinus 0,5  15 0,01(*)    

0401990 Andre 1  15 0,01(*)    

0402000 Oljeholdige frukter    0,01(*)    

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 0,05(*)  0,2     

0402020 Oljepalmefrø 1  0,1     

0402030 Oljepalmefrukter 0,05(*)  0,1     

0402040 Kapok 1  0,1     

0402990 Andre 0,05(*)  0,1     

0500000 KORN  0,02(*) 0,1  0,05(*)  0,05(*) 

0500010 Bygg 3   0,2  0,03  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,5   0,01(*)    

0500030 Mais 0,5   0,2    

0500040 Hirse 0,5   0,01(*)    

0500050 Havre 3   0,2  0,03  

0500060 Ris 0,5   0,01(*)    

0500070 Rug 0,5   0,01(*)  0,01(*)  

0500080 Sorghum 0,5   0,2    

0500090 Hvete 0,5   0,2  0,01(*)  

0500990 Andre 0,5   0,2    
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,5 0,02(*)  0,01(*) 0,05(*)  0,1 

0610000 Te   0,1     

0620000 Kaffebønner   0,1     

0630000 Urtete fra        

0631000 a) blomster   0,1     

0631010 Kamille        

0631020 Jamaicahibisk/roselle        

0631030 Rose        

0631040 Jasmin        

0631050 Lind        

0631990 Andre        

0632000 b) blader og urter   0,1     

0632010 Jordbær        

0632020 Rooibos        

0632030 Maté        

0632990 Andre        

0633000 c) røtter   4     

0633010 Vendelrot        

0633020 Ginseng        

0633990 Andre        

0639000 d) andre deler av planten   0,1     

0640000 Kakaobønner   0,1     

0650000 Johannesbrød   0,1     
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0700000 HUMLE 60 0,02(*) 0,1 0,01(*) 10  0,5 

0800000 KRYDDER        

0810000 Frøkrydder 0,5 0,02(*)  0,01(*) 0,05(*)  0,1 

0810010 Anis/anisfrø   1     

0810020 Svartkarve   0,1     

0810030 Stilkselleri   0,1     

0810040 Koriander   1     

0810050 Spisskummen   1     

0810060 Dill   0,1     

0810070 Fennikel   1     

0810080 Bukkehornkløver   0,1     

0810090 Muskatnøtt   0,1     

0810990 Andre   0,1     

0820000 Fruktkrydder 0,5 0,02(*) 0,1 0,01(*) 0,05(*)  0,1 

0820010 Allehånde        

0820020 Sichuanpepper        

0820030 Karve        

0820040 Kardemomme        

0820050 Einebær        

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit        

0820070 Vanilje        

0820080 Tamarind        

0820990 Andre        

0830000 Barkkrydder 0,5 0,02(*) 0,1 0,01(*) 0,05(*)  0,1 

0830010 Kanel        

0830990 Andre        

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler        

0840010 Lakris 0,5 0,02(*) 4 0,01(*) 0,05(*)  0,1 

0840020 Ingefær 0,5 0,02(*) 4 0,01(*) 0,05(*)  0,1 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,5 0,02(*) 4 0,01(*) 0,05(*)  0,1 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) (+) (+)  (+) 

0840990 Andre 0,5 0,02(*) 4 0,01(*) 0,05(*)  0,1 

0850000 Krydder i form av knopper 0,5 0,02(*) 0,1 0,01(*) 0,05(*)  0,1 

0850010 Kryddernellik        

0850020 Kapers        

0850990 Andre        

0860000 Krydder i form av støvveier 0,5 0,02(*) 0,1 0,01(*) 0,05(*)  0,1 

0860010 Safran        

0860990 Andre        

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,5 0,02(*) 0,1 0,01(*) 0,05(*)  0,1 

0870010 Muskatblomme        

0870990 Andre        

0900000 SUKKERPLANTER  0,02(*)   0,05(*)  0,05(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter 2  0,5 0,01(*)    

0900020 Sukkerrør 0,5  0,05(*) 0,05    

0900030 Sikorirøtter 2  0,3 0,01(*)    

0900990 Andre 0,5  0,05(*) 0,01(*)    

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR     0,02(*)  0,05(*) 

1010000 Vev fra   0,05(*)     

1011000 a) svin        

1011010 Muskler 0,7   0,2    

1011020 Fettvev 0,7   0,01(*)    

1011030 Lever 0,2   0,01(*)    

1011040 Nyrer 0,2   5    

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2   0,5    

1011990 Andre 0,05(*)   0,01(*)    
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1012000 b) storfe        

1012010 Muskler 0,7   0,2    

1012020 Fettvev 0,7   0,2    

1012030 Lever 0,2   0,01(*)    

1012040 Nyrer 0,3   5    

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,3   0,5    

1012990 Andre 0,05(*)   0,01(*)    

1013000 c) sau        

1013010 Muskler 0,7   0,2    

1013020 Fettvev 0,7   0,2    

1013030 Lever 0,2   0,01(*)    

1013040 Nyrer 0,3   5    

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,3   0,5    

1013990 Andre 0,05(*)   0,01(*)    

1014000 d) geit        

1014010 Muskler 0,7   0,2    

1014020 Fettvev 0,7   0,2    

1014030 Lever 0,2   0,01(*)    

1014040 Nyrer 0,3   5    

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,3   0,5    

1014990 Andre 0,05(*)   0,01(*)    

1015000 e) dyr av hestefamilien        

1015010 Muskler 0,7   0,2    

1015020 Fettvev 0,7   0,01(*)    

1015030 Lever 0,2   0,01(*)    

1015040 Nyrer 0,3   5    

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,3   0,5    

1015990 Andre 0,05(*)   0,01(*)    
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1016000 f) fjørfe        

1016010 Muskler 0,05(*)   0,2    

1016020 Fettvev 0,1   0,01(*)    

1016030 Lever 0,1   0,01(*)    

1016040 Nyrer 0,05   0,01(*)    

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,1   0,01(*)    

1016990 Andre 0,05(*)   0,01(*)    

1017000 g) andre oppdrettede landdyr        

1017010 Muskler 0,7   0,2    

1017020 Fettvev 0,7   0,01(*)    

1017030 Lever 0,2   0,01(*)    

1017040 Nyrer 0,3   5    

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,3   0,5    

1017990 Andre 0,05(*)   0,01(*)    

1020000 Melk 0,1  0,1 0,05(*)    

1020010 Storfe        

1020020 Sau        

1020030 Geit        

1020040 Hest        

1020990 Andre        

1030000 Fugleegg 0,05(*)  0,05(*) 0,01(*)    

1030010 Kylling        

1030020 And        

1030030 Gås        

1030040 Vaktel        

1030990 Andre        

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,5 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)    

1050000 Amfibier og krypdyr 0,05(*)  0,05(*) 0,01(*)    
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,05(*)  0,05(*) 0,01(*)    

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,05(*)  0,05(*) 0,01(*)    

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett. 

Boskalid (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Boskalid — kode 1000000 unntatt 1040000: Summen av boskalid og metabolitt 2-klor-N-(4′-klor-5-hydroksybifenyl-2-yl)nikotinamid (M 510F01), inkludert dets konjugater, uttrykt som boskalid 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Dazomet (metylisotiocyanat som oppstår gjennom bruken av dazomet og metam) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Fluazifop-P-butyl (fluazifopsyre (fri og konjugert)) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Pikloram 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot  
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Pyridaben (F) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Tebufenpyrad (F) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
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b)  I del A tilføyes følgende kolonne for sulfoksaflor: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

S
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(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*) 

0110010 Grapefrukter  

0110020 Appelsiner  

0110030 Sitroner  

0110040 Lime  

0110050 Mandariner  

0110990 Andre  

0120000 Nøtter 0,02(*) 

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 Kjernefrukter  

0130010 Epler 0,4 

0130020 Pærer 0,4 

0130030 Kveder 0,01(*) 

0130040 Mispel 0,01(*) 

0130050 Japansk mispel 0,01(*) 

0130990 Andre 0,01(*) 

0140000 Steinfrukter  

0140010 Aprikoser 0,5 

0140020 Kirsebær (søte) 0,01(*) 
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(1) (2) (3) 

0140030 Ferskener 0,5 

0140040 Plommer 0,01(*) 

0140990 Andre 0,01(*) 

0150000 Bær og små frukter  

0151000 a) druer  

0151010 Borddruer 2 

0151020 Vindruer 0,01(*) 

0152000 b) jordbær 0,5 

0153000 c) bær fra halvbusker 0,01(*) 

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær  

0153030 Bringebær (røde og gule)  

0153990 Andre  

0154000 d) andre små frukter og bær 0,01(*) 

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (svart og hvit)  

0154070 Azarolhagtorn  

0154080 Hyllebær  

0154990 Andre  

0160000 Forskjellige frukter med 0,01(*) 

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat  

0161050 Stjernefrukt  

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  

0161070 Jambolan  

0161990 Andre  

0162000 b) uspiselig skall, små  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  

0162990 Andre  
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(1) (2) (3) 

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya  

0163070 Guava  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukter  

0163100 Durian  

0163110 Surannona/guanabana  

0163990 Andre  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 

0211000 a) poteter  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot  

0213050 Jordskokk  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

0213080 Hagereddiker  

0213090 Havrerot  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 Løk 0,01(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre  
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(1) (2) (3) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a) søtvierfamilien  

0231010 Tomater 0,3 

0231020 Grønnsakpaprika 0,4 

0231030 Auberginer/eggplanter 0,3 

0231040 Okra 0,01(*) 

0231990 Andre 0,01(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker 0,03 

0232020 Sylteagurker 0,01(*) 

0232030 Mandelgresskar 0,03 

0232990 Andre 0,01(*) 

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner 0,02 

0233020 Kjempegresskar 0,01(*) 

0233030 Vannmeloner 0,02 

0233990 Andre 0,01(*) 

0234000 d) sukkermais 0,01(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)  

0241000 a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli 0,7 

0241020 Blomkål 0,01(*) 

0241990 Andre 0,01(*) 

0242000 b) hodekål 0,01(*) 

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre  

0243000 c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai 2 

0243020 Grønnkål 0,01(*) 

0243990 Andre 0,01(*) 

0244000 d) knutekål 0,01(*) 
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(1) (2) (3) 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

0251000 a) salat og salatplanter  

0251010 Vårsalat 0,01(*) 

0251020 Salat 4 

0251030 Bredbladet endiv 0,01(*) 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 0,01(*) 

0251050 Vårkarse 0,01(*) 

0251060 Salatsennep/rucola 0,01(*) 

0251070 Sareptasennep 0,01(*) 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 0,01(*) 

0251990 Andre 0,01(*) 

0252000 b) spinat og lignende blader  

0252010 Spinat 6 

0252020 Portulakk 0,01(*) 

0252030 Mangold/bladbete 0,01(*) 

0252990 Andre 0,01(*) 

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster  

0256010 Kjørvel 0,02(*) 

0256020 Gressløk 0,02(*) 

0256030 Snittselleri 1,5 

0256040 Persille 0,02(*) 

0256050 Salvie 0,02(*) 

0256060 Rosmarin 0,02(*) 

0256070 Timian 0,02(*) 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 0,02(*) 

0256090 Laurbærblad 0,02(*) 

0256100 Estragon 0,02(*) 

0256990 Andre 0,02(*) 

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  
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0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokk  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø 0,02(*) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,02(*) 

0401030 Valmuefrø 0,02(*) 

0401040 Sesamfrø 0,02(*) 

0401050 Solsikkefrø 0,02(*) 

0401060 Rapsfrø 0,1 

0401070 Soyabønner 0,2 

0401080 Sennepsfrø 0,02(*) 

0401090 Bomullsfrø 0,02(*) 

0401100 Gresskarfrø 0,02(*) 

0401110 Saflorfrø 0,02(*) 

0401120 Agurkurtfrø 0,02(*) 

0401130 Oljedodrefrø 0,02(*) 

0401140 Hampefrø 0,02(*) 

0401150 Ricinus 0,02(*) 

0401990 Andre 0,02(*) 

0402000 Oljeholdige frukter 0,02(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø  

0402030 Oljepalmefrukter  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  
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0500000 KORN  

0500010 Bygg 0,04 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*) 

0500030 Mais 0,01(*) 

0500040 Hirse 0,01(*) 

0500050 Havre 0,04 

0500060 Ris 0,01(*) 

0500070 Rug 0,01(*) 

0500080 Sorghum 0,01(*) 

0500090 Hvete 0,09 

0500990 Andre 0,01(*) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*) 

0610000 Te  

0620000 Kaffebønner  

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Jamaicahibisk/roselle  

0631030 Rose  

0631040 Jasmin  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b) blader og urter  

0632010 Jordbær  

0632020 Rooibos  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c) røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginseng  

0633990 Andre  

0639000 d) andre deler av planten  

0640000 Kakaobønner  

0650000 Johannesbrød  

0700000 HUMLE 0,05(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø  

0810020 Svartkarve  
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0810030 Stilkselleri  

0810040 Koriander  

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  

0810070 Fennikel  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit  

0820070 Vanilje  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  
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1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Vev fra  

1011000 a) svin  

1011010 Muskler 0,01(*) 

1011020 Fettvev 0,01(*) 

1011030 Lever 0,015 

1011040 Nyrer 0,01 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,01(*) 

1011990 Andre 0,01(*) 

1012000 b) storfe  

1012010 Muskler 0,07 

1012020 Fettvev 0,04 

1012030 Lever 0,2 

1012040 Nyrer 0,1 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,01(*) 

1012990 Andre 0,01(*) 

1013000 c) sau  

1013010 Muskler 0,07 

1013020 Fettvev 0,04 

1013030 Lever 0,2 

1013040 Nyrer 0,1 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,01(*) 

1013990 Andre 0,01(*) 

1014000 d) geit  

1014010 Muskler 0,07 

1014020 Fettvev 0,04 

1014030 Lever 0,2 

1014040 Nyrer 0,1 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,01(*) 

1014990 Andre 0,01(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler 0,07 

1015020 Fettvev 0,04 

1015030 Lever 0,2 

1015040 Nyrer 0,1 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,01(*) 

1015990 Andre 0,01(*) 

1016000 f) fjørfe 0,01(*) 

1016010 Muskler  

1016020 Fettvev  
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1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1016990 Andre  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskler 0,07 

1017020 Fettvev 0,04 

1017030 Lever 0,2 

1017040 Nyrer 0,1 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,01(*) 

1017990 Andre 0,01(*) 

1020000 Melk 0,03 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 Fugleegg 0,01(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I. 

Sulfoksaflor 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
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c)  I del B skal kolonnene for ditiokarbamater og tiram lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) 

0130040 Mispel 5(+) 0,1(*) 

0130050 Japansk mispel 5(+) 0,1(*) 

0154050 Nyper 0,05(*) 0,1(*) 

0154060 Morbær (svart og hvit) 0,05(*) 0,1(*) 

0154070 Azarolhagtorn 0,05(*) 0,1(*) 

0154080 Hyllebær 0,05(*) 0,1(*) 

0161050 Stjernefrukt 0,05(*) 0,1(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0,05(*) 0,1(*) 

0161070 Jambolan 0,05(*) 0,1(*) 

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter 0,05(*) 0,1(*) 

0162050 Stjerneepler 0,05(*) 0,1(*) 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki 0,05(*) 0,1(*) 

0163060 Cherimoya 0,05(*) 0,1(*) 

0163070 Guava 0,05(*) 0,1(*) 

0163090 Brødfrukter 0,05(*) 0,1(*) 

0163100 Durian 0,05(*) 0,1(*) 

0163110 Surannona/guanabana 0,05(*) 0,1(*) 

0212040 Arrowrot 0,05(*) 0,1(*) 

0251050 Vårkarse 5(+) 0,1(*) 

0251070 Sareptasennep 5(+) 0,1(*) 

0252020 Portulakk 5(+) 0,1(*) 

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,05(*) 0,1(*) 

0256050 Salvie 5(+) 0,1(*) 

0256060 Rosmarin 5(+) 0,1(*) 

0256070 Timian 5(+) 0,1(*) 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 5(+) 0,1(*) 

0256090 Laurbærblad 5(+) 0,1(*) 

0256100 Estragon 5(+) 0,1(*) 
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0270080 Bambusskudd 0,05(*) 0,1(*) 

0270090 Palmehjerter 0,05(*) 0,1(*) 

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,05(*) 0,1(*) 

0401110 Saflorfrø 0,1(*) 0,1(*) 

0401120 Agurkurtfrø 0,1(*) 0,1(*) 

0401130 Oljedodrefrø 0,1(*) 0,1(*) 

0401150 Ricinus 0,1(*) 0,1(*) 

0402020 Oljepalmefrø 0,1(*) 0,1(*) 

0402030 Oljepalmefrukter 0,1(*) 0,1(*) 

0402040 Kapok 0,1(*) 0,1(*) 

0620000 Kaffebønner 0,1(*) 0,2(*) 

0630000 Urtete fra 0,1(*) 0,2(*) 

0631000 a) blomster 0,1(*) 0,2(*) 

0631010 Kamille 0,1(*) 0,2(*) 

0631020 Jamaicahibisk/roselle 0,1(*) 0,2(*) 

0631030 Rose 0,1(*) 0,2(*) 

0631040 Jasmin 0,1(*) 0,2(*) 

0631050 Lind 0,1(*) 0,2(*) 

0631990 Andre 0,1(*) 0,2(*) 

0632000 b) blader og urter 0,1(*) 0,2(*) 

0632010 Jordbær 0,1(*) 0,2(*) 

0632020 Rooibos 0,1(*) 0,2(*) 

0632030 Maté 0,1(*) 0,2(*) 

0632990 Andre 0,1(*) 0,2(*) 

0633000 c) røtter 0,1(*) 0,2(*) 

0633010 Vendelrot 0,1(*) 0,2(*) 

0633020 Ginseng 0,1(*) 0,2(*) 

0633990 Andre 0,1(*) 0,2(*) 

0639000 d) andre deler av planten 0,1(*) 0,2(*) 

0640000 Kakaobønner 0,1(*) 0,2(*) 

0650000 Johannesbrød 0,1(*) 0,2(*) 

0800000 KRYDDER   

0810000 Frøkrydder 0,1(*) 0,2(*) 

0810010 Anis/anisfrø 0,1(*) 0,2(*) 

0810020 Svartkarve 0,1(*) 0,2(*) 

0810030 Stilkselleri 0,1(*) 0,2(*) 

0810040 Koriander 0,1(*) 0,2(*) 
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0810050 Spisskummen 0,1(*) 0,2(*) 

0810060 Dill 0,1(*) 0,2(*) 

0810070 Fennikel 0,1(*) 0,2(*) 

0810080 Bukkehornkløver 0,1(*) 0,2(*) 

0810090 Muskatnøtt 0,1(*) 0,2(*) 

0810990 Andre 0,1(*) 0,2(*) 

0820000 Fruktkrydder 0,1(*) 0,2(*) 

0820010 Allehånde 0,1(*) 0,2(*) 

0820020 Sichuanpepper 0,1(*) 0,2(*) 

0820030 Karve 0,1(*) 0,2(*) 

0820040 Kardemomme 0,1(*) 0,2(*) 

0820050 Einebær 0,1(*) 0,2(*) 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit 0,1(*) 0,2(*) 

0820070 Vanilje 0,1(*) 0,2(*) 

0820080 Tamarind 0,1(*) 0,2(*) 

0820990 Andre 0,1(*) 0,2(*) 

0830000 Barkkrydder 0,1(*) 0,2(*) 

0830010 Kanel 0,1(*) 0,2(*) 

0830990 Andre 0,1(*) 0,2(*) 

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler   

0840010 Lakris 0,1(*) 0,2(*) 

0840020 Ingefær 0,1(*) 0,2(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,1(*) 0,2(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) 

0840990 Andre 0,1(*) 0,2(*) 

0850000 Krydder i form av knopper  0,2(*) 

0850010 Kryddernellik 0,1(*) 0,2(*) 

0850020 Kapers 25 0,2(*) 

0850990 Andre 0,1(*) 0,2(*) 

0860000 Krydder i form av støvveier 0,1(*) 0,2(*) 

0860010 Safran 0,1(*) 0,2(*) 

0860990 Andre 0,1(*) 0,2(*) 

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,1(*) 0,2(*) 

0870010 Muskatblomme 0,1(*) 0,2(*) 

0870990 Andre 0,1(*) 0,2(*) 

0900000 SUKKERPLANTER  0,1(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter 2 0,1(*) 

0900020 Sukkerrør 0,05(*) 0,1(*) 

0900030 Sikorirøtter 0,05(*) 0,1(*) 

0900990 Andre 0,05(*) 0,1(*) 
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1015000 e) dyr av hestefamilien 0,05(*)  

1015010 Muskler 0,05(*)  

1015020 Fettvev 0,05(*)  

1015030 Lever 0,05(*)  

1015040 Nyrer 0,05(*)  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05(*)  

1015990 Andre 0,05(*)  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr 0,05(*)  

1017010 Muskler 0,05(*)  

1017020 Fettvev 0,05(*)  

1017030 Lever 0,05(*)  

1017040 Nyrer 0,05(*)  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05(*)  

1017990 Andre 0,05(*)  

1030020 And 0,05(*)  

1030030 Gås 0,05(*)  

1030040 Vaktel 0,05(*)  

1030990 Andre 0,05(*)  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*)  

1050000 Amfibier og krypdyr 0,05(*)  

1060000 Virvelløse landdyr 0,05(*)  

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,05(*)  

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I. 

Ditiokarbamater (ditiokarbamater uttrykt som CS2, inkludert maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram og ziram) 

Kilden til restmengden er angitt i parentes (ma: maneb, mz: mankozeb, me: metiram, pr: propineb, t: tiram, z: ziram). 

Grenseverdiene uttrykt som CS2 kan utledes fra forskjellige ditiokarbamater og er derfor ikke tilstrekkelige som parametrer for god 

landbrukspraksis. Disse grenseverdiene bør derfor ikke legges til grunn for en vurdering av om prinsippene for god landbrukspraksis er oppfylt. 

(+)  (ma, mz, me, pr, t, z) 

0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 

(+)  (mz, me, t) 

0251050 Vårkarse 

0251070 Sareptasennep 

0252020 Portulakk 

(+)  (mz, me) 

0256050 Salvie 

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian 

0256080 Basilikum og spiselige blomster  
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0256090 Laurbærblad 

0256100 Estragon 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Tiram (uttrykt som tiram) 

Ettersom alle ditiokarbamater bidrar til den endelige restmengden av CS2, er det generelt ikke mulig å skille dem fra hverandre. Det finnes 

imidlertid metoder for å påvise en enkelt restmengde av propineb, ziram og tiram. Disse metodene bør benyttes i de tilfeller der det er 

nødvendig å angi særskilte mengdebestemmelser for propineb, ziram og/eller tiram. 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/68 

av 15. oktober 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til 

kjøretøybremser med henblikk på typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 5. februar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(1), særlig artikkel 17 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det indre marked utgjør et område uten indre grenser, der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og 

kapital er sikret. For dette formål får en omfattende ordning for EU-typegodkjenning og en styrket markedstilsyns-

ordning for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer og deres systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

anvendelse, som definert i forordning (EU) nr. 167/2013. 

2) Betegnelsen «jordbruks- og skogbrukskjøretøyer» omfatter en lang rekke ulike kjøretøytyper med én eller flere aksler 

og to, fire eller flere hjul, eller kjøretøyer med belter, for eksempel traktorer med hjul, traktorer med belter, tilhengere og 

trukne maskiner, som benyttes til mange forskjellige jordbruks- og skogbruksformål, herunder spesialarbeid. 

3) Selv om kravene i denne forordning er basert på eksisterende regelverk, som sist ble endret i 1997, krever den tekniske 

utviklingen særlig en detaljert tilpasning av prøvingsreglene samt innføring av særlige bestemmelser for energibehol-

dere, kjøretøyer med hydrostatisk drift, kjøretøyer med påløpsbremseanlegg, kjøretøyer med komplekse elektroniske 

betjeningssystemer, blokkeringsfrie bremseanlegg og elektronisk styrte bremseanlegg. 

4) Denne forordning innfører også strengere krav til betjeningsinnretning for tilhengerbrems og bremsekopling mellom 

traktor og tilhenger enn rådsdirektiv 76/432/EØF(2), som ble opphevet ved forordning (EU) nr. 167/2013. 

5) Ved rådsbeslutning 97/836/EF(3) tiltrådte Unionen De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europas reglement 

(UN-ECE-reglement) nr. 13. De grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg 18 til nevnte forordning om sikkerhets-

aspektene ved komplekse elektroniske systemer for kjøretøybetjening bør overføres til denne forordning, da de 

gjenspeiler den seneste teknologiske utviklingen. 

6) Mens blokkeringsfrie bremseanlegg er utbredt for kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på mer enn 60 km/t 

og dermed kan betraktes som hensiktsmessige og gjøres obligatoriske fra denne forordning får anvendelse, er slike 

anlegg ennå ikke allment tilgjengelige for kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på mellom 40 km/t og  

60 km/t. For slike kjøretøyer bør innføringen av blokkeringsfrie bremseanlegg derfor ikke bekreftes før Kommisjonen 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 17 av 23.1.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 9. 

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

(2) Rådsdirektiv 76/432/EØF av 6. april 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om bremseanlegg for jordbruks- og 

skogbrukstraktorer med hjul (EFT L 122 av 8.5.1976, s. 1). 

(3) 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/73/05 
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har foretatt en endelig vurdering av tilgjengeligheten av slike anlegg. For dette formål bør Kommisjonen innen  

31. desember 2016 vurdere tilgjengeligheten av blokkeringsfrie bremseanlegg for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

med en høyeste konstruksjonshastighet på mellom 40 km/t og 60 km/t. Dersom denne vurderingen ikke bekrefter at slik 

teknologi er tilgjengelig eller kan anvendes, bør Kommisjonen endre denne forordning for å sikre at disse kravene ikke 

får anvendelse på kjøretøyer med en konstruksjonshastighet på mellom 40 km/t og 60 km/t. 

7) Mens produsenter kan velge å søke om nasjonal typegodkjenning i henhold til artikkel 2 i forordning (EU) nr. 167/2013, 

bør medlemsstatene, for alle saker som omfattes av denne forordning, fritt kunne fastsette andre krav med henblikk på 

nasjonal typegodkjenning som skiller seg fra kravene i denne forordning. 

 Medlemsstatene bør ikke, med henblikk på nasjonal typegodkjenning, nekte, med begrunnelse i funksjonssikkerheten 

med hensyn til bremsevirkning, å godkjenne kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter som er i 

samsvar med kravene fastsatt i denne forordning, unntatt krav som gjelder hydrauliske koplinger med enkel ledning. 

Denne forordning bør innføre harmoniserte krav til hydrauliske koplinger med enkel ledning som fastsetter når slike 

koplinger kan aksepteres med sikte på EU-typegodkjenning i et begrenset tidsrom. Ettersom enkelte medlemsstater 

tidligere hadde strengere nasjonale krav, bør medlemsstatene imidlertid kunne nekte å gi nasjonal typegodkjenning til 

kjøretøytyper med hydrauliske koplinger med enkel ledning allerede fra den dag denne forordning får anvendelse, 

dersom de anser at dette er i tråd med deres nasjonale sikkerhetskrav. 

8) For å muliggjøre en harmonisert ikrafttredelsesdato for alle nye typegodkjenningsregler bør denne forordning tre i kraft 

samme dato som forordning (EU) nr. 167/2013. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes detaljerte tekniske krav til og prøvingsmetoder for funksjonssikkerhet med hensyn til 

bremsevirkning med sikte på godkjenning av og markedstilsyn med jordbruks- og skogbrukskjøretøyer, og de systemene, 

komponentene og separate tekniske enhetene som er beregnet på slike kjøretøyer, i samsvar med forordning (EU) nr. 167/2013. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

Definisjonene i forordning (EU) nr. 167/2013 får anvendelse. I tillegg menes med: 

1) «bremseanlegg» den kombinasjon av deler som har som funksjon gradvis å redusere hastigheten til et kjøretøy i bevegelse 

eller å stanse det, eller å holde det i ro dersom det står stille; anlegget består av en betjeningsinnretning, en overførings-

innretning og selve bremsen, 

2) «driftsbremseanlegg» et bremseanlegg som gjør det mulig for føreren å kontrollere kjøretøyets bevegelse og å stanse det 

sikkert, hurtig og effektivt uansett hvilken hastighet og belastning kjøretøyet er godkjent for, og uansett stignings- eller 

hellingsgraden kjøretøyet befinner seg i, 

3) «regulerbar bremsing» bremsing som innenfor anleggets vanlige driftsområde, enten ved betjening eller løsing av 

bremsene, oppfyller alle følgende vilkår: 

a)  Føreren kan når som helst øke eller minske bremsekraften ved hjelp av betjeningsinnretningen. 

b)  Bremsekraften virker i samme retning som kraften på betjeningsinnretningen (monoton funksjon). 

c)  Bremsekraften kan lett reduseres tilstrekkelig nøyaktig,  



Nr. 73/76 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

4) «betjeningsinnretning» en innretning som aktiveres direkte av føreren for å tilføre overføringsinnretningen den energien 

som er nødvendig for å bremse eller kontrollere den. Energien kan komme fra førerens muskelkraft, fra en annen kilde 

som kontrolleres av føreren, eller eventuelt fra en tilhengers kinetiske energi, eller fra en kombinasjon av disse forskjellige 

energiformene, 

5) «overføringsinnretning» kombinasjonen av komponenter mellom betjeningsinnretningen og bremsen, med unntak av 

styreledninger mellom traktor og tilhenger og mateledninger mellom traktor og tilhenger, som forbinder disse funksjonelt 

ved hjelp av mekaniske, hydrauliske, pneumatiske eller elektriske midler eller ved en kombinasjon av disse; når 

bremsekraften tas fra eller forsterkes av en energikilde som er uavhengig av føreren, skal energireserven i anlegget anses 

som en del av overføringsinnretningen, 

6) «styringsenhet» kombinasjonen av alle komponentene i overføringsinnretningen som styrer driften av bremsene og den 

eller de nødvendige energireservene, 

7) «energioverføring» kombinasjonen av alle komponentene som tilfører bremsene den energien de trenger for å fungere, 

8) «friksjonsbrems» en brems der kraften oppnås ved friksjon når to av kjøretøyets deler beveger seg i forhold til hverandre, 

9) «væskebrems» en brems der kraften oppnås ved virkningen av en væske mellom to av kjøretøyets deler som beveger seg i 

forhold til hverandre; i en «hydraulisk brems» er væsken flytende og i en «trykkluftbrems» luft, 

10) «motorbrems» en brems der kraften oppnås ved en kontrollert økning i motorens bremsevirkning som overføres til hjulene, 

11) «parkeringsbremseanlegg» et anlegg som gjør det mulig å holde kjøretøyet i ro i en oppover- eller nedoverhelling selv når 

føreren ikke er til stede, 

12) «gjennomgående bremsing» bremsing av kjøretøyer som utgjør en kjøretøykombinasjon, ved hjelp av et anlegg med 

samtlige av følgende kjennetegn: 

a)  En enkelt betjeningsinnretning som føreren aktiverer gradvis med en enkelt bevegelse fra førerplassen. 

b)  Energien som brukes til å bremse kjøretøyene som utgjør kjøretøykombinasjonen, kommer fra samme kilde. 

c)  Bremseanlegget sikrer samtidig eller hensiktsmessig forskjøvet bremsing av hvert av kjøretøyene som utgjør 

kjøretøykombinasjonen, uansett plassering i forhold til hverandre, 

13) «halvt gjennomgående bremsing» bremsing av kjøretøyer som utgjør en kjøretøykombinasjon, ved hjelp av et anlegg med 

samtlige av følgende kjennetegn: 

a)  En enkelt betjeningsinnretning som føreren aktiverer gradvis med en enkelt bevegelse fra førerplassen. 

b)  Energien som brukes til å bremse kjøretøyene som utgjør kjøretøykombinasjonen, kommer fra to ulike kilder. 

c)  Bremseanlegget sikrer samtidig eller hensiktsmessig forskjøvet bremsing av hvert av kjøretøyene som utgjør 

kjøretøykombinasjonen, uansett plassering i forhold til hverandre, 

14) «automatisk bremsing» bremsing av én eller flere tilhengere som skjer automatisk dersom et av kjøretøyene som utgjør 

kjøretøykombinasjonen, koples fra eller skilles fra, herunder ved brudd på koplingen, uten at bremsevirkningen til resten 

av kombinasjonen berøres, 

15) «påløpsbremsing» bremsing ved bruk av de kreftene som oppstår når tilhengeren skyver på traktoren, 

16) «overføringsinnretning som ikke kan koples ut» en overføringsinnretning der enten trykk, kraft eller moment overføres 

kontinuerlig til enhver tid når kjøretøyet er i drift, det være seg i drivverket mellom kjøretøyets motor og hjulene eller i 

bremseanlegget mellom betjeningsinnretningen for bremsene og hjulene, 

17) «lastet kjøretøy» et kjøretøy lastet med største teknisk tillatte totalmasse,  
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18) «hjullast» veidekkets vertikale statiske kraft i kontaktflaten mot veibanen, 

19) «aksellast» summen av veidekkets vertikale statiske kraft i kontaktflaten på akselens hjul, 

20) «største statiske hjullast» den statiske hjullasten som oppstår når kjøretøyet er lastet med største teknisk tillatte totalmasse, 

21) «største statiske aksellast» den statiske aksellasten som oppstår når kjøretøyet er lastet med største teknisk tillatte 

totalmasse, 

22) «tilhenger» en tilhenger som definert i artikkel 3 nr. 9 i forordning (EU) nr. 167/2013 eller utskiftbar trukket maskin som 

definert i artikkel 3 nr. 10 i nevnte forordning, 

23) «slepvogn» en tilhenger i gruppe R eller S med minst to aksler hvorav minst én er en styrende aksel, som er utstyrt med en 

trekkinnretning som kan beveges vertikalt i forhold til tilhengeren, og som ikke overfører noen statisk vertikal belastning 

til traktoren, 

24) «påhengsvogn» en tilhenger i gruppe R eller S med én eller flere aksler plassert nær kjøretøyets tyngdepunkt når det er 

påført en jevnt fordelt belastning slik at bare en mindre statisk vertikal belastning som ikke overstiger 10 % av tilhengerens 

største masse, eller en belastning på 1 000 daN dersom denne verdien er mindre, overføres til traktoren, 

25) «tilhenger med stivt drag» en tilhenger i gruppe R eller S med en aksel eller akselgruppe som er utstyrt med et drag som på 

grunn av konstruksjonen overfører en betydelig statisk vertikal belastning til traktoren, og som ikke overholder 

definisjonen på en påhengsvogn; koplingen som skal brukes for en kjøretøykombinasjon, skal ikke bestå av en kingbolt og 

en svingskive; noe vertikal bevegelse kan forekomme på et stivt drag; et hydraulisk justerbart drag med ledd anses som et 

stivt drag, 

26) «mellomakselbremseanlegg» et tilleggsbremseanlegg som gir og opprettholder en bremsevirkning over lang tid uten at 

bremsevirkningen reduseres vesentlig, herunder betjeningsinnretningen, som kan bestå av en enkelt innretning eller en 

kombinasjon av flere enheter som hver kan ha sin egen betjeningsinnretning, 

27) «elektronisk styrt bremseanlegg» (EBS) et bremseanlegg der styringen genereres og behandles som elektriske signaler i 

styringsenheten og elektriske utgangssignaler til innretninger som genererer aktiveringskrefter fra lagret eller generert 

energi, 

28) «automatisk styrt bremsing» en funksjon i et komplekst elektronisk styresystem der aktiveringen av bremseanlegget eller 

bremsene på enkelte aksler skjer med henblikk på å skape en nedbremsingseffekt med eller uten direkte inngripen fra 

føreren, som følge av en automatisk evaluering av informasjon som genereres om bord, 

29) «selektiv bremsing» en funksjon i et komplekst elektronisk styresystem der aktiveringen av enkeltbremser skjer 

automatisk, og der nedbremsingen er underordnet endringer i kjøretøyets atferd, 

30) «elektrisk styreledning» en elektrisk kopling mellom to kjøretøyer som sørger for bremsefunksjonen i en tilhenger i en 

kjøretøykombinasjon; den består av et elektrisk ledningsnett og kopling og omfatter delene til datakommunikasjon og 

forsyning av elektrisk energi til tilhengerens styringsenhet, 

31) «fjærkompresjonskammer» det kammeret der den trykkendringen som forårsaker kompresjon av fjærene, faktisk skjer, 

32) «hydrostatisk drift» et framdriftssystem for kjøretøyer som benytter en hydrostatisk overføringsinnretning, med åpen eller 

lukket krets, der væske sirkulerer som energimedium mellom én eller flere hydrauliske pumper og én eller flere 

hydrauliske motorer, 

33) «komplekst elektronisk system for kjøretøybetjening» et elektronisk system for kjøretøybetjening som er underlagt et 

kontrollhierarki der en styrt funksjon kan overstyres av en elektronisk styrt funksjon på et høyere nivå eller en funksjon 

utført av et elektronisk betjeningssystem på et høyere nivå,  
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34) «blokkeringsfritt bremseanlegg» en del av et driftsbremseanlegg som automatisk kontrollerer graden av sluring i hjulets 

eller hjulenes omdreiningsretning på ett eller flere av kjøretøyets hjul under bremsing, 

35) «direktestyrt hjul» et hjul hvis bremsekraft reguleres ut fra de data som leveres minst fra dets egen føler, 

36) «hydraulisk kopling med enkel ledning» koplingen av bremsene mellom traktoren og tilhengeren gjennom en enkel 

ledning med hydraulisk væske. 

KAPITTEL II 

KRAV TIL BREMSEANLEGG OG KOPLINGER FOR TILHENGERBREMS 

Artikkel 3 

Krav til montering og demonstrasjon i forbindelse med bremsevirkning 

1.  Produsentene skal utstyre jordbruks- og skogbrukskjøretøyer med systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

som påvirker bremsevirkningen, og som er utformet, bygd og montert slik at kjøretøyet ved normal bruk og når det vedlike-

holdes i samsvar med produsentens krav, oppfyller de detaljerte tekniske kravene og er i samsvar med prøvingsmetodene 

fastsatt i artikkel 4–17. 

2.  Produsentene skal ved hjelp av fysisk demonstrasjonsprøving vise overfor godkjenningsmyndigheten at jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer som gjøres tilgjengelig på markedet, registreres eller tas i bruk i Unionen, oppfyller de detaljerte tekniske 

kravene og er i samsvar med prøvingsmetodene fastsatt i artikkel 4–17. 

3.  Produsentene skal sikre at reservedeler som gjøres tilgjengelig på markedet eller tas i bruk i Unionen, oppfyller de 

detaljerte tekniske kravene og prøvingsmetodene fastsatt i denne forordning. 

4.  I stedet for å oppfylle kravene i denne forordning kan produsentene i opplysningsmappen presentere prøvingsrapporten 

for en komponent eller relevant dokumentasjon som viser at et system eller kjøretøy oppfyller kravene i UN-ECE-reglement  

nr. 13, som det vises til i vedlegg X. 

5.  I stedet for å oppfylle kravene i denne forordning kan produsentene i opplysningsmappen presentere relevant 

dokumentasjon som viser at blokkeringsfrie bremseanlegg for tilhengere, dersom slike er montert, oppfyller kravene i nr. 5 i 

vedlegg 19 til UN-ECE-reglement nr. 13, som det vises til i vedlegg X. 

6.  Det vil bli vist til komponentene og systemene nevnt i nr. 4 og 5 i gjennomføringsrettsakten vedtatt i samsvar med artikkel 

68 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

Artikkel 4 

Krav til konstruksjon og montering av bremseanlegg og koplinger for tilhengerbrems 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder for konstruksjon og montering av bremseanlegg og koplinger for tilhengerbrems, 

skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg I. 

Artikkel 5 

Krav til prøving og bremsevirkning for bremseanlegg og koplinger for tilhengerbrems og kjøretøyer utstyrt med slike 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som gjelder for bremseanlegg og koplinger for tilhengerbrems og kjøretøyer utstyrt med 

slike, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg II. 

Artikkel 6 

Krav til måling av reaksjonstid 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som gjelder for reaksjonstid for bremseanlegg og koplinger for tilhengerbrems, skal 

gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg III.  



8.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/79 

 

Artikkel 7 

Krav til energikilder og energilagringsinnretninger i bremseanlegg og koplinger for tilhengerbrems og kjøretøyer 

utstyrt med slike 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som gjelder for energikilder og energilagringsinnretninger i bremseanlegg og koplinger 

for tilhengerbrems og kjøretøyer utstyrt med slike, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg IV. 

Artikkel 8 

Krav til fjærbremser og kjøretøyer utstyrt med slike 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som gjelder for fjærbremser på kjøretøyer utstyrt med slike, skal gjennomføres og 

kontrolleres i samsvar med vedlegg V. 

Artikkel 9 

Krav til parkeringsbremseanlegg utstyrt med mekanisk låseinnretning for bremsesylinder 

Ytelseskravene som gjelder for parkeringsbremseanlegg utstyrt med mekanisk låseinnretning for bremsesylinder, skal 

kontrolleres i samsvar med vedlegg VI. 

Artikkel 10 

Alternative prøvingskrav for kjøretøyer der type I-, type II- eller type III-prøving ikke er obligatorisk 

1.  Vilkårene for når type I-, type II- eller type III-prøving ikke er obligatorisk for visse typer kjøretøyer, er fastsatt i  

vedlegg VII. 

2.  Prøvingsmetodene og ytelseskravene som gjelder for kjøretøyer og deres bremseanlegg der type I-, type II- eller type III-

prøving ikke er obligatorisk i samsvar med nr. 1, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg VII. 

Artikkel 11 

Prøvingskrav for påløpsbremseanlegg, bremseanlegg og koplinger for tilhengerbrems og kjøretøyer utstyrt med slike 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder for prøving av påløpsbremseanlegg, bremseanlegg og koplinger for tilhengerbrems 

og kjøretøyer utstyrt med slike, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg VIII. 

Artikkel 12 

Krav til kjøretøyer med hydrostatisk drift og deres bremseinnretninger og bremseanlegg 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som gjelder for kjøretøyer med hydrostatisk drift og deres bremseinnretninger og 

bremseanlegg, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg IX. 

Artikkel 13 

Krav til sikkerhetsaspektene ved komplekse elektroniske systemer for kjøretøybetjening 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som gjelder for sikkerhetsaspektene ved komplekse elektroniske systemer for kjøretøy-

betjening, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg X.  
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Artikkel 14 

Krav til og prøvingsmetoder for blokkeringsfrie bremseanlegg og kjøretøyer utstyrt med slike 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som gjelder for blokkeringsfrie bremseanlegg og kjøretøyer utstyrt med slike, skal 

gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg XI. 

Artikkel 15 

Krav til elektronisk styrte bremseanlegg i kjøretøyer med trykkluftbremseanlegg eller i kjøretøyer med 

datakommunikasjon via pol nr. 6 og 7 i kopling i henhold til ISO 7638 samt kjøretøyer utstyrt med elektronisk styrte 

bremseanlegg 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som gjelder for elektronisk styrte bremseanlegg i kjøretøyer med trykkluftbremseanlegg 

eller i kjøretøyer med datakommunikasjon via pol nr. 6 og 7 i kopling i henhold til ISO 7638, og kjøretøyer utstyrt med slike 

elektronisk styrte bremseanlegg skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg XII. 

Artikkel 16 

Krav til hydrauliske koplinger med enkel ledning og kjøretøyer utstyrt med slike 

1.  Ytelseskravene som gjelder for hydrauliske koplinger med enkel ledning på bremseinnretninger og koplinger for 

tilhengerbrems samt kjøretøyer utstyrt med hydrauliske koplinger med enkel ledning, er fastsatt i vedlegg XIII. 

2.  Kjøretøyprodusenter skal ikke montere hydrauliske koplinger med enkel ledning i nye kjøretøytyper i gruppe T og C etter 

31. desember 2019 eller i nye kjøretøyer i nevnte grupper etter 31. desember 2020. 

KAPITTEL III 

MEDLEMSSTATENES FORPLIKTELSER 

Artikkel 17 

Typegodkjenning av kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i forordning (EU) nr. 167/2013 skal godkjenningsmyndighetene med virkning fra 1. januar 2016 

ikke med begrunnelse i funksjonssikkerhet med hensyn til bremsevirkning nekte å gi EU-typegodkjenning til typer av 

jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som oppfyller kravene i denne forordning. 

Fra 1. januar 2020 skal typegodkjenningsmyndighetene i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i forordning (EU) nr. 167/2013 og 

artikkel 16 i denne forordning nekte å gi typegodkjenning til kjøretøytyper i gruppe T og C som er utstyrt med hydrauliske 

koplinger med enkel ledning. 

Fra 1. januar 2018 skal nasjonale myndigheter for nye kjøretøyer som ikke er i samsvar med forordning (EU) nr. 167/2013 og 

bestemmelsene i denne forordning om funksjonssikkerhet med hensyn til bremsevirkning, forby at slike kjøretøyer gjøres 

tilgjengelig på markedet, registreres ellers tas i bruk. 

Fra 1. januar 2021 skal nasjonale myndigheter for nye kjøretøyer i gruppe T og C som er utstyrt med hydrauliske koplinger med 

enkel ledning som nevnt i artikkel 16, forby at slike kjøretøyer gjøres tilgjengelig på markedet, registreres eller tas i bruk. 

Artikkel 18 

Nasjonal typegodkjenning av kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

Nasjonale myndigheter skal ikke nekte å gi nasjonal typegodkjenning til en type kjøretøy, system, komponent eller separat 

teknisk enhet med begrunnelse i funksjonssikkerhet med hensyn til bremsevirkning dersom kjøretøyet, systemet, komponenten 

eller den separate tekniske enheten oppfyller kravene fastsatt i denne forordning, med unntak av kravene som gjelder for 

hydrauliske koplinger med enkel ledning. 
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KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSE 

Artikkel 19 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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 15. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

Krav til konstruksjon og montering av bremseanlegg og koplinger for tilhengerbrems 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1 «koplingskraftregulator» et system eller en funksjon som automatisk utligner traktorens og tilhengerens 

bremsevirkning i forhold til hverandre, 

1.2 «nominell belastningsverdi» en funksjon ved koplingskraftregulatoren som angir forholdet mellom signalet fra 

koplingshodet og bremsevirkningen, og som kan demonstreres i forbindelse med typegodkjenning innenfor 

grensene av kompatibilitetsområdene i tillegg 1 til vedlegg II, 

1.3 «belteruller» systemet som overfører vekten av kjøretøyet og belteunderstellet til bakken via beltet, overfører 

dreiemoment fra kjøretøyets drivsystem til beltet og kan endre retningen på et belte i bevegelse, 

1.4. «belteunderstell» et system som består av minst to belteruller anlagt i en gitt avstand fra hverandre i ett plan 

(parallelt) og et sammenhengende drivbelte av metall eller gummi som løper rundt dem, 

1.5. «drivbelte» et sammenhengende fleksibelt belte som kan absorbere trekkraft i lengderetningen. 

2. Konstruksjons- og monteringskrav 

2.1.  Generelt 

 I dette vedlegg anses høyeste konstruksjonshastighet å gjelde for kjøretøyets fartsretning forover, med mindre 

annet er uttrykkelig nevnt. 

2.1.1.  Bremseanleggets komponenter, separate tekniske enheter og deler 

2.1.1.1.  Bremseanleggets komponenter, separate tekniske enheter og deler skal være utformet, bygd og montert slik at 

kjøretøyet ved normal bruk og til tross for vibrasjoner det måtte utsettes for, kan oppfylle kravene nevnt 

nedenfor. 

2.1.1.2.  Bremseanleggets komponenter, separate tekniske enheter og deler skal særlig være utformet, bygd og montert 

slik at de motstår de korrosjons- og aldringsfenomenene de utsettes for. 

2.1.1.3.  Bremsebelegg skal ikke inneholde asbest. 

2.1.1.4.  Det er ikke tillatt å montere komponenter, separate tekniske enheter og deler (som ventiler) som kan gjøre det 

mulig for brukeren av kjøretøyet å endre bremseanleggets yteevne slik at det ved drift ikke oppfyller kravene i 

denne forordning. En komponent, separat teknisk enhet eller del som bare kan betjenes av produsenten ved 

bruk av spesialverktøy, eller en forsegling som er beskyttet mot ulovlige inngrep, eller begge, er tillatt, forutsatt 

at brukeren av kjøretøyet ikke kan endre komponenten, den separate tekniske enheten eller delen, eller at 

endringer foretatt av brukeren enkelt kan identifiseres av tilsynsmyndighetene. 

2.1.1.5.  En tilhenger skal være utstyrt med en automatisk lastavhengig bremsekraftregulator, unntatt i følgende tilfeller: 

2.1.1.5.1.  Dersom en tilhenger med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 30 km/t av tekniske årsaker ikke kan 

utstyres med en automatisk lastavhengig bremsekraftregulator, kan den utstyres med en innretning som har 

minst tre ulike innstillinger for styring av bremsekraften. 

2.1.1.5.2.  I det særtilfellet at en tilhengers konstruksjon kun tillater to ulike lastetilstander, «ulastet» og «lastet», kan 

kjøretøyet bare ha to ulike innstillinger for styring av bremsekraften.  
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2.1.1.5.3.  Kjøretøyer i gruppe S hvis maskineri ikke inneholder annen last, herunder materiale som forbrukes. 

2.1.2.  Bremseanleggets funksjoner 

 Bremseanlegget skal ivareta følgende funksjoner: 

2.1.2.1.  Driftsbremseanlegg 

 Driftsbremseanleggets virkning skal kunne reguleres. Føreren skal kunne oppnå bremsevirkningen fra 

førerplassen uten å ta hendene bort fra betjeningsinnretningen for styring. 

2.1.2.2.  Nødbremseanlegg 

 Nødbremseanlegget skal gjøre det mulig å stanse kjøretøyet over en rimelig strekning ved feil i drifts-

bremseanlegget. På traktorer skal bremsevirkningen kunne reguleres. Føreren skal kunne oppnå bremse-

virkningen fra førerplassen og samtidig fortsette å styre med minst én hånd på betjeningsinnretningen for 

styring. Disse kravene forutsetter at det ikke kan oppstå mer enn én feil av gangen i driftsbremseanlegget. 

2.1.2.3.  Parkeringsbremseanlegg 

 Parkeringsbremseanlegget skal gjøre det mulig å holde kjøretøyet i ro i en oppover- eller nedoverhelling selv 

når føreren ikke er til stede, ved at de virksomme delene av bremseanlegget holdes i låst stilling ved hjelp av en 

innretning som utelukkende virker mekanisk. Føreren skal kunne oppnå bremsevirkningen fra førerplassen, 

med forbehold for kravene i nr. 2.2.2.11 når det gjelder tilhengere. 

 Tilhengerens driftsbremseanlegg (pneumatisk eller hydraulisk) og traktorens parkeringsbremseanlegg kan 

betjenes samtidig, forutsatt at føreren når som helst har mulighet til å kontrollere at virkningen av kjøretøy-

kombinasjonens parkeringsbremseanlegg, oppnådd ved ren mekanisk virkning av parkeringsbremseanlegget, er 

tilstrekkelig. 

2.1.3.  Alle relevante krav i tillegg 1 til vedlegg II får anvendelse på kjøretøyer og deres bremseanlegg. 

2.1.4.  Koplinger, for trykkluftbremseanlegg, mellom traktorer og tilhengere 

2.1.4.1.  Koplingene i trykkluftbremseanlegget mellom traktorer og tilhengere skal være i samsvar med nr. 2.1.4.1.1, 

2.1.4.1.2 eller 2.1.4.1.3: 

2.1.4.1.1.  Én pneumatisk mateledning og én pneumatisk styreledning. 

2.1.4.1.2.  Én pneumatisk mateledning, én pneumatisk styreledning og én elektrisk styreledning. 

2.1.4.1.3.  Én pneumatisk mateledning og én elektrisk styreledning. Inntil det er vedtatt ensartede tekniske standarder som 

sikrer kompatibilitet og sikkerhet, er koplinger mellom traktorer og tilhengere som er i samsvar med 

bestemmelsene i dette nummer, ikke tillatt. 

2.1.5.  Koplinger mellom traktorer og tilhengere med hydrauliske bremseanlegg 

2.1.5.1.  Type koplinger 

2.1.5.1.1.  Hydraulisk styreledning: Dette er forbindelsesledningen mellom hannkoplingen på traktoren og hunnkoplingen 

på tilhengeren. Koplingene skal være i samsvar med ISO 5676:1983. 

2.1.5.1.2.  Hydraulisk tilleggsledning: Dette er forbindelsesledningen mellom hannkoplingen på traktoren og hunnkop-

lingen på tilhengeren. Koplingene skal være i samsvar med ISO 16028:2006, størrelse 10. 

2.1.5.1.3.  Kopling i henhold til ISO 7638:2003 (valgfri). Koplingen i henhold til ISO 7638:2003 kan etter behov brukes 

med 5 poler eller 7 poler. 

 Koplingene som angitt i nr. 2.1.5.1.1 og 2.1.5.1.2 skal være plassert på traktoren i samsvar med figur 1.  
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Figur 1 

Hydrauliske forbindelsesledninger 

 

2.1.5.2.  Når motoren er i gang og parkeringsbremseanlegget er fullt aktivert: 

2.1.5.2.1.  skal tilleggsledningen ha et trykk på 0+100 kPa og/eller 

2.1.5.2.2.  skal det genereres et trykk i styreledningen på mellom 11 500 og 15 000 kPa. 

2.1.5.3.  Når motoren er i gang og parkeringsbremseanlegget på traktoren er fullt utkoplet, skal trykket i tilleggsled-

ningen ligge mellom verdiene angitt i nr. 2.2.1.18.3. 

2.1.5.4.  Når motoren er i gang og ingen betjeningsinnretning for bremsing er aktivert på traktoren (under kjøring eller i 

hviletilstand), skal trykket i styreledningen målt på koplingshodet være som angitt i nr. 2.2.1.18.2. 

2.1.5.5.  Når motoren er i gang og betjeningsinnretningen for driftsbremseanlegget på traktoren er fullt aktivert, skal 

trykket i styreledningen være mellom 11500 kPa og 15000 kPa. For å trykksette styreledningen under tilsetting 

av driftsbrems skal traktoren oppfylle kravene i nr. 3.6 i vedlegg III. 

2.1.6.  De fleksible slangene og kablene som kopler sammen en traktor og en tilhenger, skal være en del av 

tilhengeren. 

2.1.7.  Avstengingsinnretninger som ikke aktiveres automatisk, er ikke tillatt. 

2.1.8.  Trykkprøvingskoplinger 

2.1.8.1.  For å kunne bestemme bremsekraften i bruk på hver aksel på et kjøretøy med trykkluftbremseanlegg kreves 

følgende trykkprøvingskoplinger: 

2.1.8.1.1.  I hver uavhengige krets i bremseanlegget, så nær som mulig den bremsesylinderen som er ugunstigst plassert 

med hensyn til reaksjonstiden beskrevet i vedlegg III. 

2.1.8.1.2.  I et bremseanlegg som omfatter en innretning som regulerer lufttrykket eller det hydrauliske trykket i 

bremseoverføringen som nevnt i nr. 6.2 i tillegg I til vedlegg II, plassert i trykkledningen før og etter 

innretningen, så nær innretningen som mulig. Dersom innretningen er pneumatisk styrt, kreves ytterligere ett 

prøvingsuttak for å simulere lastet tilstand. Dersom ingen slik innretning er montert, skal det finnes en enkel 

trykkprøvingskopling tilsvarende koplingen etter ovennevnte innretning. Disse prøvingsuttakene skal være 

plassert slik at de er lette å nå fra bakken eller inne i kjøretøyet.  

Hannkopling i henhold til 
ISO 5676:1983 

Hannkopling i henhold til 
ISO 16028:2006 
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2.1.8.1.3.  Så nær som mulig den energilagringsinnretningen som er ugunstigst plassert i henhold til nr. 2.4 i avsnitt A i 

vedlegg IV. 

2.1.8.1.4.  I hver uavhengige krets i bremseanlegget, slik at det er mulig å sjekke inngangs- og utgangstrykket på hele 

overføringsledningen. 

2.1.8.1.5.  Trykkprøvingskoplingene skal være i samsvar med punkt 4 i ISO-standard 3583:1984. 

2.2.  Krav til bremseanlegg 

2.2.1.  Kjøretøyer i gruppe T og C 

2.2.1.1.  Bremseanleggene som et kjøretøy er utstyrt med, skal oppfylle kravene fastsatt for driftsbremse-, nødbremse- 

og parkeringsbremseanlegg. 

 For å hjelpe føreren med å styre (for å muliggjøre differensialbremsing under arbeid) kan traktorens 

driftsbremsanlegg bestå av to uavhengige bremsekretser som hver er koplet separat til en høyre eller venstre 

bremsepedal. 

 Dersom differensialbremsefunksjonen er aktivert, skal det ikke være mulig å kjøre i hastigheter over 40 km/t; 

ved hastigheter over 40 km/t skal differensialbremsefunksjonen være deaktivert. Disse to funksjonene skal 

sikres med automatiske innretninger. 

 Dersom differensialfunksjonen er aktivert, er aktivering av tilhengerens driftsbremseanlegg ikke påkrevd for 

hastigheter opp til 12 km/t. 

 I traktorer der separate pedaler kan koples sammen manuelt, skal føreren lett kunne kontrollere fra førersetet 

om disse pedalene er sammenkoplet. 

2.2.1.2.  Anleggene for driftsbrems, nødbrems og parkeringsbrems kan ha felles komponenter, forutsatt at de oppfyller 

følgende krav: 

2.2.1.2.1.  Det skal være minst to betjeningsinnretninger, hver tilknyttet sitt bremseanlegg, som er uavhengige av 

hverandre, og som føreren lett skal kunne nå i normal kjørestilling. For alle kjøretøygrupper skal samtlige 

bremsebetjeningsinnretninger (med unntak av betjeningsinnretningen for mellomakselbremseanlegget) være 

utformet slik at de koples helt ut når de slippes. Dette kravet gjelder ikke betjeningsinnretningen for 

parkeringsbremseanlegget (eller dets del av en kombinert betjeningsinnretning) når den låses mekanisk i tilsatt 

stilling eller benyttes til nødbremsing, eller i begge tilfeller. 

2.2.1.2.2.  Betjeningsinnretningen for driftsbremseanlegget skal være uavhengig av betjeningsinnretningen for parkerings-

bremseanlegget. 

2.2.1.2.3.  Dersom driftsbremseanlegget og nødbremseanlegget har felles betjeningsinnretning, skal virkningen til 

forbindelsen mellom betjeningsinnretningen og de ulike komponentene av overføringssystemet ikke kunne 

forringes etter en viss tids bruk. 

2.2.1.2.4.  Dersom driftsbremseanlegget og nødbremseanlegget har felles betjeningsinnretning, skal parkeringsbremse-

anlegget være konstruert slik at det kan aktiveres mens kjøretøyet er i bevegelse. Dette kravet gjelder ikke 

dersom kjøretøyets driftsbremseanlegg kan aktiveres, selv bare delvis, ved hjelp av en hjelpekontrollinnretning. 

2.2.1.2.5.  Ved brudd på en annen komponent enn bremsene eller komponentene angitt i nr. 2.2.1.2.7 og ved enhver annen 

feil i driftsbremseanlegget (funksjonssvikt, helt eller delvis uttømt energireserve) skal nødbremseanlegget eller 

den del av driftsbremseanlegget som ikke er berørt av feilen, kunne stanse kjøretøyet på de vilkår som er 

fastsatt for nødbremsing. 

2.2.1.2.6.  Særlig gjelder følgende når driftsbremseanlegget og nødbremseanlegget har felles betjeningsinnretning og 

overføringsinnretning:   
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2.2.1.2.6.1.  Dersom driftsbremseanlegget aktiveres ved førerens muskelkraft med hjelp av én eller flere energireserver, 

skal nødbremsevirkningen i tilfelle svikt i denne hjelpekraften kunne oppnås ved hjelp av førerens muskelkraft, 

eventuelt med hjelp av energireserver som ikke er berørt av feilen, men kraften som påføres betjenings-

innretningen, må ikke overstige de fastsatte maksimumsverdiene. 

2.2.1.2.6.2.  Dersom bremsekraften og overføringsinnretningen til driftsbremseanlegget avhenger utelukkende av en 

energireserve som kontrolleres av føreren, skal det finnes minst to fullstendig uavhengige energireserver med 

hver sin uavhengige overføringsinnretning; hver av dem skal kunne aktivere bremsene bare på to eller flere 

hjul som er slik valgt at de alene kan sikre den fastsatte nødbremsevirkning uten at kjøretøyets stabilitet 

påvirkes under bremsingen; hver av energireservene skal dessuten være utstyrt med en varslingsinnretning. 

Minst én av trykklufttankene for hver driftsbremsekrets skal ha en lufte- og tømmeinnretning på et egnet og lett 

tilgjengelig sted. 

2.2.1.2.6.3.  Dersom bremsekraften og overføringsinnretningen til driftsbremseanlegget avhenger utelukkende av en 

energireserve, skal én energireserve for overføringsinnretningen anses å være tilstrekkelig, forutsatt at den 

fastsatte nødbremsingen oppnås ved at føreren bruker sin muskelkraft på driftsbremseinnretningen, og at 

kravene i nr. 2.2.1.5 er oppfylt. 

2.2.1.2.7.  Visse deler, som pedalen og dens lager, hovedbremsesylinderen og dens stempel eller stempler (hydrauliske 

systemer), bremseventilen (hydrauliske eller pneumatiske systemer), forbindelsen mellom pedalen og 

hovedbremsesylinderen eller bremseventilen, bremsesylindrene og deres stempler (hydrauliske eller 

pneumatiske systemer) og bremsenes arm/kam-enheter, skal anses som bruddsikre, forutsatt at delene er 

tilstrekkelig dimensjonert, er lett tilgjengelige for vedlikehold og minst har de sikkerhetsspesifikasjonene som 

kreves for andre viktige komponenter (som deler i styrestaget). Dersom feilen i en av disse delene vil gjøre det 

umulig å bremse kjøretøyet med en virkning som minst er lik nødbremseanleggets påkrevde virkning, skal 

delen være av metall eller av et materiale med likeverdige egenskaper, og den skal ikke kunne utsettes for 

nevneverdig deformasjon ved normal bruk av bremseanlegget. 

2.2.1.3.  Dersom driftsbremseanlegget og nødbremseanlegget har separate betjeningsinnretninger, skal ikke samtidig 

aktivering av betjeningsinnretningene føre til at både driftsbremse- og nødbremseanlegget settes ut av drift, 

verken når begge bremseanlegg er i god stand, eller når det oppstår svikt i et av dem. 

2.2.1.4.  Dersom det benyttes annen energi enn førerens muskelkraft, er det tilstrekkelig med én slik energikilde 

(hydraulisk pumpe, luftkompressor osv.), men driftsmåten for innretningen som utgjør kilden, skal være så 

driftssikker som mulig. 

2.2.1.4.1.  I tilfelle feil i en del av overføringsinnretningen til et kjøretøys bremseanlegg som består av to drifts-

bremsekretser som oppfyller kravene i nr. 2.2.1.25, skal tilførselen til den delen som ikke er berørt av feilen, 

fortsatt sikres når dette er nødvendig for å stanse kjøretøyet med den bremsevirkningen som er fastsatt for 

gjenværende bremsing og/eller nødbremsing. Dette vilkåret skal oppfylles ved hjelp av automatiske 

innretninger. 

2.2.1.4.2.  Dessuten skal lagringsenheter som er plassert etter denne innretningen i kretsen, være slik at det ved svikt i 

energitilførselen, etter fire fullbremsinger med betjeningsinnretningen for driftsbremsen på de prøvingsvilkår 

som er fastsatt i avsnitt A nr. 1.2, avsnitt B nr. 1.2 eller avsnitt C nr. 1.2 i vedlegg IV, alt etter typen 

bremseanlegg, likevel er mulig å stanse kjøretøyet ved en femte betjening med den bremsevirkningen som er 

fastsatt for nødbremsing. 

2.2.1.4.3.  For hydrauliske bremseanlegg med lagret energi skal kravene i nr. 2.2.1.4.1 og 2.2.1.4.2 anses å være oppfylt 

dersom kravene i avsnitt C nr. 1.2.2 i vedlegg IV til denne forordning er oppfylt. 

2.2.1.4.4. For et driftsbremseanlegg som består av bare én driftsbremsekrets, kreves det at det i tilfelle feil eller 

manglende energitilførsel skal være mulig å bremse kjøretøyet med driftsbremseanleggets betjeningsinnretning 

med den bremsevirkningen som kreves for nødbremsing. 

2.2.1.5.  Kravene i nr. 2.2.1.2, 2.2.1.4 og 2.2.1.25 skal oppfylles uten at det benyttes en automatisk virkende innretning 

som er av en slik type at dens manglende bremsevirkning ikke vil kunne registreres fordi deler som vanligvis er 

i hvilestilling, aktiveres først ved feil i bremseanlegget.  
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2.2.1.6.  På kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 30 km/t skal nødbremseanlegget virke på alle 

hjulene på minst én aksel. I alle andre tilfeller skal driftsbremseanlegget virke på alle kjøretøyets hjul. På 

kjøretøyer som har én bremset aksel og automatisk tilkopling av driften på alle andre aksler under bremsing, 

anses imidlertid alle hjul som bremsede hjul. 

 For kjøretøyer i gruppe C anses dette kravet å være oppfylt dersom alle belterullene på kjøretøyet bremses. For 

kjøretøyer i gruppe C med en høyeste konstruksjonshastighet på under 30 km/t anses dette kravet å være 

oppfylt dersom én belterulle på hver side av kjøretøyet bremses. 

 For kjøretøyer utstyrt med sadelsete og styre kan driftsbremseanlegget virke på enten forakselen eller 

bakakselen, forutsatt at alle ytelseskravene angitt i nr. 2 i vedlegg II til denne forordning er oppfylt. 

 For midjestyrte traktorer i gruppe Ta gjelder at dersom en aksel utsettes for bremsing og differensialen er 

montert mellom driftsbremsen og hjulene, anses alle hjulene på denne akselen å være bremset når aktiveringen 

av driftsbremseanlegget automatisk låser differensialen på denne akselen. 

2.2.1.6.1.  Yteevnen til hydraulikkledninger og slanger med tilkoplinger for kjøretøyer med én bremset aksel og 

automatisk aktivering av driften på alle andre aksler under bremsing 

 Ledningene i den hydrauliske overføringen skal tåle et sprengningstrykk på minst fire ganger det høyeste 

nominelle driftstrykket (T) angitt av kjøretøyprodusenten. Slanger med tilkoplinger skal være i samsvar med  

ISO-standard 1402:1994, 6605:1986 og 7751:1991. 

2.2.1.7.  Dersom driftsbremseanlegget virker på alle kjøretøyets hjul eller belteruller, skal virkningen være 

hensiktsmessig fordelt på akslene. Dersom dette oppnås ved hjelp av en innretning som regulerer trykket i 

bremseoverføringen, skal denne oppfylle kravene i nr. 6 i tillegg 1 til vedlegg II og nr. 2.1.8. 

2.2.1.7.1.  For kjøretøyer med flere enn to aksler kan bremsekraften på enkelte aksler automatisk reduseres til 0 når 

kjøretøyet har svært redusert last, for å unngå at hjulene låses eller at bremsebeleggene iser, forutsatt at 

kjøretøyet oppfyller alle ytelseskravene fastsatt i vedlegg II. 

2.2.1.8.  Driftsbremseanleggets virkning skal være fordelt på hjul eller belteruller på samme aksel symmetrisk i forhold 

til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

2.2.1.9.  Drifts-, nød- og parkeringsbremseanleggene skal virke på bremseflater som har permanent forbindelse med 

hjulene gjennom komponenter som skal ha tilstrekkelig styrke. Det skal ikke være mulig å kople fra en 

bremseflate fra hjulene; slik frakopling er imidlertid tillatt for parkeringsbremseanlegget, forutsatt at 

frakoplingen utelukkende kan foretas av føreren fra førerplassen ved hjelp av et system som ikke kan aktiveres 

som følge av en lekkasje. Dersom mer enn én aksel normalt utsettes for bremsing når det gjelder kjøretøyer i 

gruppe T og C med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 60 km/t, kan én aksel koples fra forutsatt at 

akselen automatisk tilkoples når driftsbremseanlegget aktiveres, og at automatisk tilkopling sikres ved svikt i 

energitilførselen eller i styringsenheten til betjeningsinnretningen for tilkopling. 

2.2.1.10.  Det skal være mulig å etterjustere for slitasje på driftsbremsene ved hjelp av et manuelt justeringssystem. På 

kjøretøyer i gruppe Tb og Cb skal slitasje på driftsbremsene etterjusteres ved hjelp av et automatisk 

justeringssystem. Dessuten skal betjeningsinnretningen og komponentene i overføringsinnretningen og 

bremsene ha en vandringsreserve og om nødvendig muligheter for etterjustering, slik at bremsevirkningen er 

sikret uten at det er nødvendig med en øyeblikkelig justering når bremsene går varme, eller når 

bremsebeleggene har nådd en viss grad av slitasje. 

 Kjøretøyer i gruppe Ta og Ca trenger ikke utstyres med et system der slitasje på bremsene etterjusteres ved 

hjelp av et automatisk justeringssystem. Dersom kjøretøyer i disse gruppene er utstyrt med et system der 

slitasje på bremsene etterjusteres ved hjelp av et automatisk justeringssystem, skal dette systemet oppfylle de 

samme kravene som for kjøretøyer i gruppe Tb og Cb.  



8.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/89 

 

2.2.1.10.1.  Dersom innretninger med automatisk justering av slitasje er montert, skal de, etter at de har blitt varme og 

deretter avkjølt, kunne rulle fritt som fastsatt i nr. 2.3.4 i vedlegg II etter type I-prøvingen, som også er angitt i 

nr. 1.3 i samme vedlegg. 

 Slik slitasje på driftsbremsenes belegg, tromler og skiver skal lett kunne kontrolleres fra utsiden eller 

undersiden av kjøretøyet utelukkende ved hjelp av det verktøy eller utstyr som normalt leveres med kjøretøyet, 

for eksempel ved hjelp av passende inspeksjonshull eller på annen måte. Alternativt kan varsellyd eller -lys 

som forteller føreren på førerplassen når belegget må skiftes, godtas. 

2.2.1.10.2.  Kravene i nr. 2.2.1.10 og 2.2.1.10.1 gjelder ikke for brems i olje som er utformet for å vare hele kjøretøyets 

levetid uten ettersyn. 

2.2.1.11. I hydrauliske bremseanlegg gjelder følgende: 

2.2.1.11.1.  Væskebeholdernes påfyllingsåpninger skal være lett tilgjengelige; dessuten skal reservevæskebeholderne være 

slik konstruert at reservevæskenivået lett kan kontrolleres uten at beholderne må åpnes. Dersom sistnevnte 

vilkår ikke er oppfylt, skal et rødt varsellys som angitt i nr. 2.2.1.29.1.1 fortelle føreren når væskenivået er så 

lavt at det kan oppstå feil i bremseanlegget. 

2.2.1.11.2.  Ved svikt i den hydrauliske overføringen som gjør at den fastsatte bremsevirkningen for driftsbremseanlegget 

ikke kan oppnås, skal føreren varsles ved en innretning som omfatter et varsellys som angitt i nr. 2.2.1.29.1.1. 

Alternativt kan det tillates at denne innretningen lyser når væskenivået i beholderen kommer under et visst nivå 

angitt av produsenten. 

2.2.1.11.3.  Den typen væske som skal benyttes i hydrauliske bremseanlegg, skal være merket med symbolet angitt i figur 

1 eller 2 i standarden ISO 9128:2006. Symbolet skal festes ikke mer enn 100 mm fra væskebeholdernes 

påfyllingsåpninger, i samsvar med kravene fastsatt på bakgrunn av artikkel 17 nr. 2 bokstav k) og nr. 5 i 

forordning (EU) nr. 167/2013. Ytterligere opplysninger kan gis av produsentene. Dette kravet gjelder bare 

kjøretøyer med en egen påfyllingsåpning for bremsevæske. 

2.2.1.12.  Varslingsinnretning 

2.2.1.12.1.  Alle kjøretøyer som er utstyrt med et driftsbremseanlegg som aktiveres fra en energibeholder, skal, dersom den 

fastsatte nødbremsevirkningen ikke kan oppnås uten bruk av lagret energi, i tillegg til et eventuelt manometer 

være utstyrt med en varslingsinnretning som avgir et lys- eller lydsignal når den lagrede energien i noen del av 

anlegget reduseres til et nivå som uten etterfylling av beholderen og uansett kjøretøyets belastning sikrer at 

betjeningsinnretningen for driftsbremseanlegget etter fire fullbremsinger kan aktiveres en femte gang med den 

fastsatte nødbremsevirkning (uten svikt i driftsbremsens kraftoverføring og med bremsene justert så tett som 

mulig). Varslingsinnretningen skal være direkte og permanent koplet til kretsen. Når motoren går under 

normale driftsforhold, og det ikke er noen feil i bremseanlegget, skal varslingsinnretningen ikke gi noe signal 

annet enn i den tiden det tar å etterfylle energibeholderen(e) etter at motoren er startet. 

2.2.1.12.1.1. For kjøretøyer som anses å oppfylle kravene i nr. 2.2.1.4.1 bare ved å oppfylle vilkårene i nr. 1.2.2 i avsnitt C i 

vedlegg IV, skal imidlertid varslingsinnretningen i tillegg til et lyssignal omfatte et lydsignal. Innretningene 

behøver ikke å virke samtidig, forutsatt at begge oppfyller ovenstående krav, og at lydsignalet ikke aktiveres 

før lyssignalet. 

2.2.1.12.2.  Lydinnretningen kan settes ut av drift når parkeringsbremsen er aktivert og/eller når velgeren til en eventuell 

automatisk girkasse er i parkeringsstilling, etter produsentens valg. 

2.2.1.13.  Når bruk av en hjelpekraftkilde er helt nødvendig for at et bremseanlegg skal virke, skal energireserven, med 

forbehold for kravene fastsatt i nr. 2.1.2.3, være slik at bremsevirkningen ved motorstopp eller svikt i driften av 

kraftkilden fortsatt skal være tilstrekkelig til at kjøretøyet kan stanses på de fastsatte vilkår. Dersom førerens 

muskelkraft ved aktivering av parkeringsbremseanlegget forsterkes av en hjelpekraft, skal aktiveringen av 
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parkeringsbremseanlegget, dersom hjelpeinnretningen svikter, om nødvendig sikres ved bruk av en energire-

serve som er uavhengig av den vanligvis benyttede hjelpekraft. Energireserven kan være den samme som for 

driftsbremseanlegget. 

2.2.1.14.  For traktorer som er godkjent for å trekke en tilhenger utstyrt med en brems som betjenes av traktorens fører, 

skal traktorens driftsbremseanlegg være utstyrt med en innretning som er utformet slik at det fortsatt er mulig å 

bremse tilhengeren med den virkning som er fastsatt for nødbremseanlegget, dersom det oppstår svikt i 

tilhengerens bremseanlegg eller brudd på mateledningen (eller på en annen type forbindelse som benyttes) 

mellom traktoren og tilhengeren; det er med henblikk på dette særskilt fastsatt at denne innretningen skal være 

montert på traktorens driftsbremseanlegg slik at traktoren fortsatt kan bremses av driftsbremseanlegget med 

den bremsevirkning som er fastsatt for driftsbremseanlegget. 

2.2.1.15.  Det pneumatiske eller hydrauliske hjelpeutstyret skal tilføres energi på en slik måte at de fastsatte 

ytelsesverdiene kan oppnås når det er i bruk, og slik at hjelpeutstyrets drift, selv ved skade på energikilden, 

ikke kan føre til at energireservene som forsyner bremseanleggene, blir mindre enn nivået angitt i nr. 2.2.1.12. 

2.2.1.16.  En traktor som er godkjent for å trekke et kjøretøy i gruppe R2, R3, R4 eller S2, skal oppfylle følgende vilkår: 

2.2.1.16.1.  Når traktorens driftsbremseanlegg aktiveres, skal dette også sikre regulerbar bremsing av tilhengeren; se også 

nr. 2.2.1.18.4. 

2.2.1.16.2.  Når traktorens nødbremseanlegg aktiveres, skal dette også sikre bremsing av tilhengeren. For traktorer i gruppe 

Tb og Cb skal bremsevirkningen kunne reguleres. 

2.2.1.16.3.  Dersom det oppstår feil i traktorens driftsbremseanlegg, og dette består av minst to uavhengige deler, skal den 

eller de delene som ikke berøres av feilen, helt eller delvis kunne aktivere tilhengerens bremser. Dette kravet 

gjelder ikke der de to uavhengige delene består av én del som bremser hjulene på venstre side og én del som 

bremser hjulene på høyre side, der konstruksjonen har som mål å tillate differensialbremsing for å svinge under 

arbeid. Dersom traktorens driftsbremseanlegg i dette tilfellet skulle svikte, skal nødbremseanlegget helt eller 

delvis kunne aktivere tilhengerens bremser. Dersom denne virkningen oppnås med en ventil som normalt står i 

nøytral stilling, kan en slik ventil brukes bare dersom dens virkemåte lett kan kontrolleres av føreren uten bruk 

av verktøy, enten fra innsiden av førerhuset eller utsiden av kjøretøyet. 

2.2.1.17.  Ytterligere krav som gjelder traktorer som er godkjent for å trekke tilhengere med trykkluftbremseanlegg 

2.2.1.17.1.  Ved feil (f.eks. brudd) i en av de pneumatiske forbindelsesledningene eller avbrudd eller feil i den elektriske 

styreledningen skal det likevel være mulig for føreren å helt eller delvis aktivere tilhengerens bremser, ved 

hjelp av enten betjeningsinnretningen for driftsbremseanlegget eller betjeningsinnretningen for nødbremse-

anlegget, med mindre feilen automatisk tilsetter tilhengerens bremser med den bremsevirkning som er fastsatt i 

nr. 3.2.3 i vedlegg II. 

2.2.1.17.2.  Den automatiske bremsingen i nr. 2.2.1.17.1 skal anses å være oppnådd når følgende vilkår er oppfylt: 

2.2.1.17.2.1.  Når den aktuelle bremsebetjeningsinnretningen blant dem nevnt i nr. 2.2.1.17.1 er fullt aktivert, skal trykket i 

mateledningen falle til 150 kPa innen to sekunder; når bremsebetjeningsinnretningen slippes, skal mateled-

ningen igjen bli trykksatt. 

2.2.1.17.2.2.  Når mateledningen tømmes med en takt på minst 100 kPa per sekund, skal tilhengerens automatiske 

bremseanlegg tre i funksjon før trykket i mateledningen faller til 200 kPa. 

2.2.1.17.3.  Ved feil på en av styreledningene som kopler sammen to kjøretøyer utstyrt i samsvar med nr. 2.1.4.1.2, skal 

den styreledningen som ikke er berørt av feilen, automatisk sikre bremsevirkningen fastsatt for tilhengeren i  

nr. 3.2.3 i vedlegg II. 

2.2.1.17.4.  Dersom et pneumatisk driftsbremseanlegg omfatter to eller flere uavhengige kretser, skal alle lekkasjer mellom 

disse kretsene ved eller etter betjeningsinnretningen kontinuerlig ventileres til friluft.  
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2.2.1.18.  Ytterligere krav som gjelder traktorer som er godkjent for å trekke tilhengere med hydrauliske bremseanlegg 

2.2.1.18.1.  Trykket skal alltid være 0 kPa ved begge koplingshoder når motoren ikke er i gang. 

2.2.1.18.2.  Styreledningstrykket på koplingshodet skal alltid være 0+200 kPa når motoren er i gang og ingen bremsekraft er 

aktivert. 

2.2.1.18.3.  Når motoren er i gang, skal det være mulig å generere et trykk på koplingshodet på tilleggsledningen på minst 

1 500 kPa, men ikke over 3 500 kPa. 

2.2.1.18.4.  Som unntak fra kravet i nr. 2.2.1.16.1 er regulerbar bremsing av tilhengeren bare påkrevd når traktorens 

driftsbremseanlegg er aktivert mens motoren er i gang. 

2.2.1.18.5.  Ved feil (f.eks. brudd eller lekkasje) på tilleggsledningen skal det likevel være mulig for føreren å helt eller 

delvis aktivere tilhengerens bremser, enten ved hjelp av betjeningsinnretningen for driftsbremseanlegget eller 

betjeningsinnretningen for nødbremseanlegget, med mindre feilen automatisk aktiverer tilhengerens bremser 

med den bremsevirkning som er fastsatt i nr. 3.2.3 i vedlegg II. 

2.2.1.18.6.  Ved feil (f.eks. brudd eller lekkasje) på styreledningen skal trykket i tilleggsledningen falle til 1 000 kPa innen 

to sekunder etter at betjeningsinnretningen for driftsbremseanlegget er fullt aktivert; når betjeningsinnretningen 

for driftsbremseanlegget slippes, skal tilleggsledningen igjen bli trykksatt (se også nr. 2.2.2.15.3). 

2.2.1.18.7.  Trykket i tilleggsledningen skal falle fra sin høyeste verdi på 0+300 kPa innen ett sekund etter at betjenings-

innretningen for parkeringsbremseanlegget er fullt aktivert. 

 For å kontrollere tømmingstiden koples tilleggsledningen på tilhengersimulatoren i samsvar med nr. 3.6.2.1 i 

vedlegg III til traktorens tilleggsledning. 

 Simulatorens akkumulatorer lades deretter til den maksimale verdi generert av traktoren med motoren i gang 

og avluftingsinnretningen (nr. 1.1 i tillegg 2 til vedlegg III) helt lukket. 

2.2.1.18.8.  For å kunne kople til og fra de hydrauliske forbindelsesledningene selv når motoren er i gang og parkerings-

bremseanlegget er aktivert, kan en hensiktsmessig innretning monteres på traktoren. 

 Denne innretningen skal være utformet og konstruert slik at trykket i forbindelsesledningene går tilbake til 

hvilestilling senest når betjeningsinnretningen (f.eks. trykknappen) på denne innretningen automatisk løses 

(f.eks. ventil som automatisk går tilbake til normal driftsstilling). 

2.2.1.18.9.  Traktorer som trekker en tilhenger i gruppe R eller S, og som kan oppfylle kravene til bremsevirkning for 

driftsbremseanlegget og/eller parkeringsbremseanlegget og/eller det automatiske bremseanlegget bare ved 

tilførsel av energi som lagres i en innretning for lagring av hydraulisk energi, skal være utstyrt med en kopling 

i henhold til ISO 7638:2003 for å kunne angi lavt nivå av lagret energi på tilhengeren som denne mottar, som 

fastsatt i nr. 2.2.2.15.1.1, ved hjelp av et eget varslingssignal via pol nr. 5 på den elektriske koplingen som er i 

samsvar med ISO 7638:2003 som angitt i nr. 2.2.1.29.2.2 (se også nr. 2.2.2.15.1). Koplingen i henhold til 

ISO 7638:2003 kan etter behov brukes med 5 poler eller 7 poler. 

2.2.1.19.  For en traktor som er godkjent for å trekke en tilhenger i gruppe R3, R4 eller S2, skal tilhengerens drifts-

bremseanlegg kunne aktiveres bare sammen med traktorens drifts-, nød- eller parkeringsbremseanlegg. 

Automatisk betjening av tilhengerens bremser alene er imidlertid tillatt dersom aktiveringen av tilhengerens 

bremser igangsettes automatisk av traktoren utelukkende i den hensikt å stabilisere kjøretøyet. 

2.2.1.19.1.  Som unntak fra nr. 2.2.1.19 kan det med henblikk på å forbedre kjøretøykombinasjonens kjøreatferd ved å 

endre koplingskraften mellom traktoren og tilhengeren tillates at tilhengerens bremser automatisk aktiveres i 

inntil 5 sekunder uten at drifts-, nød- eller parkeringsbremseanlegget er aktivert.  
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2.2.1.20.  Dersom nr. 3.1.3 i vedlegg II kan oppfylles bare ved å oppfylle vilkårene angitt i nr. 3.1.3.4.1.1 i vedlegg II, 

2.2.1.20.1.  skal det i forbindelse med trykkluftbremseanlegg overføres et styreledningstrykk (eller tilsvarende digital 

verdi) på minst 650 kPa ved full aktivering av en enkelt betjeningsinnretning som også omfatter traktorens 

parkeringsbremseanlegg. Dette skal også sikres når tenningsbryteren er slått av og/eller nøkkelen er fjernet, 

2.2.1.20.2.  skal det i forbindelse med hydrauliske bremseanlegg, når en enkelt betjeningsinnretning er fullt aktivert, 

genereres et trykk på 0+100 kPa på tilleggsledningen. 

2.2.1.21.  Blokkeringsfrie bremseanlegg for traktorer i gruppe Tb 

2.2.1.21.1.  Traktorer i gruppe Tb med en høyeste konstruksjonshastighet på over 60 km/t skal være utstyrt med 

blokkeringsfrie bremseanlegg i gruppe 1 i samsvar med kravene i vedlegg XI. 

2.2.1.21.2.  Traktorer i gruppe Tb med en høyeste konstruksjonshastighet på over 40 km/t og høyst 60 km/t skal være 

utstyrt med blokkeringsfrie bremseanlegg i gruppe 1 i samsvar med kravene i vedlegg XI 

a)  for nye kjøretøytyper fra og med 1. januar 2020, og 

b)  for nye kjøretøyer fra og med 1. januar 2021. 

2.2.1.22.  Traktorer som er godkjent for å trekke en tilhenger utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg, skal også 

være utstyrt med en særlig elektrisk kopling som skal være i samsvar med ISO 7638:2003, for den elektriske 

styringsenheten. Koplingen i henhold til ISO 7638:2003 kan etter behov brukes med 5 poler eller 7 poler. 

2.2.1,23.  Dersom traktorer som ikke er nevnt i nr. 2.2.1.21.1 og 2.2.1.21.2, er utstyrt med blokkeringsfrie bremseanlegg, 

skal de oppfylle kravene i vedlegg XI. 

2.2.1.24.  Kravene i vedlegg X får anvendelse på sikkerhetsaspektene ved alle komplekse elektroniske systemer for 

kjøretøybetjening som utgjør eller inngår i bremsefunksjonens styringsenhet, herunder systemer som benytter 

bremseanlegg for automatisk styrt bremsing eller selektiv bremsing. 

2.2.1.25.  For traktorer i gruppe Tb med en høyeste konstruksjonshastighet på over 60 km/t skal driftsbremseanlegget, 

uansett om det er forbundet med nødbremseanlegget, være slik innrettet at et tilstrekkelig antall hjul fortsatt 

bremses når driftsbremseanleggets betjeningsinnretning aktiveres ved svikt i en del av overføringen; disse 

hjulene skal være valgt slik at driftsbremseanleggets gjenværende bremsevirkning oppfyller kravene i nr. 3.1.4 

i vedlegg II. 

 Den eller de delene som ikke er berørt av svikten, skal kunne helt eller delvis aktivere tilhengerens bremser. 

2.2.1.25.1.  Ved feil på en del av et hydraulisk overføringssystem skal føreren varsles ved en innretning som omfatter et 

varsellys som angitt i nr. 2.2.1.29.1.1. Alternativt kan det tillates at denne innretningen lyser når væskenivået i 

beholderen kommer under et visst nivå angitt av produsenten. 

2.2.1.26.  Særlige tilleggskrav til parkeringsbremseanleggets elektriske overføring 

2.2.1.26.1.  Traktorer med en høyeste konstruksjonshastighet på over 60 km/t 

2.2.1.26.1.1.  Ved feil på den elektriske overføringen skal enhver utilsiktet aktivering av parkeringsbremseanlegget 

forhindres.  
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2.2.1.26.1.2.  Ved elektrisk feil på betjeningsinnretningen eller brudd på en ledning i den elektriske styringsenheten utenfor 

den eller de elektriske styringsenhetene, med unntak av energitilførselen, skal det fortsatt være mulig å aktivere 

parkeringsbremseanlegget fra førersetet og dermed å holde det lastede kjøretøyet i ro i en oppover- eller 

nedoverhelling på 8 %. 

2.2.1.26.2.  Traktorer med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 60 km/t 

2.2.1.26.2.1.  Ved elektrisk feil på betjeningsinnretningen eller brudd på en ledning i den elektriske styringsenheten utenfor 

styreenheten(e), med unntak av energitilførselen, 

2.2.1.26.2.1.1.  skal enhver utilsiktet aktivering av parkeringsbremseanlegget ved en kjøretøyhastighet på over 10 km/t 

forhindres, 

2.2.1.26.2.1.2.  skal det fortsatt være mulig å aktivere parkeringsbremseanlegget fra førersetet og dermed holde det lastede 

kjøretøyet i ro i en oppover- eller nedoverhelling på 8 %. 

2.2.1.26.3.  Som alternativ til ytelseskravene til parkeringsbremsen i henhold til nr. 2.2.1.26.1.2 og 2.2.1.26.2.1 er 

automatisk aktivering av parkeringsbremseanlegget tillatt når kjøretøyet er i ro, forutsatt at ovennevnte 

bremsevirkning oppnås, og at parkeringsbremseanlegget når det er aktivert, fortsatt er aktivert uavhengig av 

tenningsbryterens stilling. I dette alternativet skal parkeringsbremsen løses automatisk så snart føreren setter 

kjøretøyet i bevegelse igjen. 

2.2.1.26.4.  Om nødvendig skal det også være mulig å løse parkeringsbremsen ved hjelp av verktøy og/eller en 

hjelpeinnretning som finnes i eller er montert på kjøretøyet. 

2.2.1.26.5.  Ved brudd på en ledning i den elektriske overføringen eller en elektrisk feil i styreinnretningen for parkerings-

bremseanlegget skal føreren varsles ved det gule varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.1.2. Ved brudd i en ledning i 

parkeringsbremseanleggets elektriske styringsenhet skal det gule varsellyset lyse så snart bruddet inntreffer, 

eller, for traktorer med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 60 km/t, senest når den relevante 

bremsebetjeningsinnretning aktiveres. Ved en slik elektrisk feil i betjeningsinnretningen eller brudd på en 

ledning utenfor den eller de elektroniske styreenhetene, med unntak av energitilførselen, skal føreren dessuten 

varsles ved at varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.1.1 blinker så lenge tenningsbryteren er i «på»-stilling, og deretter 

i minst 10 sekunder, og betjeningsinnretningen er aktivert. 

 Dersom parkeringsbremseanlegget imidlertid oppdager at parkeringsbremseanlegget er korrekt aktivert, kan 

blinkingen av varsellyset undertrykkes og et ikke-blinkende rødt lys brukes for å angi at parkeringsbremse-

anlegget er aktivert. 

 Dersom aktivering av parkeringsbremseanlegget normalt angis av et eget varsellys som oppfyller alle kravene i 

nr. 2.2.1.29.3, skal dette lyset brukes til å oppfylle ovennevnte krav om et rødt lys. 

2.2.1.26.6.  Hjelpeutstyr kan tilføres energi fra parkeringsbremseanleggets elektriske overføring forutsatt at 

energitilførselen er tilstrekkelig til at parkeringsbremseanlegget kan aktiveres og samtidig forsyne alt annet 

strømforbrukende utstyr i kjøretøyet ved normal drift. Dersom energireserven også brukes av driftsbremse-

anlegget, får dessuten kravene i nr. 4.1.7 i vedlegg XII anvendelse. 

2.2.1.26.7.  Etter at tenningsbryteren som styrer den elektriske energien til bremseutstyret, er slått av og nøkkelen fjernet, 

skal det fortsatt være mulig å aktivere parkeringsbremseanlegget, men ikke å løse det. 

 Det er tillatt å løse parkeringsbremseanlegget dersom betjeningsinnretningen må låses opp mekanisk for å 

kunne løse parkeringsbremseanlegget. 

2.2.1.27.  Kravene i vedlegg XII får anvendelse på kjøretøyer med elektronisk styrte bremseanlegg og kjøretøyer med 

«datakommunikasjon» via pol nr. 6 og 7 på koplingen i henhold til ISO 7638.  
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2.2.1.28.  Særlige krav til koplingskraftregulatoren 

2.2.1.28.1.  Koplingskraften tillates styrt bare fra traktoren. 

2.2.1.28.2.  Koplingskraftregulatoren skal redusere forskjellen mellom traktorens og tilhengerens dynamiske bremse-

virkning. Koplingskraftregulatorens virkemåte skal kontrolleres ved typegodkjenning. Metoden for denne 

kontrollen skal avtales mellom kjøretøyprodusenten og den tekniske instansen, og vurderingsmetoden og 

resultatene skal vedlegges typegodkjenningsrapporten. 

2.2.1.28.2.1.  Koplingskraftregulatoren kan styre bremsevirkningen TM/FM (nr. 2 i tillegg 1 til vedlegg II) og/eller 

bremsebelastningsverdien(e) for tilhengeren. For traktorer utstyrt med to styreledninger i henhold til  

nr. 2.1.4.1.2 i dette vedlegg skal begge signaler gjennomgå de samme kontrolljusteringene. 

2.2.1.28.2.2.  Koplingskraftregulatoren skal ikke hindre aktivering av høyest mulige bremsetrykk. 

2.2.1.28.3.  Kjøretøyet skal oppfylle kravene til kompatibilitet i lastet tilstand i tillegg 1 til vedlegg II, men for å oppnå 

målene i nr. 2.2.1.28.2 kan kjøretøyet avvike fra disse kravene når koplingskraftregulatoren er aktivert. 

2.2.1.28.4.  En feil på koplingskraftregulatoren skal påvises og angis overfor føreren ved et gult varsellys som angitt i  

nr. 2.2.1.29.1.2. Ved feil skal de relevante kravene i tillegg 1 til vedlegg II oppfylles. 

2.2.1.28.5.  Når koplingskraftregulatoren foretar etterstilling, skal dette angis ved det gule varsellyset angitt i  

nr. 2.2.1.29.1.2 dersom etterstillingen overstiger henholdsvis 150 kPa (pneumatiske systemer) og 2 600 kPa 

(hydrauliske systemer) av nominell belastningsverdi inntil en grense (i pm) på henholdsvis 650 kPa (eller 

tilsvarende digitale belastningsverdi) og 11 500 kPa (hydraulisk). Ved en verdi på over henholdsvis 650 kPa og 

11 500 kPa (hydrauliske systemer) skal varselet gis dersom etterstillingen medfører at innslagspunktet ligger 

utenfor kompatibilitetsområdene for lastede traktorer angitt i tillegg 1 til vedlegg II. 

2.2.1.28.6.  En koplingskraftregulator skal bare kontrollere koplingskraften som genereres av traktorens og tilhengerens 

driftsbremseanlegg. Koplingskraft som følger av et mellomakselbremseanleggs bremsevirkning, skal ikke 

etterstilles av driftsbremseanlegget på verken traktoren eller tilhengeren. Mellomakselbremseanlegg anses ikke 

som en del av driftsbremseanlegg. 

2.2.1.29.  Varslingssignal ved feil eller mangler ved bremseanlegget 

 Kravene til varsellys som skal varsle føreren om visse bestemte feil eller mangler ved bremseutstyret på 

traktoren eller tilhengeren, er fastsatt i nr. 2.2.1.29.1–2.2.1.29.6.3. Funksjonen til disse varsellysene skal 

utelukkende være å angi feil eller mangler ved bremseutstyret. Varsellyset beskrevet i nr. 2.2.1.29.6 kan 

dessuten brukes til å angi feil eller mangler ved understellet. 

2.2.1.29.1.  Traktorer skal ha følgende varsellys for bremsefeil og -svikt: 

2.2.1.29.1.1.  Et rødt varsellys i samsvar med kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 18 nr. 2 bokstav l), s) og q) og nr. 4 i 

forordning (EU) nr. 167/2013 som angir feil ved kjøretøyets bremseutstyr, som angitt i andre numre i dette 

vedlegg og i vedlegg V, VII, IX og XIII, som hindrer oppnåelse av den bremsevirkning som er fastsatt for 

driftsbremseanlegget, eller virkningen av minst én av to uavhengige driftsbremsekretser. 

2.2.1.29.1.2.  Dersom det er relevant, et gult varsellys i samsvar med kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 18 nr. 2 

bokstav l), s) og q) og nr. 4 i forordning (EU) nr. 167/2013, som angir en elektrisk påvist feil i kjøretøyets 

bremseutstyr som ikke angis av varsellyset nevnt i nr. 2.2.1.29.1.1. 

2.2.1.29.2.  Traktorer utstyrt med en elektrisk styreledning og/eller som er godkjent for å trekke en tilhenger utstyrt med en 

elektrisk styringsenhet, skal ha et eget varslingssignal i samsvar med kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 

18 nr. 2 bokstav l), s) og q) og nr. 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 for å varsle om feil i den elektriske 

styringsenheten til tilhengerens bremseutstyr. Signalet skal aktiveres fra tilhengeren via pol nr. 5 på den 
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elektriske koplingen i henhold til ISO 7638:2003, og i alle tilfeller skal signalet som overføres fra tilhengeren, 

vises på traktoren uten vesentlig forsinkelse eller endring. Dette varsellyset skal ikke lyse når det er tilkoplet en 

tilhenger uten elektrisk styreledning og/eller elektrisk styringsenhet eller når ingen tilhenger er tilkoplet. Denne 

funksjonen skal være automatisk. 

2.2.1.29.2.1.  Dersom en traktor er utstyrt med en elektrisk styreledning, skal varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.1.1, når 

traktoren er elektrisk koplet til en tilhenger, også brukes til å varsle om visse særskilte feil ved bremseutstyret 

på tilhengeren når tilhengeren avgir tilsvarende opplysninger om feil via datakommunikasjonsdelen av den 

elektriske styreledningen. Denne angivelsen skal komme i tillegg til varslingssignalet angitt i nr. 2.2.1.29.2. I 

stedet for å bruke varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.1.1 og det tilhørende varslingssignalet nevnt over kan et eget 

varslingssignal i samsvar med kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 18 nr. 2 bokstav l), s) og q) og nr. 4 i 

forordning (EU) nr. 167/2013 aktiveres i traktoren for å varsle om slike feil ved bremseutstyret på tilhengeren. 

2.2.1.29.2.2.  For å kunne varsle om lavt nivå av lagret energi i tilhengeren i henhold til nr. 2.2.2.15.1.1 og 2.2.2.15.2 skal 

traktorer utstyrt med en elektrisk kopling som er i samsvar med ISO 7638:2003, vise det særlige gule 

varsellyset nevnt i nr. 2.2.1.29.2 til føreren når varslingssignalet overføres til traktoren fra tilhengeren via pol 

nr. 5 på den elektriske koplingen som er i samsvar med ISO 7638:2003. 

2.2.1.29.3.  Dersom ikke annet er angitt, 

2.2.1.29.3.1.  skal føreren varsles om bestemte feil eller mangler gjennom ovennevnte varslingssignal(er) senest når den 

relevante bremsebetjeningsinnretningen aktiveres, 

2.2.1.29.3.2.  skal varsellyset eller varsellysene lyse så lenge feilen eller mangelen vedvarer og tenningsbryteren er i «på»-

stilling, 

2.2.1.29.3.3.  skal varsellyset være konstant (ikke blinkende). 

2.2.1.29.4.  Varsellyset skal være synlig også om dagen; føreren skal fra førersetet lett kunne kontrollere at varslingsinn-

retningene er i tilfredsstillende stand; feil på en komponent i varslingsinnretningen skal ikke svekke 

bremseanleggets ytelse. 

2.2.1.29.5.  Varsellyset nevnt over skal lyse når det elektriske utstyret i kjøretøyet (og bremseanlegget) blir tilført strøm. 

Når kjøretøyet er i ro, skal bremseanlegget verifisere at ingen av de angitte feilene eller manglene er til stede 

før signalene slukkes. Bestemte typer feil eller mangler som bør aktivere ovennevnte varslingssignaler, men 

som ikke påvises under statiske forhold, skal lagres når de oppdages og vises ved oppstart og til enhver tid når 

tenningsbryteren er i «på»-stilling, så lenge feilen eller manglene vedvarer. 

2.2.1.29.6.  Uspesifiserte feil eller mangler eller andre opplysninger om traktorens bremser eller understell kan varsles ved 

signalet angitt i nr. 2.2.1.29.1.2, forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt: 

2.2.1.29.6.1.  Kjøretøyet er i ro. 

2.2.1.29.6.2.  Signalet har, etter at bremseanlegget er tilført strøm, angitt i henhold til framgangsmåten beskrevet i  

nr. 2.2.1.29.5 at ingen bestemt feil (eller mangel) er påvist. 

2.2.1.29.6.3.  Uspesifiserte feil og andre opplysninger skal varsles ved at varsellyset blinker. Varsellyset skal imidlertid 

slukkes når kjøretøyet oppnår en fart på over 10 km/t. 

2.2.1.30.  Funksjonssvikt i den elektriske styringsenheten skal ikke medføre at bremsene tilsettes i strid med førerens 

hensikt. 

2.2.1.31.  Traktorer utstyrt med hydrostatisk drift skal enten oppfylle alle relevante krav i dette vedlegg eller i  

vedlegg IX.  
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2.2.2.  Kjøretøyer i gruppe R og S 

2.2.2.1.  Kjøretøyer i gruppe R1a, R1b (der summen av største tekniske tillatte masse på hver aksel ikke overstiger  

750 kg), S1a og S1b (der summen av største tekniske tillatte masse på hver aksel ikke overstiger 750 kg) 

trenger ikke utstyres med driftsbremseanlegg. Dersom kjøretøyer i disse gruppene er utstyrt med driftsbremse-

anlegg, skal imidlertid anlegget oppfylle de samme kravene som kjøretøyer i gruppe R2 eller S2, alt etter hva 

som er relevant. 

2.2.2.2.  Kjøretøyer i gruppe R1b og S1b (der summen av største tillatte masse på hver aksel overstiger 750 kg) og R2 

skal utstyres med driftsbremseanlegg som er enten gjennomgående, halvt gjennomgående eller av påløpstypen. 

Dersom kjøretøyer i disse gruppene imidlertid har et driftsbremseanlegg av den gjennomgående eller halvt 

gjennomgående typen, skal de oppfylle de samme kravene som kjøretøyer i gruppe R3. 

2.2.2.3.  Når en tilhenger tilhører gruppe R3, R4 eller S2, skal driftsbremseanlegget være gjennomgående eller halvt 

gjennomgående. 

2.2.2.3.1.  Som et unntak fra kravet i nr. 2.2.2.3 kan et påløpsbremseanlegg monteres på kjøretøyer i gruppe R3a og S2a 

med en største masse på høyst 8 000 kg på følgende vilkår: 

2.2.2.3.1.1. Konstruksjonshastighet på høyst 30 km/t når bremsene ikke virker på alle hjulene. 

2.2.2.3.1.2. Konstruksjonshastighet på høyst 40 km/t når bremsene virker på alle hjulene. 

2.2.2.3.1.3. Bak på tilhengere i gruppe R3a som er utstyrt med påløpsbremser, skal det festes en plate (150 mm i diameter) 

av holdbart materiale som angir høyeste konstruksjonshastighet. Her skal det stå 30 eller 40 km/t, alt etter hva 

som er relevant, eller 20 eller 25 mph i medlemsstater der britiske måleenheter fortsatt er i bruk. 

2.2.2.4.  Driftsbremseanlegget skal 

2.2.2.4.1.  virke på minst to hjul på hver aksel for tilhengere i gruppe Rb og Sb, 

2.2.2.4.2.  fordele sin virkning mellom akslene på en hensiktsmessig måte, 

2.2.2.4.3.  omfatte en lufte- og tømmeinnretning på et egnet og lett tilgjengelig sted i minst en av trykklufttankene, 

dersom slike er montert. 

2.5.2.2.  Ethvert bremseanleggs virkning skal være fordelt på hjulene på samme aksel symmetrisk i forhold til 

tilhengerens midtplan i lengderetningen. 

2.2.2.5.1.  For kjøretøyer med vesentlig forskjellige hjullaster på venstre og høyre side av kjøretøyet kan imidlertid 

bremseanleggets virkning avvike tilsvarende fra den symmetriske bremsekraftfordelingen. 

2.2.2.6.  Funksjonssvikt i den elektriske styringsenheten skal ikke medføre at bremsene tilsettes i strid med førerens 

hensikt. 

2.2.2.7.  De bremseflatene som er nødvendige for å oppnå den fastsatte bremsevirkningen, skal være konstant i kontakt 

med hjulene, enten gjennom fast montering eller gjennom komponenter med god funksjonssikkerhet. 

2.2.2.8.  Slitasje på bremsene skal lett kunne etterstilles ved hjelp av et manuelt eller automatisk justeringssystem. 

Dessuten skal betjeningsinnretningen og overføringsinnretningens og bremsenes komponenter ha en vandrings-

reserve og om nødvendig muligheter for etterstilling slik at bremsevirkningen er sikret uten at det er nødvendig 

med øyeblikkelig justering når bremsene går varme eller når bremsebeleggene har nådd en viss grad av slitasje.  
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2.2.2.8.1.  Slitasje på driftsbremsene skal automatisk etterstilles. Det er imidlertid valgfritt å montere automatiske 

justeringsinnretninger på kjøretøyer i gruppe R1, R2, R3a, S1 og S2a. Bremser utstyrt med automatiske 

bremsejusteringsinnretninger skal, etter at de har blitt varme og deretter avkjølt, kunne rulle fritt som fastsatt i 

nr. 2.5.6 i vedlegg II etter type I- eller type III-prøvingen, alt etter hva som er relevant, også som angitt i 

samme vedlegg. 

2.2.2.8.1.1.  For tilhengere i gruppe 

– R3a, R4a, S2a og 

– R3b, R4b og S2b dersom summen av største teknisk tillatte masse på hver aksel ikke overstiger 10 000 kg, 

 skal ytelseskravene i nr. 2.2.2.8.1 anses å være oppfylt når kravene i nr. 2.5.6 i vedlegg II er oppfylt. Inntil det 

vedtas ensartede tekniske bestemmelser om vurdering av virkemåten for det automatiske bremsejusterings-

systemet, skal kravet til fri rulling anses å være oppfylt når dette vilkåret er oppfylt under alle bremseprøvinger 

fastsatt for den tilhengeren. 

2.2.2.8.1.2.  For tilhengere i gruppe R3b, R4b og S2b der summen av største teknisk tillatte masse på hver aksel overstiger 

10 000 kg, skal ytelseskravene i nr. 2.2.2.8.1 anses å være oppfylt når kravene i nr. 2.5.6 i vedlegg II er oppfylt. 

2.2.2.9.  Bremseanlegget skal være slik utformet at tilhengeren automatisk blir stanset i tilfelle brudd på koplingen 

under kjøring. 

2.2.2.9.1.  Kjøretøyer i gruppe R1 og S1 som ikke har bremseanlegg, skal i tillegg til hovedkoplingsinnretningen være 

utstyrt med en tilleggskopling (kjetting, vaier osv.) som ved brudd på hovedkoplingen kan forhindre at 

tilhengerdraget berører bakken, og som bevarer en viss styreevne for tilhengeren. 

2.2.2.9.2.  Kjøretøyer i gruppe R1, R2, R3a, S1 og S2a der et påløpsbremseanlegg er montert, skal være utstyrt med en 

innretning (kjetting, vaier osv.) som ved brudd på koplingen kan aktivere tilhengerens bremser. 

2.2.2.9.3.  På tilhengere med et hydraulisk bremseanlegg skal forbindelsesledningene, som angitt i nr. 2.1.5.1.1 og 

2.1.5.1.2, koples fra traktoren eller tilhengeren med en ubetydelig lekkasje under frakoplingen. Kraften for å 

kople fra en enkelt forbindelsesledning skal ikke overstige verdiene angitt i ISO 5675:2008. Ved avvik fra 

verdiene fastsatt i nr. 4.2.4 i nevnte standard skal frakoplingskraften for begge ledninger ikke overstige 2500 N. 

2.2.2.10.  På alle tilhengere som skal være utstyrt med et driftsbremseanlegg, skal parkeringsbremsing være sikret også 

når tilhengeren er skilt fra traktoren. Parkeringsbremseanlegget skal kunne aktiveres av en person som står på 

bakken. 

2.2.2.11.  Dersom tilhengeren er utstyrt med en innretning som gjør det mulig å avbryte aktiveringen av bremseanlegget, 

med unntak av parkeringsbremseanlegget, skal innretningen være utformet og konstruert slik at den automatisk 

går tilbake til hvilestilling senest når tilhengeren på nytt tilføres trykkluft, hydraulikkolje eller elektrisk kraft. 

2.2.2.12.  På alle tilhengere som er utstyrt med et hydraulisk driftsbremseanlegg, skal bremseanlegget være utformet slik 

at parkerings- eller driftsbremseanlegget automatisk aktiveres når tilleggsledningen koples fra. 

2.2.2.13.  Kjøretøyer i gruppe R3, R4 og S2 skal oppfylle vilkårene angitt i nr. 2.2.1.17.2.2 for trykkluftbremseanlegg 

eller i nr. 2.2.2.15.3 for hydrauliske bremseanlegg. 

2.2.2.14.  Dersom hjelpeutstyret tilføres energi fra driftsbremseanlegget, skal driftsbremseanlegget være beskyttet for å 

sikre at trykket i driftsbremsens lagringsenhet(er) opprettholdes til minst 80 % av styreledningens påkrevde 

trykk eller den tilsvarende digitale belastningsverdi som angitt i henholdsvis nr. 2.2.3.2 og 2.2.3.3 i vedlegg II.  
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2.2.2.15.  I tillegg til det ovennevnte skal tilhengere med hydrauliske bremseanlegg oppfylle følgende krav: 

2.2.2.15.1.  Dersom en tilhenger bare oppfyller kravene til driftsbremseanlegget og/eller parkeringsbremseanlegget og/eller 

automatisk bremsing ved tilførsel av energi som lagres i en innretning for lagring av hydraulisk energi, skal 

tilhengeren automatisk tilsette bremsene eller forbli bremset når den ikke er elektrisk tilkoplet (traktorens 

tenning er slått på) energitilførselen fra koplingen i henhold til ISO 7638:2003 (se også nr. 2.2.1.18.9). 

Koplingen i henhold til ISO 7638:2003 kan etter behov brukes med 5 poler eller 7 poler. 

2.2.2.15.1.1.  Dersom trykket i innretningene for lagring av hydraulisk energi faller under trykket angitt av kjøretøy-

produsenten i typegodkjenningsdokumentet, og den påkrevde bremsevirkningen ikke er sikret, skal føreren 

varsles om dette lave trykket ved et eget varsellys som angitt i nr. 2.2.1.29.2.2 via pol nr. 5 på den elektriske 

koplingen som er i samsvar med ISO 7638:2003. 

 Dette trykket skal ikke overstige 11 500 kPa. 

2.2.2.15.2.  Når trykket i tilleggsledningen har falt til 1200 kPa, skal tilhengerens automatiske bremseanlegg tre i funksjon 

(se også nr. 2.2.1.18.6). 

2.2.2.15.3.  Det kan monteres en innretning på tilhengeren som midlertidig løser bremsene dersom ingen egnet traktor er 

tilgjengelig. Tilleggsledningen skal koples til denne innretningen for dette midlertidige formål. Dersom 

tilleggsledningen koples fra denne innretningen, skal bremsene automatisk gå tilbake til aktivert tilstand. 

2.2.2.16.  Tilhengere med en høyeste konstruksjonshastighet på over 60 km/t i gruppe R3b, R4b og S2b skal være utstyrt 

med et blokkeringsfritt bremseanlegg i henhold til vedlegg XI. Dersom største tillatte masse for tilhengerne 

overstiger 10 tonn, er bare et blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe A tillatt. 

2.2.2.17.  Dersom tilhengere som ikke er nevnt i nr. 2.2.2.16, er utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg, skal de 

oppfylle kravene i vedlegg XI. 

2.2.2.18.  Tilhengere utstyrt med en elektrisk styreledning og tilhengere i gruppe R3b eller R4b utstyrt med et 

blokkeringsfritt bremseanlegg skal utstyres med en særlig elektrisk kopling for bremseanlegget og det 

blokkeringsfrie bremseanlegget eller for bare ett av disse to anleggene, som er i samsvar med ISO 7638:2003. 

Tverrsnittet på lederne angitt i ISO 7638:2003 for tilhengeren kan reduseres dersom tilhengeren er utstyrt med 

en egen uavhengig sikring. Sikringens merkeverdi skal ikke overstige den merkestrømmen lederne er 

dimensjonert for. Dette unntaket gjelder ikke tilhengere som er utstyrt for å trekke en annen tilhenger. 

Feilvarslingssignaler som kreves fra tilhengeren etter denne forordning, skal aktiveres via ovennevnte kopling. 

Kravene som gjelder for tilhengere med hensyn til overføring av feilvarslingssignaler, skal være som angitt for 

traktorer i nr. 2.2.1.29.3, 2.2.1.29.4, 2.2.1.29.5 og 2.2.1.29.6. 

 Disse kjøretøyene skal merkes permanent i samsvar med kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 17 nr. 2 

bokstav k) og nr. 5 i forordning (EU) nr. 167/2013, for å angi bremseanleggets funksjon når koplingen i 

henhold til ISO 7638:2003 er koplet til og koplet fra. Merkingen skal plasseres slik at den er synlig ved 

tilkopling av de pneumatiske og elektriske grensesnittkoplingene. 

2.2.2.18.1.  Det er tillatt å kople bremseanlegg til en strømforsyning i tillegg til den som er tilgjengelig fra ovennevnte 

kopling i henhold til ISO 7638:2003. Dersom en ekstra strømforsyning er tilgjengelig, kommer imidlertid 

følgende bestemmelser til anvendelse: 

2.2.2.18.1.1.  Strømforsyningen via koplingen i henhold til ISO 7638:2003 skal i alle tilfeller være hovedenergikilden for 

bremseanlegget, uansett om en ekstra strømforsyning er tilkoplet. Den ekstra forsyningen skal fungere som 

reserve ved en eventuell svikt i strømforsyningen i henhold til ISO 7638:2003. 

2.2.2.18.1.2.  Den skal ikke ha negativ innvirkning på driften av bremseanlegget under normale forhold eller ved feil. 

2.2.2.18.1.3.  Ved svikt i strømforsyningen i henhold til ISO 7638:2003 skal bremseanleggets energiforbruk ikke overstige 

den største effekten som kan tas ut fra tilleggsforsyningen. 
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2.2.2.18.1.4.  Tilhengeren skal ikke ha noen merking eller etikett som viser at den er utstyrt med en ekstra strømforsyning. 

2.2.2.18.1.5.  Det er ikke tillatt med en feilvarslingsinnretning på tilhengeren for å varsle om feil på tilhengerens 

bremseanlegg når bremseanlegget drives av tilleggsforsyningen. 

2.2.2.18.1.6.  Dersom en ekstra strømforsyning er tilgjengelig, skal det være mulig å verifisere at bremseanlegget fungerer 

ved hjelp av denne strømkilden. 

2.2.2.18.1.7.  Ved svikt i den elektriske energiforsyningen fra koplingen i henhold til ISO 7638:2003 får kravene i nr. 4.2.3 i 

vedlegg XII og nr. 4.1 i vedlegg XI med hensyn til feilvarsling anvendelse uavhengig av om bremseanlegget 

drives av den ekstra strømforsyningen. 

2.2.2.19.  I tillegg til kravene i nr. 2.2.1.17.2.2 og 2.2.1.19 kan tilhengerbremsene også tilsettes automatisk når dette 

iverksettes av tilhengerens eget bremseanlegg etter en vurdering av opplysninger generert om bord. 

3. Prøvinger 

 Bremseprøvinger som kjøretøyer framstilt for godkjenning må gjennomføre, og kravene til bremsevirkning er 

beskrevet i vedlegg II. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Krav til prøving og bremsevirkning for bremseanlegg og koplinger for tilhengerbrems og kjøretøyer 

utstyrt med slike 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «akselgruppe» flere aksler der avstanden mellom to nærliggende aksler er lik eller mindre enn 2,0 m. Dersom 

avstanden mellom to nærliggende aksler er større enn 2,0 m, skal hver enkelt aksel anses som en uavhengig 

akselgruppe, 

1.2. «friksjonsutnyttingskurver» for et kjøretøy, kurver som for angitte belastningstilstander viser den friksjon som 

utnyttes for hver aksel i forhold til kjøretøyets bremsevirkning. 

2. Bremseprøvinger 

2.1.  Generelt 

 I dette vedlegg anses høyeste konstruksjonshastighet å gjelde for kjøretøyets fartsretning forover, med mindre 

annet er uttrykkelig nevnt. 

2.1.1.  Den fastsatte virkningen for bremseanleggene skal bygge på stopplengden og den gjennomsnittlige fullt utviklede 

retardasjonen, eller bare én av disse to verdiene. Et bremseanleggs virkning skal bestemmes ved å måle 

stopplengden i forhold til utgangshastigheten og ved å måle den gjennomsnittlige fullt utviklede retardasjonen 

under prøvingen, eller bare én av disse to verdiene. Både stopplengde og gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon, 

eller bare én av disse verdiene, skal fastsettes og måles etter den prøvingen som skal utføres. 

2.1.2.  Stopplengden er den strekningen kjøretøyet tilbakelegger fra det øyeblikket føreren begynner å aktivere 

bremseanleggets betjeningsinnretning, til kjøretøyet står stille; kjøretøyets utgangshastighet (v1) er hastigheten i 

det øyeblikket føreren begynner å aktivere bremseanleggets betjeningsinnretning; utgangshastigheten skal være 

minst 98 % av den fastsatte hastigheten for den aktuelle prøvingen. Den gjennomsnittlige fullt utviklede 

retardasjonen (dm) skal beregnes som retardasjonens gjennomsnitt over den tilbakelagte strekningen i intervallet 

mellom vb og ve etter følgende formel: 

 

 der: 

v1 = kjøretøyets utgangshastighet beregnet som beskrevet i første ledd 

vb = kjøretøyets hastighet ved 0,8 v1 i km/t 

ve = kjøretøyets hastighet ved 0,1 v1 i km/t 

sb = tilbakelagt strekning mellom v1 og vb i meter 

se = tilbakelagt strekning mellom v1 og ve i meter 

 Hastigheten og strekningen skal bestemmes ved hjelp av måleinstrumenter som har en nøyaktighet på ± 1 % ved 

den fastsatte prøvingshastigheten. dm kan bestemmes ved hjelp av andre metoder enn måling av hastighet og 

avstand; i slike tilfeller skal nøyaktigheten for dm være på ± 3 %. 

2.1.3.  For typegodkjenning av kjøretøyer skal bremsevirkningen måles under prøvinger på vei, foretatt på følgende 

vilkår: 

2.1.3.1.  Kjøretøyets belastningstilstand skal være som fastsatt for hver enkelt type prøving, og belastningstilstanden skal 

angis i prøvingsrapporten.  
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2.1.3.2.  Prøvingen skal foretas ved de hastighetene som er fastsatt for hver enkelt prøving; dersom kjøretøyets høyeste 

konstruksjonshastighet er lavere enn det som er fastsatt for en prøving, skal prøvingen foretas ved kjøretøyets 

høyeste konstruksjonshastighet. 

2.1.3.3.  Under prøvingene skal den kraften som anvendes på bremseanleggets betjeningsinnretning for å oppnå den 

fastsatte virkningen, ikke overstige 600 N for fotbetjente eller 400 N for håndbetjente betjeningsinnretninger. 

2.1.3.4.  Veien skal ha en overflate som gir god friksjon, med mindre annet er angitt. 

2.1.3.5.  Prøvingene skal foretas når det ikke er vind som kan påvirke resultatene. 

2.1.3.6.  Når prøvingene begynner, skal dekkene være kalde og ha det lufttrykket som er fastsatt for hjulenes faktiske 

belastning når kjøretøyet er i ro. 

2.1.3.7.  Den fastsatte bremsevirkningen skal oppnås uten at kjøretøyet endrer retning, uten unormale vibrasjoner og uten 

at noen hjul låses. Låsing av hjulene er tillatt når det er uttrykkelig angitt. 

2.1.4.  Kjøretøyets atferd ved bremsing 

2.1.4.1.  Under bremseprøvingene, og særlig bremseprøvinger ved høy hastighet, skal kjøretøyets generelle atferd ved 

bremsing kontrolleres. 

2.1.4.2.  Kjøretøyets atferd ved bremsing på en vei med redusert veigrep 

 Kjøretøyer i gruppe Tb, R2b, R3b, R4b og S2b skal på en vei med redusert veigrep framvise en atferd som 

oppfyller alle relevante krav i tillegg 1 og, dersom kjøretøyet er utstyrt med ABS, også i vedlegg XI. 

2.2.  Type 0-bremseprøving (vanlig virkningsprøving, med kalde bremser) 

2.2.1.  Generelt 

2.2.1.1.  Bremsen skal være kald. En brems anses som kald dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

2.2.1.1.1.  Temperaturen som måles på skiven eller på utsiden av trommelen, er under 100 °C. 

2.2.1.1.2.  For fullstendig innebygde bremser, herunder bremser i olje, er temperaturen som måles på utsiden av trommelen, 

under 50 °C. 

2.2.1.1.3.  Bremsene har ikke vært brukt på minst én time for prøvingen. 

2.2.1.2.  Under bremseprøvingen skal en aksel uten brems, dersom denne akselen kan koples ut, ikke være koplet til en 

bremset aksel. På traktorer med én bremset aksel og automatisk tilkopling av driften på alle andre aksler under 

bremsing, anses imidlertid alle hjul som bremsede hjul. 

2.2.1.3.  Prøvingen skal foretas på følgende vilkår: 

2.2.1.3.1.  Kjøretøyet skal være lastet til største tillatte masse som angitt av produsenten og med en ubremset aksel lastet til 

største tillatte masse. Hjulene med bremset aksel skal være påsatt dekk med den største diameter produsenten har 

oppgitt for den aktuelle kjøretøytypen når den er lastet til største tillatte masse. På kjøretøyer som bremser på alle 

hjulene, skal forakselen være lastet til største tillatte masse. 

2.2.1.3.2.  Prøvingen skal gjentas på et ulastet kjøretøy; for traktorer vil det si bare med føreren og om nødvendig en person 

med ansvar for å overvåke resultatene av prøvingen. 

2.2.1.3.3.  De fastsatte grensene for minste bremsevirkning ved prøvinger både med og uten belastning skal for hver 

kjøretøygruppe være som angitt nedenfor; kjøretøyet skal oppfylle kravet til både stopplengde og gjennomsnittlig 

fullt utviklet retardasjon fastsatt for den aktuelle kjøretøygruppe; det er imidlertid i praksis ikke nødvendig å måle 

begge parametrer.  
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2.2.1.3.4.  Veibanen skal være vannrett. 

2.2.2.  Type 0-prøving for kjøretøyer i gruppe T og C 

2.2.2.1.  Prøvingen skal utføres ved kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet, med utkoplet motor. Det er tillatt med noe 

avvik fra den oppgitte hastigheten. Imidlertid skal minste fastsatte virkning i alle tilfeller oppnås. Den fastsatte 

maksimale stopplengden (beregnet etter formelen for stopplengde) skal beregnes ved faktisk prøvingshastighet. 

2.2.2.2.  For å kontrollere om kravene i 2.2.1.2.4 i vedlegg I er oppfylt, skal en type 0-prøving utføres med utkoplet motor 

med en utgangshastighet på høyst 98 % av kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet. Den gjennomsnittlige fullt 

utviklede retardasjonen ved aktivering av betjeningsinnretningen for parkeringsbremseanlegget eller ved 

aktivering av en hjelpekontrollinnretning som gjør det mulig å aktivere driftsbremseanlegget i det minste delvis, 

og retardasjonen umiddelbart før kjøretøyet stopper, skal være minst 1,5 m/s2 i inntil 30 km/t og 2,2 m/s2 over  

30 km/t. Prøvingen skal foretas med lastet kjøretøy. Kraften som påføres bremsebetjeningsinnretningen, skal ikke 

overstige de fastsatte verdiene. 

2.2.2.3.  For kjøretøyer utstyrt med styre og sadelsete eller med ratt og benkeseter eller bøtteseter i én eller flere rader som 

også er utstyrt med en overføringsinnretning som ikke kan koples ut, dersom dette kan godtgjøres av produsenten 

ved bremseprøvingen, skal kjøretøyet fullføre type 0-prøvingen med tilkoplet motor. 

2.2.3.  Type 0-prøving for kjøretøyer i gruppe R og S: 

2.2.3.1.  Tilhengerens bremsevirkning kan beregnes enten ut fra bremsevirkningen for traktor med tilhenger og det trykket 

som måles på koplingen, eller i visse tilfeller ut fra bremsevirkningen for traktor med tilhenger når bare 

tilhengeren bremses. Traktorens motor skal være utkoplet under bremseprøvingen. 

2.2.3.2.  Dersom tilhengeren har et trykkluftbremseanlegg, skal trykket i mateledningen ikke overstige 700 kPa under 

bremseprøvingen, og signalverdien i styreledningen skal ikke overstige følgende verdier, avhengig av installa-

sjonen: 

2.2.3.2.1.  650 kPa i den pneumatiske styreledningen. 

2.2.3.2.2.  En digital belastningsverdi tilsvarende 650 kPa (som definert i ISO 11992:2003, herunder ISO 11992-2:2003 med 

endring 1:2007) i den elektriske styreledningen. 

2.2.3.3.  Dersom tilhengeren har et hydraulisk bremseanlegg, gjelder følgende: 

2.2.3.3.1.  Det fastsatte minstekravet til bremsevirkning skal oppnås med et styreledningstrykk målt på koplingshodet på 

høyst 11 500 kPa. 

2.2.3.3.2.  Høyeste styreledningstrykk målt på koplingshodet skal ikke overstige 15 000 kPa. 

2.2.3.4.  Bortsett fra i tilfellene nevnt i nr. 2.2.3.5 og 2.2.3.6 er det nødvendig å måle bremsevirkningen for traktor med 

tilhenger og trykk på koplingen for å bestemme tilhengerens bremsevirkning. Traktoren skal oppfylle kravene 

fastsatt i tillegg 1 med hensyn til forholdet mellom forholdstallet TM/FM og trykket pm, 

 der: 

TM = summen av bremsekraften på ytterkanten av alle traktorens hjul 

FM = samlet statisk normalkraft fra veidekket på traktorens hjul 

pm = styreledningstrykk målt på koplingshodet 

Tilhengerens bremsevirkning skal beregnes ut fra følgende formel: 

zR = zR + M + D/FR 
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 der: 

zR = tilhengerens bremsevirkning 

zR + M = tilhengeren og traktorens bremsevirkning 

D = trykk på koplingen (trekkraft D > 0; trykkraft D < 0) 

FR = samlet statisk normalkraft fra veidekket på alle tilhengerens hjul 

2.2.3.5.  Dersom en tilhenger er utstyrt med et gjennomgående eller halvt gjennomgående bremseanlegg der trykket i 

bremsesylindrene ikke endres under bremsingen til tross for at den dynamiske belastning på akselen forskyves, 

kan tilhengeren alene bremses. Tilhengerens bremsevirkning zR skal beregnes ut fra følgende formel: 

zR = (zRM – R) · 
FM + FR 

+ R 
FR 

 der: 

R = verdien for rullemotstand: 

– 0,02 for kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 40 km/t 

– 0,01 for kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på over 40 km/t 

FM = samlet statisk normalkraft fra veidekket på traktorens hjul 

FR = samlet statisk normalkraft fra veidekket på alle tilhengerens hjul 

2.2.3.6.  Tilhengerens bremsevirkning kan alternativt beregnes ved å bremse bare tilhengeren. I så fall skal trykket som 

brukes, være det samme som det som ble målt i bremsesylindrene under bremsingen av kombinasjonen. 

2.3.  Type I-prøving (varmeprøving) 

 Denne prøvingstypen skal utføres i samsvar med kravene i nr. 2.3.1 eller eventuelt 2.3.2. 

2.3.1.  Gjentatt bremsing 

 Traktorer i gruppe T og C skal gjennomgå type I-prøving med gjentatt bremsing. 

2.3.1.1.  Driftsbremseanlegg i traktorer som omfattes av denne forordning, skal prøves ved at det utføres et antall 

påfølgende bremsinger. Kjøretøyet skal være fullt lastet og prøves i henhold til vilkårene angitt i følgende tabell: 

Kjøretøygruppe 
Vilkår 

v1 [km/t] v2 [km/t] Δt [sek] n 

T, C 80 % vmax (½) v1 60 20 

 der 

v1  =  hastigheten når bremsingen begynner 

v2  =  hastigheten når bremsingen avsluttes 

vmax  =  kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet 

n  =  antall bremsetilsettinger 

Δt  = varigheten av bremsesyklusen (den tiden som går fra begynnelsen av en bremsetilsetting til begynnelsen 

av påfølgende bremsetilsetting).  
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2.3.1.1.1.  For traktorer med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 40 km/t kan, som alternativ til prøvingsvilkårene 

som framgår av tabellen i nr. 2.3.1.1, vilkårene i følgende tabell anvendes: 

Kjøretøygruppe 

Vilkår 

v1 [km/t] v2 [km/t] Δt [sek] n 

T, C 80 % vmax 0,05 v1 60 18 

2.3.1.2.  Dersom kjøretøyets egenskaper ikke gjør det mulig å overholde den fastsatte varigheten for Δt, kan varigheten 

økes; i tillegg til den tiden som er nødvendig for å bremse og akselerere kjøretøyet, skal det i hver syklus være ti 

sekunder til rådighet for å stabilisere hastigheten v1. 

2.3.1.3.  Under prøvingene skal kraften som påføres betjeningsinnretningen, være justert slik at det oppnås en 

gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon på 3 m/s2 ved første bremsebetjening. Kraften skal være den samme ved 

alle påfølgende bremsetilsettinger. 

2.3.1.4.  Under bremsetilsettingene skal motoren hele tiden være innkoplet i høyeste gir (unntatt overgir osv.). 

2.3.1.5.  Når hastigheten igjen økes etter en bremsing, skal girkassen anvendes slik at hastigheten v1 oppnås på kortest 

mulig tid (største tillatte akselerasjon for motor og girkasse). 

2.3.1.6.  For kjøretøyer utstyrt med automatiske bremsejusteringsinnretninger skal bremsene før type I-prøvingen nevnt 

over stilles inn i samsvar med følgende framgangsmåter: 

2.3.1.6.1.  For kjøretøyer utstyrt med trykkluftdrevne bremser skal bremsene justeres slik at den automatiske bremsejuste-

ringsinnretningen fungerer. For dette formål skal bremsesylinderens slaglengde justeres som følger: 

so ≥ 1,1 × sre-adjust 

 (øvre grense skal ikke overstige verdien anbefalt av produsenten) 

 der: 

Sre-adjust er slaglengden for omstilling i henhold til spesifikasjonen fra produsenten av den automatiske 

bremsejusteringsinnretningen, dvs. slaglengden, der den begynner å justere bremsens dødgang på nytt 

med et trykk i bremsesylinderen tilsvarende 15 prosent av bremseanleggets driftstrykk, men ikke 

lavere enn 100 kPa. 

Dersom det etter avtale med den tekniske instansen er upraktisk å måle bremsesylinderens slaglengde, 

skal den første innstillingen avtales med den tekniske instansen. 

Fra ovennevnte tilstand skal bremsen aktiveres 50 påfølgende ganger med et trykk i bremsesylinderen 

tilsvarende 30 % av bremseanleggets driftstrykk, men ikke lavere enn 200 kPa. Dette skal etterfølges 

av en enkelt bremsetilsetting med et trykk i bremsesylinderen på > 650 kPa. 

2.3.1.6.2.  For kjøretøyer utstyrt med hydrauliske skivebremser anses det ikke som nødvendig å fastsette særlige innstillings-

krav. 

2.3.1.6.3.  For kjøretøyer utstyrt med hydrauliske trommelbremser skal bremsene justeres i henhold til produsentens 

spesifikasjon. 

2.3.2.  Kontinuerlig bremsing 

2.3.2.1.  Driftsbremseanlegg på kjøretøyer i gruppe R1, R2, S1, R3a, R4a og S2a samt R3b, R4b, S2b dersom summen av 

største teknisk tillatte masse på hver aksel ikke overstiger 10 000 kg for de siste tre kjøretøygruppene  
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 Ovennevnte kjøretøyer i gruppe R3a, R4a og S2a samt R3b, R4b og S2 dersom summen av største teknisk tillatte 

masse på hver aksel ikke overstiger 10 000 kg for de siste tre kjøretøygruppene, skal, dersom de ikke i stedet har 

bestått type III-prøvingen i henhold til nr. 2.5, prøves på en slike måte at energitilførselen til bremsene når 

kjøretøyet er lastet, tilsvarer energitilførselen registrert i samme tidsrom for et lastet kjøretøy som kjøres med en 

konstant hastighet på 40 km/t i en nedoverhelling på 7 % over en strekning på 1,7 km. 

2.3.2.2.  Prøvingen kan foretas på en plan veistrekning og med tilhengeren trukket av et jordbrukskjøretøy; under 

prøvingen skal kraften som påføres betjeningsinnretningen, være justert slik at motstanden fra tilhengeren er 

konstant (7 % av tilhengerens største statiske aksellast). Dersom tilgjengelig trekkraft er utilstrekkelig, kan 

prøvingen foretas ved en lavere hastighet, men da over en lengre strekning, som angitt i følgende tabell: 

Hastighet (km/t) Strekning (i m) 

40 1700 

30 1950 

20 2500 

15 3100 

2.3.2.3.  For kjøretøyer utstyrt med automatiske bremsejusteringsinnretninger skal bremsene før type I-prøvingen 

beskrevet over være innstilt i samsvar med framgangsmåten fastsatt i nr. 2.5.4. 

2.3.3.  Bremsevirkning med varme bremser 

2.3.3.1.  Ved avslutningen av type I-prøvingen (beskrevet i henholdsvis nr. 2.3.1 og 2.3.2) skal driftsbremseanleggets 

virkning med varme bremser måles på samme vilkår (og særlig ved en konstant kraft på betjeningsinnretningene 

som er mindre enn eller lik den faktisk benyttede gjennomsnittskraft) som under type 0-prøvingen med utkoplet 

motor (temperaturforholdene kan variere). 

2.3.2.3.  For traktorer skal bremsevirkningen med varme bremser ikke være mindre enn 80 % av bremsevirkningen fastsatt 

for den aktuelle gruppen, og ikke mindre enn 60 % av verdien registrert i type 0-prøvingen med utkoplet motor. 

2.3.3.3.  For tilhengere skal bremsekraften med varme bremser på hjulperiferien ved prøving i 40 km/t ikke være mindre 

enn 36 % for tilhengere med vmax > 30 km/t eller 26 % for tilhengere med vmax ≤ 30 km/t av største statiske 

belastning på hjulene, og ikke mindre enn 60 % av verdien registrert ved samme hastighet under  

type 0-prøvingen. 

2.3.4.  Prøvinger av fri rulling 

 For traktorer utstyrt med automatiske bremsejusteringsinnretninger skal bremsene etter å ha fullført prøvingene 

beskrevet i nr. 2.3.3 avkjøles til en temperatur som tilsvarer en kald brems (dvs. ≤ 100 °C), og det skal 

kontrolleres at kjøretøyet kan rulle fritt ved å oppfylle et av følgende krav: 

2.3.4.1.  Hjulene ruller fritt (dvs. kan roteres for hånd). 

2.3.4.2.  Dersom kjøretøyet kjører med en konstant hastighet på v = 60 km/t med bremsene utkoplet, og den stabiliserte 

temperaturen i tromlene/skivene ikke øker med mer enn 80 °C, skal gjenværende bremsemoment anses som 

akseptabelt. 

2.4.  Type II-prøving (prøving av kjøretøyets atferd i lange nedoverhellinger) 

 I tillegg til type I-prøvingen skal traktorer i gruppe Tb og Cb med en største tillatte masse på over 12 t også 

gjennomgå type II-prøving.  
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2.4.1.  Lastede traktorer skal prøves på en slik måte at energitilførselen tilsvarer energitilførselen registrert i samme 

tidsrom for en lastet traktor som kjøres med en gjennomsnittshastighet på 30 km/t i en nedoverhelling på 6 % over 

en strekning på 6 km med et egnet gir innkoplet, og med mellomakselbremseanlegget i bruk dersom kjøretøyet er 

utstyrt med et slikt. Giret som er valgt, skal være slik at motorens turtall (min-1) ikke overstiger den høyeste verdi 

fastsatt av produsenten. 

2.4.2.  For kjøretøyer der energien opptas bare ved motorens bremsekraft, kan gjennomsnittshastigheten ha et avvik på 

± 5 km/t, og det skal benyttes et gir som gir en jevn hastighet nærmest mulig 30 km/t i en nedoverhelling på 6 %. 

Dersom motorens bremsekraft bestemmes ved retardasjonsmåling, er det tilstrekkelig at målt gjennomsnitts-

retardasjon er minst 0,5 m/s2. 

2.4.3.  Ved avslutningen av prøvingen skal driftsbremseanleggets virkning med varme bremser måles på samme vilkår 

som for type 0-prøvingen, med motoren utkoplet (temperaturforholdene kan variere). Bremsevirkningen med 

varme bremser skal ved en kraft på betjeningsinnretningen på høyst 60 daN gi en stopplengde som ikke skal 

overstige følgende verdier, og en gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon som ikke skal være mindre enn 

følgende verdier: 

0,15 v + (1,33 v2/115) (annet ledd tilsvarer en gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon på dm = 3,3 m/s2). 

2.5.  Type III-prøving (varmeprøving) for lastede kjøretøyer i følgende grupper: 

2.5.1.  R3b, R4b og S2b, dersom summen av største teknisk tillatte masse på hver aksel overstiger 10 000 kg, 

 eller gruppene 

2.5.2.  R3a, R4a, S2a, dersom kjøretøyene ikke er prøvd i samsvar med nr. 2.3.2, 

2.5.3.  R3b, R4b og S2b, dersom summen av største teknisk tillatte masse på hver aksel ikke overstiger 10 000 kg. 

2.5.4.  Prøving på bane 

2.5.4.1.  Før type III-prøvingen nedenfor skal bremsene justeres i samsvar med følgende framgangsmåter, alt etter hva som 

er relevant: 

2.5.4.1.1.  For tilhengere utstyrt med trykkluftdrevne bremser skal bremsene justeres slik at den automatiske 

bremsejusteringsinnretningen fungerer. For dette formål skal bremsesylinderens slaglengde justeres som følger: 

so ≥ 1,1 × sre-adjust 

 (øvre grense skal ikke overstige verdien anbefalt av produsenten) 

 der: 

sre-adjust er slaglengden for omstilling i samsvar med spesifikasjonen fra produsenten av den automatiske 

bremsejusteringsinnretningen, dvs. slaglengden, der den begynner å justere bremsens dødgang på nytt 

med et trykk i bremsesylinderen på 100 kPa. 

 Dersom det etter avtale med den tekniske instansen er upraktisk å måle bremsesylinderens slaglengde, skal den 

første innstillingen avtales med den tekniske instansen. 

 Fra ovennevnte tilstand skal bremsen aktiveres 50 påfølgende ganger med et trykk i bremsesylinderen på 200 kPa. 

Dette skal etterfølges av en enkelt bremsetilsetting med et trykk i bremsesylinderen på ≥ 650 kPa. 

2.5.4.1.2.  For tilhengere utstyrt med hydrauliske skivebremser anses det ikke som nødvendig å fastsette særlige 

innstillingskrav. 

2.5.4.1.3.  For tilhengere utstyrt med hydrauliske trommelbremser skal bremsene justeres i samsvar med produsentens 

spesifikasjon.  
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2.5.4.2.  Prøving på vei skal foretas på følgende vilkår: 

Antall bremsetilsettinger 20 

Varighet av en bremsesyklus 60 s 

Hastighet ved bremsingens 

begynnelse 
60 km/t 

Bremsebetjeninger Under prøvingene skal kraften som påføres betjeningsinnretningen, være justert 

slik at det oppnås en gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon på 3 m/s2 med 

hensyn til tilhengerens masse PR ved første bremsetilsetting; kraften skal være den 

samme ved alle påfølgende bremsetilsettinger. 

 Tilhengerens bremsevirkning beregnes etter formelen fastsatt i nr. 2.2.3.5: 

zR = (zR+M – R) ·  

FM + FR 

+ R 
FR 

 Hastighet ved bremsingens slutt: 

 

 der: 

zR =  tilhengerens bremsevirkning 

zR + M =  kjøretøykombinasjonens bremsevirkning (tilhenger og traktor) 

R =  verdien for rullemotstand = 0,01 

FM =  samlet statisk normalkraft mellom veidekket og traktorens hjul (N) 

FR =  samlet statisk normalkraft mellom veidekket og på tilhengerens hjul (N) 

F1 =  normal statisk kraft i den del av tilhengerens masse som bæres av ubremsede aksler (N) 

F2 =  normal statisk kraft i den del av tilhengerens masse som bæres av bremsede aksler (N) 

PR =  PR = FR/g 

v1 =  utgangshastighet (km/t) 

v2 =  slutthastighet (km/t) 

2.5.5.  Bremsevirkning med varme bremser 

 Ved prøvingens slutt skal driftsbremseanleggets virkning med varme bremser måles på samme vilkår som under 

type 0-prøving, men med andre temperaturforhold og med en utgangshastighet på 60 km/t. Bremsekraften med 

varme bremser på hjulperiferien skal ikke være mindre enn 40 % av den kraft som tilsvarer den største statiske 

belastning på hjulene, og ikke mindre enn 60 % av verdien registrert ved samme hastighet under type 0-

prøvingen. 

2.5.6.  Prøvinger av fri rulling 

 Etter å ha fullført prøvingene beskrevet i nr. 2.5.5 avkjøles bremsene til en temperatur som tilsvarer en kald brems 

(dvs. ≤ 100 °C), og det skal kontrolleres at tilhengeren kan rulle fritt ved å oppfylle et av følgende krav: 

2.5.6.1.  Hjulene ruller fritt (dvs. kan roteres for hånd). 

2.5.6.2.  Dersom tilhengeren kjører med en konstant hastighet på v = 60 km/t med bremsene utkoplet, og den stabiliserte 

temperaturen i tromlene/skivene ikke øker med mer enn 80 °C, skal gjenværende bremsemoment anses som 

akseptabelt.  
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3. Bremseanleggenes virkning 

3.1.  Kjøretøyer i gruppe T og C 

3.1.1.  Driftsbremseanlegg 

3.1.1.1.  Ved type 0-vilkår skal driftsbremseanlegget prøves under forhold som vist i følgende tabell: 

 vmax ≤ 30 km/t vmax > 30 km/t 

v = vmax = vmax 

s (meter) ≤ 0,15 v + v2/92 ≤ 0,15 v + v2/130 

dm ≥ 3,55 m/s2 ≥ 5 m/s2 

F (fotbetjent betjeningsinnretning) ≤ 600 N ≤ 600 N 

F (håndbetjent betjeningsinnretning) ≤ 400 N ≤ 400 N 

 der: 

vmax = kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet 

v = fastsatt prøvingshastighet 

s = stopplengde 

dm = gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon 

F = kraften som påføres betjeningsinnretningen 

3.1.1.2.  For en traktor som er godkjent for å trekke en ubremset tilhenger i gruppe R eller S, skal minste fastsatte 

bremsevirkning for den tilsvarende traktoren (for type 0-prøvingen med utkoplet motor) oppnås med den 

ubremsede tilhengeren koplet til traktoren og med den ubremsede tilhengeren lastet til største masse angitt av 

traktorprodusenten. 

Bremsevirkningen til kombinasjonen skal verifiseres ved beregninger som viser til største bremsevirkning som 

faktisk oppnås av traktoren alene under type 0-prøvingen med motoren utkoplet på lastet og ulastet traktor 

(alternativt også i delvis lastet tilstand som fastsatt av traktorprodusenten), ved bruk av følgende formel (det 

kreves ingen praktisk prøving med tilkoplet, ubremset tilhenger): 

 

der: 

dM + R = beregnet gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon for traktoren motorvognen tilkoplet en ubremset 

tilhenger, i m/s2 

dM = største gjennomsnittlige fullt utviklede retardasjon for traktoren alene, oppnådd under type  

0-prøvingen med motoren utkoplet, i m/s2 

PM = traktorens masse (eventuelt inkludert eventuell ballast og/eller støttelast) 

PM_laden = traktorens masse, lastet 

PM_par_laden = traktorens masse, delvis lastet 

PM_unladen = traktorens masse, ulastet 

PR = den del av den største masse som bæres av den eller de akslene på en tilhenger uten driftsbrems 

som kan tilkoples (som fastsatt av traktorprodusenten) 

«PM + R» = kombinasjonens masse (masse «PM» + fastsatt masse for ubremset tilhenger PR) 
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3.1.1.2.1.  Påkrevd minste bremsevirkning for kombinasjonen 

 Minste bremsevirkning for kombinasjonen skal være minst 4,5 m/s2 for traktorer med vmax > 30 km/t og minst 

3,2 m/s2 for traktorer med vmax ≤ 30 km/t i lastet og ulastet tilstand. Traktorprodusenten kan velge å be den 

tekniske instansen utføre ytterligere en type 0-prøving av den masse produsenten har oppgitt for en delvis lastet 

traktor, med henblikk på å fastsette den største tillatte masse for ulastet tilhenger som oppfyller påkrevd minste 

bremsevirkning for en kombinasjon med en slik «kombinasjonsmasse». 

 De målte verdiene «dm» for ovennevnte belastningstilstand og tilsvarende beregnede verdier for «dM+R» skal 

registreres i prøvingsrapporten. 

 Største angitte masse for en ubremset tilhenger skal ikke overstige 3 500 kg. 

3.1.2.  Nødbremseanlegg 

 Selv om betjeningsinnretningen for nødbremseanlegget også har andre bremsefunksjoner, skal nødbremse-

anlegget gi en stopplengde som ikke overstiger følgende verdier, og en gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon 

som ikke skal være mindre enn følgende verdier: 

Traktorer med vmax ≤ 30 km/t: 0,15 v + (v2/39) 

(annet ledd tilsvarer en gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon på dm = 1,5 m/s2) 

 

Traktorer med vmax > 30 km/t: 0,15 v + (v2/57) 

(annet ledd tilsvarer en gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon på dm = 2,2 m/s2) 

 Den fastsatte bremsevirkning skal oppnås ved å tilsette en kraft på betjeningsinnretningen som ikke overstiger 

600 N for fotbetjente eller 400 N for håndbetjente betjeningsinnretninger. Betjeningsinnretningen skal være 

plassert slik at føreren lett og hurtig kan nå den. 

3.1.3.  Parkeringsbremseanlegg 

3.1.3.1.  Parkeringsbremseanlegget skal, selv om det er kombinert med et av de andre bremseanleggene, kunne holde en 

lastet traktor i ro i en oppover- eller nedoverhelling på 18 %. Dette kravet skal oppfylles selv i avkjø-

lingsperioden. Avkjølingsperioden anses å være avsluttet når bremsene har nådd en temperatur på 10 °C over 

omgivelsestemperatur. 

3.1.3.2.  For kjøretøyer i gruppe T4.3 skal parkeringsbremseanlegget, selv om det er kombinert med et av de andre 

bremseanleggene, kunne holde en lastet traktor i ro i en oppover- eller nedoverhelling på 40 %. Dette kravet skal 

oppfylles selv i avkjølingsperioden. Avkjølingsperioden anses å være avsluttet når bremsene har nådd en 

temperatur på 10 °C over omgivelsestemperaturen. 

3.1.3.3.  Prøving av bremsevirkning med varme og kalde parkeringsbremser 

 For å kontrollere at parkeringsbremsen kan holde en lastet traktor i ro i en oppover- eller nedoverhelling som 

fastsatt i nr. 3.1.3.1 og 3.1.3.2, skal målingene gjøres under følgende forhold: 

– Bremsene varmes opp til en temperatur på ≥ 100 °C (målt på skivens friksjonsflate eller på utsiden av 

trommelen). 

– Statisk prøving av parkeringsbremseanlegget utføres med varme bremser ved en temperatur på ≥ 100 °C. 

– Statisk prøving av parkeringsbremseanlegget utføres med kalde bremser ved en temperatur som er  

≤ omgivelsestemperaturen + 10 °C. 

 For bremser i olje skal metoden for denne kontrollen avtales mellom kjøretøyprodusenten og den tekniske 

instansen. Vurderingsmetoden og resultatene skal vedlegges typegodkjenningsrapporten.  
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3.1.3.4.  På traktorer som er godkjent for å trekke en tilhenger, skal parkeringsbremseanlegget på traktoren kunne holde 

kjøretøykombinasjonen, ved største tillatte masse som angitt av traktorprodusenten, i ro i en oppover- eller 

nedoverhelling på 12 %. 

 Dersom dette kravet ikke kan oppfylles på grunn av fysiske begrensninger (f.eks. begrenset tilgjengelig veigrep til 

at traktoren kan generere tilstrekkelig bremsekraft), skal dette kravet anses å være oppfylt dersom det alternative 

kravet i nr. 3.1.3.4 sammen med nr. 2.2.1.20 i vedlegg I er oppfylt. 

3.1.3.4.1.  Kravet i nr. 3.1.3.4 anses å være oppfylt dersom vilkårene i 3.1.3.4.1.1 eller 3.1.3.4.1.2 er oppfylt: 

3.1.3.4.1.1.  Selv om traktorens motor ikke er i gang, kan kombinasjonen med største tillatte masse stå i ro i den fastsatte 

hellingen når føreren, ved å aktivere en enkelt betjeningsinnretning fra førersetet, har aktivert traktorens 

parkeringsbremseanlegg og tilhengerens driftsbremseanlegg eller bare ett av disse to bremseanleggene. 

3.1.3.4.1.2.  Traktorens parkeringsbremseanlegg kan holde traktoren tilkoplet en ubremset tilhenger som har en masse 

tilsvarende største «kombinasjonsmasse PM+R» som er angitt i prøvingsrapporten. 

«PM+R»  =  kombinasjonens masse (masse «PM» + ubremset tilhengers angitte masse PR) i henhold til nr. 3.1.1.2 

og prøvingsrapporten 

«PM» =  traktorens masse (eventuelt inkludert eventuell ballast og/eller støttelast eller begge deler) 

3.1.3.5.  Det er tillatt med et parkeringsbremseanlegg som må aktiveres flere ganger før den fastsatte bremsevirkningen 

oppnås. 

3.1.4.  Gjenværende bremsevirkning ved svikt i overføringsinnretningen 

3.1.4.1.  For traktorer i gruppe Tb med en høyeste konstruksjonshastighet på over 60 km/t skal gjenværende bremse-

virkning i driftsbremseanlegget ved feil på en del av overføringsinnretningen gi en stopplengde som ikke 

overstiger følgende verdier, og en gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon som ikke skal være mindre enn 

følgende verdier, ved en kraft på betjeningsinnretningen som ikke skal overstige 70 daN, ved type 0-prøvingen 

med utkoplet motor og fra følgende utgangshastigheter for de aktuelle kjøretøygrupper: 

v [km/t] Stopplengde LASTET — [m] dm [m/s2] Stopplengde ULASTET — [m] dm [m/s2] 

40 (0,15v + (100/30) · (v2/115)) 1,3 (0,15v + (100/30) · (v2/115)) 1,3 

 Dette kravet skal ikke anses som et avvik fra kravene til nødbremsing. 

3.1.4.2.  Bremseanleggets gjenværende bremsevirkning skal prøves ved å simulere vilkårene under en faktisk svikt i 

driftsbremseanlegget. 

3.2.  Kjøretøyer i gruppe R og S 

3.2.1.  Driftsbremseanlegg 

3.2.1.1.  Krav til prøvinger av kjøretøyer i gruppe R1 og S1 

 Dersom kjøretøyer i gruppe R1 og S1 er utstyrt med driftsbremseanlegg, skal anlegget oppfylle kravene som er 

fastsatt for kjøretøyer i gruppe R2 eller S2. 

3.2.1.2.  Krav til prøvinger av kjøretøyer i gruppe R2 

 Dersom driftsbremseanlegget er av gjennomgående eller halvt gjennomgående type, skal summen av kreftene på 

periferien av de bremsede hjulene være minst X % av den kraft som tilsvarer den største statiske belastning på 

hjulene. 

 X = 50 for tilhengere med en høyeste konstruksjonshastighet på over 30 km/t 

 X = 35 for tilhengere med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 30 km/t  



8.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/111 

 

 Dersom tilhengeren har et trykkluftbremseanlegg, skal trykket i styreledningen ikke overstige 650 kPa (og/eller 

den tilsvarende digitale belastningsverdi som definert i ISO 11992:2003 herunder ISO 11992-2:2003 med endring 

1:2007 i den elektriske styreledningen), og trykket i mateledningen skal ikke overstige 700 kPa under bremse-

prøvingen. 

 Dersom tilhengeren er utstyrt med et hydraulisk bremseanlegg, skal trykket i styreledningen ikke overstige 

11 500 kPa, og trykket i tilleggsledningen skal være mellom 1500 kPa og 1800 kPa under bremseprøvingen. 

 Prøvingshastigheten skal være 60 km/t eller tilhengerens høyeste konstruksjonshastighet, dersom denne er lavere.  

 Dersom bremseanlegget er av påløpstypen, skal det oppfylle vilkårene fastsatt i vedlegg VIII. 

3.2.1.3.  Krav til prøvinger av kjøretøyer i gruppe R3, R4 og S2 

 Summen av kreftene på periferien av de bremsede hjulene skal være minst X % av den kraft som tilsvarer den 

største statiske belastning på hjulene. 

 X = 50 for tilhengere i gruppe R3, R4 og S2 med en høyeste konstruksjonshastighet på over 30 km/t 

 X = 35 for tilhengere i gruppe R3a, R4a og S2a med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 30 km/t 

 Dersom tilhengeren er utstyrt med et trykkluftbremseanlegg, skal trykket i styreledningen ikke overstige 650 kPa, 

og trykket i mateledningen skal ikke overstige 700 kPa under bremseprøvingen. 

 Prøvingshastigheten skal være 60 km/t eller tilhengerens høyeste konstruksjonshastighet, dersom denne er lavere. 

 Dersom tilhengeren er utstyrt med et hydraulisk bremseanlegg, skal trykket i styreledningen ikke overstige 

11 500 kPa og trykket i tilleggsledningen skal være mellom 1500 kPa og 1800 kPa under bremseprøvingen. 

3.2.1.4.  Innenfor en akselgruppe kan låsing av hjulene på en aksel tillates under type 0-prøving. Dette kravet skal ikke 

anses som et avvik fra kravene i nr. 6.3.1 i vedlegg XI om hjullåsing av direktestyrte hjul. 

3.2.2.  Parkeringsbremseanlegg 

3.2.2.1.  Parkeringsbremseanlegget som tilhengeren er utstyrt med, skal kunne holde tilhengeren, med last og atskilt fra 

traktoren, i ro i en oppover- eller nedoverhelling på 18 %. 

3.2.2.2.  Kravene fastsatt i nr. 3.2.2.1 skal oppfylles selv i avkjølingsperioden. Avkjølingsperioden anses å være avsluttet 

når bremsene har nådd en temperatur på 10 °C over omgivelsestemperatur. 

3.2.2.3.  Prøving av bremsevirkning med varme og kalde parkeringsbremser 

 Prøvingskravet angitt i nr. 3.1.3.3 får tilsvarende anvendelse. 

3.2.3.  Automatiske bremseanlegg 

 Ved prøving av det lastede kjøretøyet fra en hastighet på 40 km/t eller 0,8 vmax (avhengig av hva som er lavest) 

skal de automatiske bremsenes virkning ved svikt som beskrevet i nr. 2.2.1.17 og 2.2.1.18 i vedlegg I, ikke være 

mindre enn 13,5 % av den kraft som tilsvarer den største statiske belastning på hjulene. Låsing av hjulene er tillatt 

dersom bremsevirkningen overstiger 13,5 %. 

3.3.  Reaksjonstid for kjøretøyer i gruppe T, C, R og S 

3.3.1.  For kjøretøyer der driftsbremseanlegget helt eller delvis behøver en annen energikilde enn førerens muskelkraft, 

skal følgende vilkår oppfylles: 

3.3.1.1.  I en nødmanøver skal det ikke gå mer enn 0,6 sekunder fra det øyeblikk betjeningsinnretningen begynner å 

aktiveres, til det øyeblikk bremsekraften på den akselen som er ugunstigst plassert, når den verdi som tilsvarer 

den fastsatte bremsevirkning.  
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3.3.1.2.  For kjøretøyer utstyrt med et trykkluftbremseanlegg, tilhengere utstyrt med et hydraulisk bremseanlegg og 

traktorer med en hydraulisk styreledning anses kravene i nr. 3.3.1 som oppfylt dersom kjøretøyet overholder 

bestemmelsene i vedlegg III. 

3.3.1.3.  For traktorer utstyrt med hydrauliske bremseanlegg anses kravene i nr. 3.3.1 som oppfylt dersom kjøretøyets 

retardasjon, eller trykket i den bremsesylinderen som er ugunstigst plassert, i en nødmanøver innen 0,6 sekunder 

når et nivå som tilsvarer den fastsatte bremsevirkning. 

3.3.1.4.  For traktorer med en bremset aksel og automatisk tilkopling av driften på alle andre aksler under bremsing anses 

kravene i nr. 3.3.1 som oppfylt dersom traktoren oppfyller både den fastsatte stopplengden og den fastsatte 

gjennomsnittlige fullt utviklede retardasjonen for den aktuelle kjøretøygruppe i henhold til nr. 3.1.1.1, men i dette 

tilfellet er det nødvendig faktisk å måle begge parametrer. 

 _____  
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Tillegg 1 

Fordeling av bremsekraft på kjøretøyets aksler og krav til kompatibilitet mellom traktor og tilhenger 

1. Generelle krav 

1.1.  Kjøretøyer i gruppe T, C, R og S 

1.1.1.  Kjøretøyer i gruppe Ta, Ca, R2a, R3a, R4a og S2a med en høyeste konstruksjonshastighet på over 30 km/t skal 

oppfylle følgende krav i dette tillegg: 

1.1.1.1.  Kompatibilitetskravene forbundet med diagram 2 og 3, alt etter hva som er relevant; dersom det benyttes en 

spesialinnretning, skal den virke automatisk. For tilhengere med elektronisk styrt fordeling av bremsekraften får 

kravene i dette tillegg anvendelse bare dersom tilhengeren er elektrisk koplet til traktoren med koplingen i henhold 

til ISO 7638:2003. 

1.1.1.2.  Ved feil på styringen av spesialinnretningen skal bremsevirkningen angitt i nr. 5 være oppfylt for det berørte 

kjøretøy. 

1.1.1.3.  Kravene til merking fastsatt i nr. 6. 

1.1.2.  Kjøretøyer i gruppe Tb, R2b, R3b, R4b og S2b skal oppfylle alle relevante krav i dette tillegg. Dersom det benyttes 

en spesialinnretning, skal den virke automatisk. 

1.1.3.  Kjøretøyer i gruppene nevnt i nr. 1.1.1 og kjøretøyer i gruppene nevnt i nr. 1.1.2 utstyrt med et blokkeringsfritt 

bremseanlegg i gruppe 1 eller 2 (traktorer) og gruppe A eller B (tilhengere) som oppfyller de relevante kravene i 

vedlegg XI, skal også oppfylle alle relevante krav i dette tillegg, med følgende unntak: 

1.1.3.1.  Det er ikke nødvendig å oppfylle kravene til friksjonsutnytting forbundet med diagram 1. 

1.1.3.2.  For traktorer og tilhengere er det ikke nødvendig å oppfylle kravene til kompatibilitet i ulastet tilstand forbundet 

med diagram 2 og 3, alt etter som hva som er relevant. Uansett belastningstilstand skal det imidlertid utvikles en 

bremsevirkning mellom et trykk på 20 kPa og 100 kPa (pneumatiske bremseanlegg) og 350–1 800 kPa 

(hydrauliske bremseanlegg) eller en tilsvarende digital belastningsverdi på koplingshodet på styreledningen(e). 

1.1.3.3.  For kjøretøyer utstyrt med en spesialinnretning som automatisk styrer fordelingen av bremsekraft på akslene eller 

automatisk regulerer bremsekraften etter aksellasten, får kravene i nr. 5 og 6 anvendelse. 

1.1.4.  Dersom kjøretøyet er utstyrt med et mellomakselbremseanlegg, skal det ikke tas hensyn til nedbremsingskraften 

når kjøretøyets ytelse med hensyn til bestemmelsene i dette tillegg bestemmes. 

1.2.  Kravene med hensyn til diagrammene angitt i nr. 3.1.6.1, 4.1 og 4.2 gjelder for kjøretøyer med en pneumatisk og 

elektrisk styreledning i henhold til nr. 2.1.4 i vedlegg I eller en hydraulisk styreledning i henhold til nr. 2.1.5 i 

vedlegg I. Uansett skal referanseverdien (abscissen i diagrammene) være verdien av henholdsvis det overførte 

trykket eller det elektriske signalet i styreledningen: 

1.2.1.  For kjøretøyer utstyrt i samsvar med nr. 2.1.4.1.1 i vedlegg I skal denne verdien være det faktiske pneumatiske 

trykket i styreledningen (pm). 

1.2.2.  For kjøretøyer utstyrt i henhold til nr. 2.1.4.1.2 eller 2.1.4.1.3 i vedlegg I skal denne verdien være det trykket som 

tilsvarer overført digital belastningsverdi i den elektriske styreledningen, i henhold til ISO 11992:2003 herunder 

ISO 11992-2:2003 med endring 1:2007. 

 Kjøretøyer utstyrt i henhold til nr. 2.1.4.1.2 i vedlegg I (med både pneumatiske og elektriske styreledninger) skal 

oppfylle kravene i de diagrammene som gjelder begge styreledninger. Det kreves imidlertid ikke at begge 

styreledninger har identiske karakteristiske bremsekurver.  
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1.2.3.  For kjøretøyer utstyrt i henhold til nr. 2.1.5.1 i vedlegg I, skal denne verdien være det faktiske hydrauliske trykket i 

styreledningen (pm). 

1.3.  Validering av utvikling av bremsekraft 

1.3.1.  I forbindelse med typegodkjenningen skal det kontrolleres at bremsekraften som utvikles på en aksel i hver 

uavhengige akselgruppe, ligger innenfor følgende trykkområder: 

1.3.1.1.  Lastet kjøretøy: 

 Minst én aksel skal begynne å utvikle en bremsekraft når trykket på koplingshodet ligger i trykkområdet  

20–100 kPa (pneumatiske bremseanlegg) eller 350–1 800 kPa (hydrauliske bremseanlegg) eller en tilsvarende 

digital belastningsverdi. 

 Minst en aksel i annenhver akselgruppe skal begynne å utvikle en bremsekraft når trykket på koplingshodet er  

≤ 120 kPa (pneumatiske bremseanlegg) eller 2 100 kPa (hydrauliske bremseanlegg) eller en tilsvarende digital 

belastningsverdi. 

1.3.1.2.  Ulastet kjøretøy: 

 Minst en aksel skal begynne å utvikle en bremsekraft når trykket på koplingshodet ligger i trykkområdet  

20–100 kPa (pneumatiske bremseanlegg) eller 350–1 800 kPa (hydrauliske bremseanlegg) eller en tilsvarende 

digital belastningsverdi. 

1.3.1.3.  Når ett eller alle hjulene på akselen eller akslene er løftet fra bakken og kan dreie fritt rundt, påføres en økende 

bremsebelastning; deretter måles trykket på koplingshodet idet hjulet eller hjulene ikke lenger kan roteres fritt for 

hånd, det vil si på begynnelsen av bremsingen. For traktorer i gruppe C kan en alternativ framgangsmåte brukes for 

å validere utviklingen av bremsekraft (f.eks. ved å fjerne beltene). Dette vilkåret er bestemmende for utviklingen av 

bremsekraften. 

2. Symboler 

i = akselindeks (i=1, foraksel; i=2, annen aksel osv.) 

E = akselavstand 

ER = avstand mellom koplingspunkt og akselmidtpunkt for tilhengere med stivt drag og påhengsvogner 

fi = Ti/Ni, utnyttet friksjon for aksel i 

Fi = veidekkets normalkraft på aksel i under statiske forhold 

FM = samlet statisk normalkraft fra veidekket på traktorens hjul 

g = tyngdeakselerasjon: g = 9,81 m/s2 

h = tyngdepunktets høyde over bakken, angitt av produsenten og godtatt av de tekniske instanser som foretar 

typegodkjenningsprøvingen 

J = kjøretøyets retardasjon 

k = teoretisk friksjonskoeffisient mellom dekk og vei 

P = kjøretøyets masse 

Ni = veidekkets normalkraft på aksel i ved bremsing 

pm = styreledningstrykk målt på koplingshodet 

FR = samlet statisk normalkraft fra veidekket på alle tilhengerens hjul 

FRmax = verdien av FR ved tilhengerens største masse 
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Ti = kraft utøvd av bremsene på aksel i ved normale bremsevilkår på vei 

TM = summen av bremsekraften på periferien av alle traktorens hjul 

TR = summen av bremsekreftene Ti på periferien av alle tilhengerens hjul. 

z = kjøretøyets bremsevirkning = J/g 

3. Krav til traktorer i gruppe T 

3.1.  Traktorer med to aksler 

3.1.1.  For k-verdier mellom 0,2 og 0,8 gjelder følgende for traktorer i alle grupper: 

z ≥ 0,10 + 0,85 (k – 0,20) 

 Bestemmelsene i nr. 3.1.1 og 4.1.1 berører ikke kravene i vedlegg II med hensyn til bremsevirkning. Dersom 

prøvingene utføres i samsvar med bestemmelsene i nr. 3.1.1 og 4.1.1 og det oppnås høyere bremsevirkning enn det 

som er fastsatt i vedlegg II, får imidlertid bestemmelsene om friksjonsutnyttingskurver anvendelse i de områdene 

av diagram 1 som er avgrenset av de rette linjene k = 0,8 og z = 0,8. 

3.1.2.  Ved alle kjøretøyets belastningstilstander skal bakakselens kurve for utnyttet friksjon ikke ligge over friksjons-

utnyttingskurven for forakselen: 

3.1.2.1.  ved alle bremsevirkninger mellom 0,15 og 0,30. 

 Vilkåret anses som oppfylt også dersom friksjonsutnyttingskurvene for hver enkelt aksel ved bremsevirkninger 

mellom 0,15 og 0,30 ligger mellom to linjer som er parallelle med den rette linjen for ideell friksjonsutnytting gitt 

ved ligningen k = z + 0,08 som vist på diagram 1 i dette vedlegg, og dersom kurven for friksjonsutnytting for 

bakakselen, ved bremsevirkning z > 0,3, oppfyller følgende vilkår 

z ≥ 0,3 + 0,74 (k – 0,38) 

3.1.3.  For traktorer som er godkjent for å trekke tilhengere i gruppe R3b, R4b og S2b utstyrt med trykkluftbremseanlegg, 

gjelder følgende: 

3.1.3.1.  Ved prøving med frakoplet energikilde, avstengt mateledning og en 0,5 l beholder tilkoplet den pneumatiske 

styreledningen og med anlegget med innkoplings- og utkoplingstrykk skal trykket ved fullbremsing med 

driftsbremseanleggets betjeningsinnretning ligge mellom 650 og 850 kPa på mateledningens og den pneumatiske 

styreledningens koplingshoder, uansett kjøretøyets belastning. 

3.1.3.2.  For kjøretøyer utstyrt med en elektrisk styreledning skal fullbremsing med driftsbremseanleggets betjenings-

innretning gi en digital belastningsverdi tilsvarende et trykk på mellom 650 og 850 kPa (se ISO 11992:2003, 

herunder ISO 11992-2:2003 med endring 1:2007). 

3.1.3.3.  Disse verdiene skal kunne påvises i traktoren når den er frakoplet tilhengeren. Kompatibilitetsområdene i 

diagrammene angitt i nr. 3.1.6, 4.1 og 4.2 bør ikke økes utover 750 kPa og/eller den tilsvarende digitale belast-

ningsverdien (se ISO 11992:2003 herunder ISO 11992-2:2003 med endring 1:2007). 

3.1.3.4.  Det skal sikres et tilgjengelig trykk på koplingshodet på mateledningen på minst 700 kPa når anlegget har 

innkoplingstrykk. Dette trykket skal kunne påvises uten at driftsbremsene benyttes. 

3.1.4.  For traktorer som er godkjent for å trekke tilhengere i gruppe R3b, R4b og S2b utstyrt med hydraulisk bremse-

anlegg, gjelder følgende: 

3.1.4.1.  Ved prøving med energikilden på tomgang og 2/3 av høyeste motorturtall skal en styreledning på tilhenger-

simulatoren (nr. 3.6 i vedlegg III) koples til den hydrauliske styreledningen. Ved fullbremsing med driftsbremse-

anleggets betjeningsinnretning skal trykket være mellom 11 500 og 15 000 kPa ved den hydrauliske kontrollen og 

mellom 1 500 og 3 500 kPa ved tilleggsledningen, uansett kjøretøyets belastning.  
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3.1.4.2.  Disse verdiene skal kunne påvises i traktoren når den er frakoplet tilhengeren. Kompatibilitetsområdene i 

diagrammene angitt i nr. 3.1.6, 4.1 og 4.2 bør ikke økes utover 13 300 kPa. 

3.1.5.  Kontroll av samsvar med kravene i nr. 3.1.1 og 3.1.2. 

3.1.5.1.  For å kontrollere samsvar med kravene i nr. 3.1.1 og 3.1.2 skal produsenten framlegge friksjonsutnyttingskurvene 

for for- og bakaksel, beregnet etter følgende formler: 

 

 Kurvene skal avtegnes for begge følgende belastningstilstander: 

3.1.5.1.1.  Ulastet skal den skal ikke overskride den minstemassen produsenten har angitt i opplysningsdokumentet. 

3.1.5.1.2.  Lastet skal den fordelingen der forakselen er mest belastet, tas i betraktning når det er mulig å fordele lasten på 

flere måter. 

3.1.5.2.  Dersom dette ikke er mulig, kan produsenten, for kjøretøyer med permanent allhjulsdrift eller der allhjulsdrift 

koples til under bremsing, for å kunne utføre den matematiske kontrollen i henhold til nr. 3.1.5.1 i stedet utføre 

prøving av hjullåsingsrekkefølge for å kontrollere at forhjulene låses ved alle bremsevirkninger mellom 0,15 og 

0,8, enten samtidig med eller før bakhjulene låses. Dette alternativet fritar ikke produsenten fra å vise samsvar med 

nr. 3.1.5.1 der allhjulsdrift ikke koples inn under bremsing. 

3.1.5.2.1.  For traktorer der allhjulsdrift koples inn automatisk ved bremsing i hastigheter over 20 km/t, men der allhjulsdrift 

ikke automatisk koples inn når driftsbremseanlegget er aktivert ved hastigheter ≤ 20 km/t, er det ikke nødvendig å 

vise samsvar med nr. 3.1.5.1 for tilstanden der allhjulsdrift ikke koples inn ved bremsing. 

3.1.5.3.  Framgangsmåte for å kontrollere at kravene i nr. 3.1.5.2 er oppfylt 

3.1.5.3.1.  Prøvingen av hjullåsingsrekkefølge skal utføres på veidekke med en friksjonskoeffisient på høyst 0,3 og omkring 

0,8 (tørr vei), med utgangshastigheter som angitt i nr. 3.1.5.3.2. 

3.1.5.3.2.  Prøvingshastigheter: 

 0,8 vmax km/t, men ikke over 60 km/t for retardasjon på veidekker med lav friksjonskoeffisient, 

 0,9 vmax for retardasjon på veidekker med høy friksjonskoeffisient. 

3.1.5.3.3.  Kraften som påføres pedalen, kan overstige tillatt aktiveringskraft i henhold til nr. 3.2.1. 

3.1.5.3.4.  Pedalkraften påføres og økes slik at det andre hjulet på kjøretøyet låses mellom 0,5 og 1 sekund etter bremse-

tilsettingen begynte, til begge hjul på en aksel låser seg (andre hjul kan også låses under prøvingen, f.eks. dersom 

det forekommer samtidig låsing). 

3.1.5.4.  Prøvingene fastsatt i nr. 3.1.5.2 skal utføres to ganger på hvert veidekke. Dersom resultatet i en av prøvingene ikke 

blir godkjent, skal det utføres en tredje, vellykket prøving. 

3.1.6.  Traktorer som er godkjent for å trekke andre tilhengere enn tilhengere med stivt drag og påhengsvogner 

3.1.6.1.  Det tillatte tallet for forholdet mellom bremsevirkning TM/FM og trykk pm skal ligge innenfor områdene vist på 

diagram 2 for alle trykk mellom 20 og 750 kPa (for trykkluftbremseanlegg) og 350 og 13 300 kPa (for hydrauliske 

bremseanlegg).  
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3.2.  Traktorer med flere enn to aksler 

 Kravene i nr. 3.1 får anvendelse på kjøretøyer med flere enn to aksler. Kravene i nr. 3.1.2 skal, når det gjelder 

hjullåsingsrekkefølgen, ved bremsevirkninger mellom 0,15 og 0,30 anses som oppfylt dersom den utnyttede 

friksjonen for minst én av forakslene er større enn den som er utnyttet for minst én av bakakslene. 

4. Krav til tilhengere 

4.1.  For slepvogner utstyrt med trykkluftbremseanlegg eller hydrauliske bremseanlegg gjelder følgende: 

4.1.1.  For slepvogner med to aksler gjelder følgende krav: 

4.1.1.1.  For k-verdier mellom 0,2 og 0,8: 

z ≥ 0,1 + 0,85 (k – 0,2) 

 Bestemmelsene i nr. 3.1.1 berører ikke kravene i vedlegg II med hensyn til bremsevirkning. Dersom prøvingene 

utføres i samsvar med bestemmelsene i nr. 3.1.1 og det oppnås høyere bremsevirkning enn det som er fastsatt i 

vedlegg II, får imidlertid bestemmelsene om friksjonsutnyttingskurver anvendelse i de områdene i diagram 1 i dette 

vedlegg som er avgrenset av de rette linjene k = 0,8 og z = 0,8. 

4.1.1.2.  Ved alle kjøretøyets belastningstilstander skal friksjonsutnyttingskurven for bakakselen ikke ligge over 

friksjonsutnyttingskurven for forakselen for alle bremsevirkninger mellom 0,15 og 0,30. Vilkåret anses som oppfylt 

dersom følgende to vilkår er oppfylt for bremsevirkninger mellom 0,15 og 0,30: 

4.1.1.2.1.  Friksjonsutnyttingskurvene for hver enkelt aksel ligger mellom to linjer som er parallelle med linjen for ideell 

friksjonsutnytting gitt ved ligningene k = z + 0,08 og k = z – 0,08, som vist på diagram 1,  

 og 

4.1.1.2.2.  friksjonsutnyttingskurven for bakakselen, ved bremsevirkning z > 0,3, oppfyller vilkåret z ≥ 0,3 + 0,74 (k – 0,38). 

4.1.1.3.  For kontroll av samsvar med kravene i nr. 4.1.1.1 og 4.1.1.2 skal framgangsmåten fastsatt i bestemmelsene i  

nr. 3.1.5 følges. 

4.1.2.  For slepvogner med flere enn to aksler får kravene i nr. 4.1.1 anvendelse. Kravene i nr. 4.1.1 skal, når det gjelder 

hjullåsingsrekkefølgen, ved bremsevirkninger mellom 0,15 og 0,30 anses som oppfylt dersom den utnyttede 

friksjon for minst én av forakslene er større enn den som er utnyttet for minst én av bakakslene. 

4.1.3.  Det tillatte tallet for forholdet mellom bremsevirkning TR/FR og trykk pm skal ligge innenfor områdene vist på 

diagram 3 for alle trykk mellom 20 og 750 kPa (for trykkluftbremseanlegg) og 350 og 13 300 kPa (for hydrauliske 

bremseanlegg), i både lastet og ulastet tilstand. 

4.2.  For tilhengere med stivt drag og påhengsvogner utstyrt med trykkluftbremseanlegg eller hydrauliske bremseanlegg 

gjelder følgende: 

4.2.1.  Det tillatte tallet for bremsevirkning TR/FR i forhold til trykket pm skal ligge innenfor de to områdene som 

framkommer fra diagram 3 når den loddrette skalaen multipliseres med 0,95. Dette kravet skal oppfylles ved alle 

trykk mellom 20 og 750 kPa (for trykkluftbremseanlegg) og 350 og 13 300 kPa (for hydrauliske bremseanlegg), i 

både lastet og ulastet tilstand. 

4.3.  For slepvogner med påløpsbremseanlegg gjelder følgende: 

4.3.1.  Kravene i nr. 4.1.1 får anvendelse også for slepvogner med påløpsbremseanlegg.  
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4.3.2.  For slepvogner med påløpsbremseanlegg og flere enn to aksler får kravene i nr. 4.1.2 i dette vedlegg anvendelse. 

4.3.3.  Ved beregning for å bekrefte samsvar med bestemmelsene i nr. 4.1.1.3 kan påvirkningen fra tillatt trekkraft D*  

(nr. 10.3.1 i vedlegg VIII) utelates. 

5. Vilkår som skal oppfylles ved feil på bremsekraftfordelingssystemet 

 Når vilkårene i dette tillegg oppfylles ved hjelp av en spesialinnretning (for eksempel mekanisk styrt av kjøretøyets 

fjæringssystem), skal det for traktorer, ved feil på betjeningsinnretningen, være mulig å stanse kjøretøyet på samme 

vilkår som for nødbremseanlegget; for traktorer som er godkjent for å trekke tilhengere utstyrt med et 

trykkluftbremseanlegg eller et hydraulisk bremseanlegg, skal det være mulig å oppnå et trykk på koplingshodet på 

styreledningen som ligger innenfor området angitt i nr. 3.1.3 og 3.1.4. Ved feil på betjeningsinnretningen for 

spesialinnretningen på en tilhenger skal det oppnås en bremsevirkning på minst 30 % av den fastsatte 

bremsevirkning for driftsbremseanlegget på det aktuelle kjøretøyet. 

6. Merking 

6.1.  Kjøretøyer som oppfyller kravene i dette tillegg ved hjelp av en innretning som er mekanisk styrt av kjøretøyets 

fjæringssystem, skal være merket i samsvar med kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 17. nr. 2 bokstav k) og  

nr. 5 i forordning (EU) nr. 167/2013, med de relevante opplysninger som viser hvor stor innretningens nyttbare 

arbeidsvandring er mellom posisjonene som tilsvarer henholdsvis kjøretøyets ulastede og lastede stand, samt andre 

opplysninger som er nødvendige for å kontrollere innstillingen av innretningen. 

6.1.1.  Dersom en lastavhengig bremsekraftregulator styres av kjøretøyets fjæringssystem på en annen måte enn mekanisk, 

skal kjøretøyet være påført merking med de nødvendige opplysninger for å kunne kontrollere innretningens 

innstilling. 

6.2.  Dersom vilkårene i dette tillegg oppfylles ved hjelp av en innretning som regulerer lufttrykket eller det hydrauliske 

trykket i bremseoverføringen, skal kjøretøyet være påført merking som viser aksellast på underlaget, innretningens 

nominelle utløpstrykk og et innløpstrykk som skal være på minst 80 % av høyeste nominelle innløpstrykk som 

angitt av kjøretøyprodusenten, for følgende belastningstilstander: 

6.2.1.  Høyeste teknisk tillatte aksellast for den eller de akslene som styrer innretningen. 

6.2.2.  Aksellast tilsvarende kjøretøyets masse i driftsferdig stand som angitt i prøvingsrapporten for godkjenning av 

bremsekrav. 

6.2.3.  Aksellast som er angitt av produsenten for å muliggjøre kontroll av innretningens innstilling ved drift, dersom 

aksellasten avviker fra verdiene angitt i nr. 6.2.1–6.2.2. 

6.3.  Merkingen nevnt i nr. 6.1 og 6.2 skal være plassert på et synlig sted og skal ikke kunne slettes. Et eksempel på 

merking av en mekanisk styrt innretning i et kjøretøy utstyrt med trykkluftbremseanlegg eller hydraulisk 

bremseanlegg er gitt i samsvar med kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 34 nr. 3 i forordning (EU)  

nr. 167/2013. 

6.4.  Elektronisk styrte bremsekraftfordelingssystemer som ikke kan oppfylle kravene i nr. 6.1, 6.2 og 6.3, skal ha en 

metode for egenkontroll av funksjonene som påvirker fordelingen av bremsekraft. Det skal dessuten være mulig å 

utføre kontrollene angitt i nr. 1.3.1 når kjøretøyet står i ro, ved å generere det nominelle belastningstrykket som 

tilsvarer bremsingens begynnelse i både lastet og ulastet tilstand. 

7. Kjøretøyprøving 

 I forbindelse med typegodkjenningen skal den tekniske instans kontrollere samsvar med kravene fastsatt i dette 

tillegg og utføre alle andre prøvinger som anses som nødvendige for dette formål. Rapporten for tilleggsprøvingene 

skal vedlegges typegodkjenningsrapporten. 
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Diagram 1 

Traktorer i gruppe Tb og slepvogner i gruppe R3b, R4b og S2b 

(se nr. 3.1.2.1 og 4.1.1.2) 

 

Merknad: Nedre grense k = z – 0,08 får ikke anvendelse på utnyttet friksjon på bakakselen. 
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Diagram 2 

Tillatt forhold mellom bremsevirkning TM/PM og trykket pm på koplingshodet for traktorer i gruppe T og C utstyrt 

med trykkluftbremseanlegg eller hydraulisk bremseanlegg 

 

ulastet 

lastet 

pm (kPa) 
pneumatisk 

pm (kPa) 
hydraulisk 
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Diagram 3 

Tillatt forhold mellom bremsevirkning TR/FR og trykket pm på koplingshodet for tilhengere i gruppe S2, R3 og R4 

utstyrt med trykkluftbremseanlegg eller hydraulisk bremseanlegg 

 

 ______  

ulastet 

lastet 

pm (kPa) 
pneumatisk 

pm (kPa) 
hydraulisk 
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VEDLEGG III 

Krav til måling av reaksjonstid 

1. Generelle krav 

1.1.  Driftsbremseanleggets reaksjonstid skal bestemmes når kjøretøyet står i ro, og trykket måles ved innløpet til den 

bremsen som er ugunstigst plassert. For kjøretøyer utstyrt med lastavhengige bremsekraftregulatorer skal disse 

innretningene være satt i «lastet» posisjon. 

1.2.  Under prøvingene skal slaglengden for bremsesylindrene på de enkelte akslene tilsvare slaglengden med 

bremsene justert så tett som mulig. 

1.3.  Reaksjonstiden som måles i samsvar med nr. 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.5, 4.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 5.3.6 og 

6.2, skal rundes av til nærmeste tidels sekund. Dersom tallet som angir hundredeler er 5 eller høyere, skal 

reaksjonstiden avrundes oppover til nærmeste tidel. 

1.4.  Diagrammene i tillegg 1 og 2 er eksempler på riktig konfigurasjon for de aktuelle simulatorene for innstilling og 

bruk. 

2. Traktorer utstyrt med trykkluftbremseanlegg 

2.1.  Ved begynnelsen av hver enkelt prøving skal trykket i energilagringsinnretningen være lik det trykket der 

regulatoren kopler inn tilførselen til anlegget. I anlegg som ikke er utstyrt med regulator (f.eks. grensetrykkom-

pressor), skal trykket i energilagringsinnretningen ved begynnelsen av hver prøving være 90 % av trykket som er 

angitt av produsenten og fastsatt i nr. 1.2.2.1 i del A i vedlegg IV, som skal benyttes ved prøvingene fastsatt i 

dette vedlegg. 

2.2.  Reaksjonstidene uttrykt i aktiveringstid (tf) skal finnes ved å foreta en rekke fullbremsinger, fra den korteste 

mulige aktiveringstiden til en tid på omtrent 0,4 sekunder. De målte verdiene skal settes inn i et diagram. 

2.3.  Den reaksjonstiden som skal tas i betraktning i denne prøvingen, er den som tilsvarer en aktiveringstid på  

0,2 sekund. Denne reaksjonstiden kan bestemmes ut fra diagrammet ved interpolasjon. 

2.4.  For en aktiveringstid på 0,2 sekund skal det ikke gå mer enn 0,6 sekund fra bremseanleggets betjeningsinnretning 

begynner å aktiveres, til det øyeblikket da trykket i bremsesylinderen har kommet opp i 75 % av sin asymptotiske 

verdi. 

2.5.  For traktorer som er utstyrt med en pneumatisk styreledning for tilhengere, skal reaksjonstiden, i tillegg til det 

som kreves i nr. 1.1, måles ved enden av en 2,5 m lang slange med en innvendig diameter på 13 mm som tilsluttes 

koplingshodet på styreledningen til driftsbremseanlegget. Under denne prøvingen skal det i koplingshodet på 

mateledningen være tilsluttet et volum på 385 ± 5 cm3 (som anses å tilsvare volumet i en 2,5 m lang slange med 

en innvendig diameter på 13 mm under et trykk på 650 kPa). Slangenes lengde og innvendige diameter skal angis 

i nr. 2.4 i prøvingsrapporten. 

2.6.  Tiden som går fra bremsepedalen begynner å aktiveres, til det øyeblikket da 

2.6.1.  trykket målt på koplingshodet til den pneumatiske styreledningen 

2.6.2.  den digitale belastningsverdien i den elektriske styreledningen, målt i samsvar med ISO 11992:2003, herunder 

ISO 11992-2:2003 med endring 1:2007, har kommet opp i x % av sin asymptotiske verdi, henholdsvis sluttverdi, 

skal ikke overstige de tider som er angitt i tabellen nedenfor: 

x [prosent] t [sek] 

10 

75 

0,2 

0,4 

2.7.  For traktorer som er godkjent for å trekke tilhengere i gruppe R3 eller R4 utstyrt med trykkluftbremseanlegg, skal 

det i tillegg til vilkårene i nr. 2.6 kontrolleres at kravene i nr. 2.2.1.17.2.1 i vedlegg I er oppfylt, ved følgende 

prøving: 

2.7.1.  Trykket skal måles ved enden av en slange som er 2,5 m lang, har en innvendig diameter på 13 mm og er 

forbundet med mateledningens koplingshode. 
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2.7.2.  Det skal simuleres feil på styreledningen på koplingshodet. 

2.7.3.  Betjeningsinnretningen for driftsbremseanlegget skal aktiveres i 0,2 sekund, som beskrevet i nr. 2.3. 

3. Traktorer utstyrt med hydraulisk bremseanlegg 

3.1.  Prøvingene av reaksjonstid skal utføres i en omgivelsestemperatur på mellom 15 °C og 30 °C. 

3.2.  Ved begynnelsen av hver prøving skal trykket i energilagringsinnretningen være lik det trykket der regulatoren 

kopler inn tilførselen til anlegget. I anlegg som ikke er utstyrt med regulator (f.eks. hydraulikkpumper med 

trykkbegrensning), skal trykket i energilagringsinnretningen ved begynnelsen av hver prøving være 90 % av 

trykket angitt av produsenten og fastsatt i nr. 1.2.1.2 i del C i vedlegg IV, som skal benyttes ved prøvingene 

fastsatt i dette vedlegg. 

3.3.  Reaksjonstidene uttrykt i aktiveringstid (tf) skal finnes ved å foreta en rekke fullbremsinger, fra den korteste 

mulige aktiveringstiden til en tid på omtrent 0,4 sekunder. De målte verdiene skal settes inn i et diagram. 

 For driftsbremseanlegg som aktiveres med ingen eller bare begrenset tilførsel av energi, skal betjenings-

innretningen påføres en kraft som sikrer minst den fastsatte driftsbremsevirkning. 

3.4.  Den reaksjonstiden som skal tas i betraktning i denne prøvingen, er den som tilsvarer en aktiveringstid på  

0,2 sekund. Denne reaksjonstiden kan utledes fra diagrammet ved interpolasjon. 

3.5.  For en aktiveringstid på 0,2 sekund skal det ikke gå mer enn 0,6 sekund fra bremseanleggets betjeningsinnretning 

begynner å aktiveres, til det øyeblikk der trykket i bremsesylinderen har kommet opp i 75 % av sin høyeste verdi. 

 For et fullstendig energidrevet driftsbremseanlegg der bremsetrykket i bremsesylinderen kommer opp i et 

midlertidig høyeste trykk som deretter faller til det gjennomsnittlige stabiliserte trykket, skal dette gjennom-

snittlige stabiliserte trykket tas i betraktning for beregningen av 75 %-verdien. 

3.6.  Traktorer utstyrt med hydraulisk styreledning for tilhengere 

3.6.1.  I tillegg til det som kreves i nr. 1.1, skal reaksjonstiden måles med en tilhengersimulator (se nr. 1 i tillegg 2) som 

skal tilsluttes koplingshodet på den hydrauliske styreledningen og tilleggsledningen til traktoren. 

3.6.2.  Tilhengersimulatoren skal ha følgende komponenter og egenskaper: 

3.6.2.1.  Tilhengersimulatorens tilleggsledning 

3.6.2.1.1.  Tilleggsledning med en hunnkopling i henhold til ISO 16028:2006 med en åpning med en diameter på 0,6+ 0,2 mm 

for å begrense gjennomstrømningen under prøvingen. 

3.6.2.1.2.  Stempelakkumulator (eller tilsvarende innretning) som oppfyller følgende egenskaper og prøvingsvilkår: 

3.6.2.1.2.1.  Nominelt volum på 1000 cm3. 

3.6.2.1.2.2.  Innledende forladingstrykk på 1000± 100 kPa ved et fortrengt volum på 0 cm3. 

3.6.2.1.2.3.  Høyeste trykk på 1500 kPa ved et fortrengt volum på 500± 5 cm3. 

3.6.2.1.3.  Stempelakkumulatoren (eller den tilsvarende innretningen) er koplet til tilleggsledningen via en kopling med en 

innvendig diameter på 12,5 mm som består av et bøyelig rør (i henhold til EN853:2007) som er 1,0 m langt. 

3.6.2.1.4.  Det skal være anlagt et prøvingsuttak nærmest mulig hunnkoplingen i henhold til ISO 16028:2006. 

3.6.2.1.5.  For at simulatoren skal kunne avluftes før og etter prøvingen, skal det være anlagt en avluftingsinnretning. 

3.6.2.2.  Tilhengersimulatorens styreledning 

3.6.2.2.1.  Styreledning med hunnkopling iht. ISO 5676:1983  
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3.6.2.2.2.  Energilagringsinnretning med stempel (eller tilsvarende innretning) som oppfyller følgende egenskaper og 

prøvingsvilkår: 

3.6.2.2.2.1.  Innledende forladingstrykk på 500± 100 kPa ved et fortrengt volum på 0 cm3. 

3.6.2.2.2.2.  Mellomliggende prøvingstrykk på 2200± 200 kPa ved et fortrengt volum på 100± 3 cm3. 

3.6.2.2.2.3.  Sluttrykk på 11500± 200 kPa ved et fortrengt volum på 140± 5 cm3. 

3.6.2.2.3.  Energilagringsinnretningen med stempel (eller tilsvarende innretning) er koplet til styreledningen via en kopling 

med en innvendig diameter på 10 mm som består av et bøyelig rør (i henhold til EN853:2007) som er 3,0 m langt 

og et stivt rør som er 4,5 m langt. 

3.6.2.2.4.  Prøvingsuttakene skal være anlagt nærmest mulig energilagringsinnretningen med stempel (eller den tilsvarende 

innretningen) og hunnkoplingen i henhold til ISO 5676:1983. 

3.6.2.2.5.  For at forbindelsesrørene skal kunne avluftes før prøvingen, skal det være anlagt en avluftingsinnretning. 

3.6.3.  Prøvingen skal utføres på følgende vilkår: 

3.6.3.1.  Forbindelsesrørene skal avluftes før prøvingen. 

3.6.3.2.  Motorturtallet på traktoren skal være 25 % over tomgangsturtallet. 

3.6.3.3.  Avluftingsinnretningen på tilleggsledningen på tilhengersimulatoren skal være helt åpen. 

3.6.4.  Når det gjelder måling av reaksjonstiden i henhold til nr. 3.3 og 3.4, skal kraften på bremsebetjeningsinnretningen 

være slik at det oppnås et trykk på minst 11 500 kPa på koplingshodet på styreledningen mens motoren går på et 

turtall 25 % over tomgangsturtallet. 

3.6.5.  For en aktiveringstid på 0,2 sekund skal det ikke gå mer enn 0,6 sekund fra bremseanleggets betjeningsinnretning 

begynner å aktiveres, til det øyeblikket da trykket målt på prøvingsuttaket ved energilagringsinnretningen med 

stempel (eller den tilsvarende innretningen) har kommet opp i 75 % av sin høyeste verdi i henhold til nr. 3.5. 

 Høyeste verdi her gjelder imidlertid trykket målt ved prøvingsuttaket, og ikke bremsetrykket som i nr. 3.5. 

4. Tilhengere utstyrt med trykkluftbremseanlegg 

4.1.  Reaksjonstiden for tilhengere skal måles uten traktor. Som erstatning for traktoren må det benyttes en simulator 

som koplingshodene til mateledningen, den pneumatiske styreledningen og/eller koplingen til den elektriske 

styreledningen kan koples til. 

4.2.  Trykket i mateledningen skal være 650 kPa. 

4.3.  Simulatoren for pneumatiske styreledninger skal ha følgende egenskaper: 

4.3.1.  Den skal ha en 30 liters beholder som skal fylles til et trykk på 650 kPa før hver prøving og ikke etterfylles under 

prøvingen. Ved utløpet av bremsebetjeningsinnretningen skal simulatoren ha en åpning med en diameter på  

4,0–4,3 mm. Volumet av slangen, målt fra åpningen til og med koplingshodet, skal være 385 ± 5 cm3 (som anses 

å tilsvare volumet av en 2,5 m lang slange med en innvendig diameter på 13 mm under et trykk på 650 kPa). 

Trykkene i styreledningen nevnt i nr. 4.3.3 skal måles umiddelbart etter åpningen. 

4.3.2.  Betjeningsinnretningen skal være utformet slik at dens virkning under bruk ikke påvirkes av den som foretar 

prøvingen. 

4.3.3.  Simulatoren skal være justert, f.eks. ved valg av åpning som nevnt nr. 4.3.1, slik at ved tilslutning av en beholder 

på 385 ± 5 cm3 skal tiden det tar å øke trykket fra 65 til 490 kPa (henholdsvis 10 og 75 % av det nominelle 

trykket på 650 kPa), være 0,2 ± 0,01 sekund. Dersom det benyttes en beholder på 1 155 ± 15 cm3 i stedet for 

ovennevnte beholder, skal tiden det tar å øke trykket fra 65 til 490 kPa uten ny justering være 0,38 ± 0,02 sekund. 

Mellom disse to trykkverdiene skal trykkøkningen være tilnærmet lineær. Beholderne skal være koplet til 

koplingshodet uten bruk av fleksible rør, og forbindelsen skal ha en innvendig diameter på minst 10 mm.  
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4.3.4.  Diagrammene i tillegg 1 er et eksempel på riktig konfigurasjon av simulatoren for innstilling og bruk. 

4.4.  Simulatoren for å kontrollere reaksjonen på signaler som overføres via den elektriske styreledningen, skal ha 

følgende egenskaper: 

4.4.1.  Simulatoren skal avgi et digitalt belastningssignal i den elektriske styreledningen i samsvar med ISO 11992-

2:2003 med endring 1:2007, og den skal overføre relevante opplysninger til tilhengeren via pol nr. 6 og 7 i 

koplingen i henhold til ISO7638:2003. For å måle reaksjonstiden kan simulatoren på produsentens anmodning 

overføre opplysninger til tilhengeren om at det ikke finnes noen pneumatisk styreledning tilgjengelig, og at den 

elektriske styreledningens belastningssignal blir generert fra to uavhengige kretser (se nr. 6.4.2.2.24 og 6.4.2.2.25 

i ISO 11992-2:2003 med endring 1:2007). 

4.4.2.  Bremseanleggets betjeningsinnretning skal være konstruert slik at dens virkning under bruk ikke påvirkes av den 

som foretar prøvingen. 

4.4.3.  Ved måling av reaksjonstiden skal signalet som avgis av den elektriske simulatoren, tilsvare en lineær pneumatisk 

trykkøkning fra 0,0 til 650 kPa på 0,2 ± 0,01 sekund. 

4.5.  Ytelseskrav 

4.5.1.  For tilhengere med pneumatisk styreledning skal tiden det tar fra det øyeblikk da trykket simulatoren har 

produsert i styreledningen, har kommet opp i 65 kPa, til det øyeblikk da trykket i tilhengerens bremsesylinder har 

kommet opp i 75 prosent av sin asymptotiske verdi, ikke overstige 0,4 sekund. 

4.5.1.1.  Tilhengere utstyrt med en pneumatisk styreledning og som har elektrisk styringsenhet, skal ved prøving være 

forsynt med elektrisk kraft via koplingen i henhold til ISO 7638:2003 (med 5 eller 7 poler). 

4.5.2.  For tilhengere med elektrisk styreledning skal tiden det tar fra det øyeblikk da signalet simulatoren har avgitt, 

overstiger en verdi tilsvarende 65 kPa, til det øyeblikk da trykket i tilhengerens bremsesylinder har kommet opp i 

75 % av sin asymptotiske verdi, ikke overstige 0,4 sekund. 

4.5.3.  For tilhengere utstyrt med en pneumatisk og en elektrisk styreledning, skal reaksjonstiden måles uavhengig for 

hver styreledning i henhold til den relevante framgangsmåten beskrevet i nr. 4.5.1.1 og 4.5.2. 

5. Tilhengere utstyrt med hydraulisk bremseanlegg 

5.1.  Prøvingene skal utføres i en omgivelsestemperatur på mellom 15 °C og 30 °C. 

5.2.  Reaksjonstiden for tilhengere skal måles uten traktor. Som erstatning for traktoren må det benyttes en 

traktorsimulator som koplingshodene på styreledningen og tilleggsledningen kan koples til. Dersom tilhengeren er 

utstyrt med en elektrisk kopling som angitt i nr. 2.1.5.1.3 i vedlegg I, skal denne koplingen også koples til 

traktorsimulatoren (se nr. 2 i tillegg 2). 

5.3.  Traktorsimulatoren skal ha følgende egenskaper: 

5.3.1.  Traktorsimulatoren skal være utstyrt med de typene koplinger som er angitt i nr. 2.1.5.1.1–2.1.5.1.3 i vedlegg I 

med hensyn til traktorer. 

5.3.2.  Når traktorsimulatoren er aktivert (f.eks. med en elektrisk bryter): 

5.3.2.1.  skal det genereres et trykk på 11 500+ 500 kPa på koplingshodet på styreledningen, 

5.3.2.2.  skal trykket på koplingshodet på tilleggsledningen være kommet opp i 1500+ 300 kPa. 

5.3.3.  Uten at styreledningen på tilhengeren er tilsluttet, skal traktorsimulatoren kunne generere et trykk på 11 500 kPa 

på koplingshodet på styreledningen i løpet av 0,2 sekund etter at den ble aktivert (f.eks. med en elektrisk bryter). 

5.3.4.  Den hydrauliske væsken som brukes i traktorsimulatoren, skal ha en viskositet på 60± 3 mm2/sek ved en 

temperatur på 40± 3 °C (f.eks. hydraulisk væske i henhold til SAE 10W30). Under traktorsimulatorprøvingen skal 

temperaturen på den hydrauliske væsken ikke overstige 45 °C.  
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5.3.5.  Dersom tilhengeren er utstyrt med en innretning for lagring av hydraulisk energi for å oppfylle kravene til 

driftsbremseanlegget, skal energilagringsinnretningene før reaksjonstiden måles, lades til det trykk som er angitt 

av produsenten i prøvingsrapporten for å oppnå minste fastsatte driftsbremsevirkning. 

5.3.6.  Når traktorsimulatoren er tilsluttet styreledningen på tilhengersimulatoren (som angitt i nr. 3.6.2), skal 

traktorsimulatoren kalibreres på en slik måte at tiden som går fra traktorsimulatoren ble aktivert, til det øyeblikk 

da trykket i energilagringsinnretningen med stempel (eller tilsvarende innretning) i styreledningen på tilhengeren 

er kommet opp i 11 500 kPa, er 0,6+ 0,1 sek. For å oppnå dette resultat må gjennomstrømningen på traktor-

simulatoren justeres (f.eks. med en strømningsregulator). Forbindelsesrørene på styreledningen på tilhenger-

simulatoren skal avluftes før denne kalibreringen. 

5.3.7.  Betjeningsinnretningen for traktorsimulatoren skal være utformet slik at dens virkning ikke påvirkes av den som 

foretar prøvingen. 

5.4.  Ytelseskrav 

5.4.1.  Når den kalibrerte traktorsimulatoren (se nr. 5.3.6) er koplet til tilhengeren, skal tiden det tar fra det øyeblikk 

traktorsimulatoren er aktivert (f.eks. med en elektrisk bryter), til det øyeblikk da trykket i den bremsesylinderen 

som er ugunstigst plassert, er kommet opp i 75 % av sin høyeste verdi, ikke overstige 0,6 sekund. 

 For driftsbremseanlegg der bremsetrykket i bremsesylinderen kommer opp i et midlertidig høyeste trykk som 

deretter faller til det gjennomsnittlige stabiliserte trykket, er det dette gjennomsnittlige stabiliserte trykket som 

skal tas i betraktning ved beregning av de 75 prosentene. 

6. Traktorer utstyrt med driftsbremseanlegg med fjærbremser 

6.1.  Reaksjonstiden skal måles med fjærbremsene justert så tett som mulig. Utgangstrykket i fjærkompresjons-

kammeret, som tilsvarer dette prøvingskrav, skal angis av produsenten. 

6.2.  Den tiden det tar fra betjeningsinnretningen for driftsbremsen aktiveres (bremsene fullt utkoplet), til det øyeblikk 

da trykket i fjærkompresjonskammeret ved den bremsesylinderen som er ugunstigst plassert, har kommet opp i et 

trykk som tilsvarer 75 % av den fastsatte bremsevirkning, skal ikke overstige 0,6 sekund. 

 _____  
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Tillegg 1 

Eksempler på pneumatiske simulatorer 

1.  Innstilling av simulator 

 

2.  Prøving av tilhenger 

 

A = mateledning med avstengingsventil 

C1 = trykkbryter i simulator, innstilt på 65 kPa og 490 kPa 

C2 = trykkbryter som skal koples til tilhengerens bremsesylinder, innstilt på 75 % av det asymptotiske trykket i 

bremsesylinderen CF 

CF = bremsesylinder 

L = ledning fra åpning O til og med koplingshodet TC med et innvendig volum på 385 ± 5 cm3 ved et trykk på 650 kPa 

Til elektrisk kronometer 

Bremseutstyr på tilhenger 
som skal prøves 

Til elektrisk kronometer 
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M = trykkmåler 

O = åpning med diameter på minst 4 mm og høyst 4,3 mm 

PP = trykkprøvingskopling 

R1 = 30 l trykklufttank med tømmeventil 

R2 = kalibreringsbeholder på 385 ± 5 cm3, medregnet koplingshodet TC 

R3 = kalibreringsbeholder på 1155 ± 15 cm3, medregnet koplingshodet TC 

RA = avstengingsventil 

TA = mateledningens koplingshode 

V = bremseanleggets betjeningsinnretning 

TC = styreledningens koplingshode 

VRU = bremseventil 

3.  Eksempel på simulator for elektriske styreledninger 

 

ECL = Elektrisk styreledning i henhold til ISO 7638:2003 

SIMU = Simulator for byte 3,4 i EBS 11 i henhold til ISO 11992:2003 med utsignaler ved start, 65 kPa og 650 kPa 

A = mateledning med avstengingsventil 

C2 = trykkbryter som skal koples til tilhengerens bremsesylinder, innstilt på 75 % av det asymptotiske trykket i 

bremsesylinderen CF 

CF = bremsesylinder 

Simulator EBS 11 

Til elektrisk kronometer 

Bremseutstyr på tilhenger 

som skal prøves 
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M = trykkmåler 

PP = trykkprøvingskopling 

TA = mateledningens koplingshode 

VRU = bremseventil 

 _____  
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Tillegg 2 

Eksempler på hydrauliske simulatorer 

1.  Tilhengersimulator 

1.1.  Tilhengersimulatorens tilleggsledning 

 

TA = tilleggsledningens koplingshode (hunnkopling iht. ISO 16028:2006) 

M = trykkprøvingsuttak 

PT = trykkgiver 

P1 = bøyelig rør iht. EN853:2007 med innvendig diameter 12,5 mm 

A = hydraulisk akkumulator (volum: 1000 cm3, forladingstrykk: 1000 kPa) 

B = avluftingsskrue 

V = avluftingsinnretning 

O = åpning  

P2 = bøyelig rør med innvendig diameter 10 mm 

T = retur til traktortank 

1.2. Tilhengersimulatorens styreledning 

 

TA = styreledningens koplingshode (hunnkopling iht. ISO 5676:1983) 

M = uttak for trykkmåler eller trykkgiver 

FP = bøyelig rør iht. EN853:2007 med innvendig diameter 10 mm 

Lengde etter behov 

GASS 
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RP = stivt rør med innvendig diameter 10 mm 

PT = trykkgiver 

B = avluftingsskrue 

C = sylind(r)er(*) 

 

2.  Traktorsimulator 

 

F = filtre 

PM = pumpe 

PT = trykkgivere 

CLRV = sikkerhetsventil på styreledning 

SLRV = sikkerhetsventil på tilleggsledning 

Styrelednings-
trykk (kPa) 

(*) Fortrengt volum kan oppnås med én 
eller flere sylindrer 

Fortrengt volum 

Kronometer 
og registrator 

Utløser 1 

Utløser 2 
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SV = treveis magnetventil 

FR = strømningsregulator 

MV = proporsjonal moduleringsventil 

TA = tilleggsledningens koplingshode (hannkopling iht. ISO 16028:2006) 

TC = styreledningens koplingshode (hannkopling iht. ISO 5676:1983) 

EC = elektrisk kopling (hunnkopling iht. ISO 7638:2003) 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Krav til energikilder og energilagringsinnretningene i bremseanlegg og koplinger for tilhengerbrems og kjøretøyer 

utstyrt med slike 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1 «hydraulisk eller pneumatisk bremseanlegg med lagret energi» et bremseanlegg der energien tilføres ved 

hydraulisk væske eller luft under trykk, lagret i én eller flere energilagringsinnretninger som forsynes av én eller 

flere trykkpumper eller kompressorer som hver er utstyrt med en innretning som kan begrense trykket til en 

høyeste verdi (angitt av produsenten). 

A. TRYKKLUFTBREMSEANLEGG 

1. Energilagringsinnretningenes (energibeholdernes) kapasitet 

1.1.  Generelle krav 

1.1.1.  Kjøretøyer med bremseanlegg hvis virkemåte er avhengig av trykkluft, skal være utstyrt med beholdere med en 

kapasitet som oppfyller kravene fastsatt i nr. 1.2 og 1.3. 

1.1.2.  Beholderne trenger imidlertid ikke ha noen bestemt kapasitet dersom bremseanlegget er slik at det i mangel av 

noen energireserve er mulig, ved hjelp av driftsbremseanleggets betjeningsinnretning, å oppnå en bremsevirkning 

som minst tilsvarer den som er fastsatt for nødbremseanlegget. 

1.1.3.  Ved kontroll av at kravene fastsatt i nr. 1.2 og 1.3 er oppfylt, skal bremsene være justert så tett som mulig. 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe T 

1.2.1.  Kjøretøyenes trykkluftbremsebeholdere skal være utformet slik at det gjenværende trykket i beholderen etter åtte 

fullbremsinger med driftsbremseanleggets betjeningsinnretning ikke er mindre enn det trykket som er nødvendig 

for å oppnå den fastsatte nødbremsevirkningen. 

1.2.2.  Under prøvingen skal følgende krav oppfylles: 

1.2.2.1.  Utgangstrykket i beholderne skal være som angitt av produsenten. Dette trykket skal gjøre det mulig å oppnå den 

virkning som er fastsatt for driftsbremseanlegget. Utgangstrykket skal være angitt i opplysningsdokumentet. 

1.2.2.2.  Beholderen eller beholderne skal ikke etterfylles; beholderne for hjelpeutstyr skal dessuten være isolert. 

1.2.2.3.  For kjøretøyer som er godkjent for å trekke en tilhenger, skal mateledningen være avstengt, og en beholder med 

kapasitet på 0,5 liter skal være koplet til styreledningen. Før hver bremsing skal trykket i denne beholderen være 

redusert til null. Etter prøvingen nevnt i nr. 1.2.1 skal trykket i styreledningen ikke være mindre enn halvparten av 

trykket oppnådd ved den første bremsetilsettingen. 

1.3.  Kjøretøyer i gruppe R og S 

1.3.1.  Beholdere som er montert på tilhengere, skal være slik utformet at trykket som leveres til deler som benytter  

slikt trykk, etter åtte fullbremsinger med traktorens driftsbremseanlegg ikke faller under halvparten av den verdi 

som oppnås ved den første bremsetilsettingen, og uten at tilhengerens automatiske bremseanlegg eller parke-

ringsbremseanlegg aktiveres. 

1.3.2.  Under prøvingen skal følgende krav oppfylles: 

1.3.2.1.  Trykket i beholderne når prøvingen begynner, skal være 850 kPa. 

1.3.2.2.  Mateledningen skal være avstengt; dessuten skal beholderne for hjelpeutstyr være isolert.  
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1.3.2.3.  Beholderen skal ikke etterfylles under prøvingen. 

1.3.2.4.  Ved hver bremsetilsetting skal trykket i styreledningen være 750 kPa. 

1.3.2.5.  Ved hver bremsetilsetting skal den digitale belastningsverdi i den elektriske styreledningen tilsvare et pneumatisk 

trykk på 750 kPa. 

2. Energikildenes kapasitet 

2.1.  Alminnelige bestemmelser 

 Kompressorer skal oppfylle kravene i følgende numre: 

2.2.  Symboler som er brukt i dette avsnitt: 

2.2.1.  Med p1 menes det trykket som tilsvarer 65 % av trykket p2 nevnt i nr. 2.2.2. 

2.2.2.  Med p2 menes den verdien som er angitt av produsenten og nevnt i nr. 1.2.2.1. 

2.2.3.  Med t1 menes den tiden det tar for overtrykket å stige fra 0 til p1, og med t2 menes den tid det tar for overtrykket å 

stige fra 0 til p2. 

2.3.  Forhold under måling 

2.3.1.  Kompressorens turtall skal i alle tilfeller være det som er nådd når motoren har et turtall som tilsvarer største effekt 

eller det motorturtall som regulatoren tillater. 

2.3.2.  Beholdere for hjelpeutstyr skal være isolert under prøvingene som foretas for å bestemme tid t1 og t2. 

2.3.3.  På kjøretøyer som er beregnet på å trekke en tilhenger, skal tilhengeren representeres av en trykklufttank hvis 

høyeste relative trykk p (uttrykt i kPa/100) er det trykk som kan tilføres gjennom traktorens mateledning, og hvis 

volum V (uttrykt i liter) framkommer ved formelen p × V = 20 R (der R er største tillatte masse, uttrykt i tonn, på 

tilhengerens aksler). 

2.4.  Tolking av resultatene 

2.4.1.  Tiden t1 som registreres for den energilagringsinnretningen som er ugunstigst plassert, skal ikke overstige: 

2.4.1.1.  tre minutter for kjøretøyer som det ikke er tillatt å kople en tilhenger til, 

2.4.1.2.  seks minutter for kjøretøyer som det er tillatt å kople en tilhenger til. 

2.4.2.  Tiden t2 for den beholderen som er ugunstigst plassert, skal ikke overstige: 

2.4.2.1.  seks minutter for kjøretøyer som det ikke er tillatt å kople en tilhenger til, 

2.4.2.2.  ni minutter for kjøretøyer som det er tillatt å kople en tilhenger til. 

2.5.  Tilleggsprøving 

2.5.1.  Når kjøretøyet er utstyrt med én eller flere hjelpeutstyrsbeholdere med en samlet kapasitet som overstiger 20 % av 

bremsebeholdernes samlede kapasitet, skal det foretas en tilleggsprøving der virkemåten til ventilene som styrer 

fyllingen av hjelpeutstyrsbeholderen eller -beholderne, ikke på noen måte skal påvirkes. I løpet av denne prøvingen 

skal det kontrolleres at tiden t3 som er nødvendig for at trykket i bremsebeholderne skal stige fra 0 til p2, er mindre 

enn: 

2.5.1.1.  åtte minutter for kjøretøyer som det ikke er tillatt å kople en tilhenger til, 

2.5.1.2.  elleve minutter for kjøretøyer som det er tillatt å kople en tilhenger til. 

2.5.2. Prøvingen skal foretas under forholdene fastsatt i nr. 2.3.1 og 2.3.3.  
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2.6.  Traktorer 

2.6.1.  Kjøretøyer som er godkjent for å trekke en tilhenger, skal også oppfylle ovennevnte krav til kjøretøyer som ikke er 

godkjent for slik bruk. I et slikt tilfelle skal prøvingene nevnt i nr. 2.4.1, 2.4.2 og 2.5.1 foretas uten beholderen 

nevnt i nr. 2.3.3. 

3. Trykkprøvingskoplinger 

3.1.  En trykkprøvingskopling skal være montert lett tilgjengelig så nær som mulig den beholderen som er ugunstigst 

plassert etter nr. 2.4 i dette vedlegg. 

3.2.  Trykkprøvingskoplingene skal være i samsvar med punkt 4 i ISO-standard 3583:1984. 

B. VAKUUMBREMSEANLEGG 

1. Energilagringsinnretningenes (energibeholdernes) kapasitet 

1.1.  Alminnelige bestemmelser 

1.1.1.  Kjøretøyer med bremseanlegg hvis virkemåte er avhengig av vakuum, skal være utstyrt med beholdere med en 

kapasitet som oppfyller kravene fastsatt i nr. 1.2 og 1.3. 

1.1.2.  Beholderne behøver imidlertid ikke å ha en bestemt kapasitet dersom bremseanlegget er slik at det i mangel av 

noen energireserve er mulig å oppnå en bremsevirkning som minst tilsvarer den som er fastsatt for nødbremse-

anlegget. 

1.1.3.  Ved kontroll av at kravene fastsatt i nr. 1.2 og 1.3 er oppfylt, skal bremsene være justert så tett som mulig. 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe T og C 

1.2.1.  Beholdere på jordbrukskjøretøyer skal være slik at det fortsatt kan oppnås en bremsevirkning lik den som er fastsatt 

for nødbremseanlegget: 

1.2.1.1.  etter åtte fullbremsinger med driftsbremsens betjeningsinnretning når energikilden er en vakuumpumpe, og 

1.2.1.2.  etter fire fullbremsinger med driftsbremsens betjeningsinnretning når energikilden er motoren. 

1.2.2.  Prøvingen skal utføres i samsvar med følgende krav: 

1.2.2.1.  Det opprinnelige energinivået i beholderen eller beholderne skal være som angitt av produsenten. Dette nivået skal 

gjøre det mulig å sikre den fastsatte bremsevirkning for driftsbremseanlegget, og skal tilsvare et vakuum på høyst 

90 % av det største vakuum som leveres av energikilden. Det opprinnelige energinivået skal være angitt i 

opplysningsdokumentet. 

1.2.2.2.  Beholderen eller beholderne skal ikke tilføres energi; beholdere for hjelpeutstyr skal dessuten være isolert. 

1.2.2.3.  For jordbrukskjøretøyer som er godkjent for å trekke en tilhenger, skal mateledningen være avstengt, og en 

beholder med kapasitet på 0,5 liter skal være koplet til styreledningen. Etter prøvingen nevnt i nr. 1.2.1 skal 

vakuumnivået i styreledningen ikke være sunket lavere enn til halvparten av det som ble oppnådd ved den første 

bremsetilsettingen. 

1.3.  Kjøretøyer i gruppe R1, R2 og S1 

1.3.1.  Beholder(e) som tilhengerne er utstyrt med, skal være slik at vakuumnivået ved forbruksstedene etter en prøving 

som omfatter fire fullbremsinger med tilhengerens driftsbremseanlegg, ikke har sunket til under halvparten av 

nivået målt ved den første bremsetilsettingen. 

1.3.2.  Prøvingen skal utføres i samsvar med følgende krav: 

1.3.2.1.  Det opprinnelige energinivået i beholderen eller beholderne skal være som angitt av produsenten. Ved dette 

energinivået skal driftsbremseanleggets fastsatte virkning kunne oppnås. Det opprinnelige energinivået skal være 

angitt i opplysningsdokumentet.  
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1.3.2.2.  Beholderen eller beholderne skal ikke tilføres energi; beholdere for hjelpeutstyr skal dessuten være isolert. 

2. Energikildenes kapasitet 

2.1.  Alminnelige bestemmelser 

2.1.1.  Energikilden skal på tre minutter kunne bringe trykknivået i beholderen eller beholderne fra det atmosfæriske trykk 

i omgivelsene opp på det opprinnelige nivået angitt i nr. 1.2.2.1. For kjøretøyer godkjent for å trekke en tilhenger 

skal tiden det tar å nå dette nivået under de forhold som er angitt i nr. 2.2, ikke overstige seks minutter. 

2.2.  Forhold under måling 

2.2.1.  Vakuumkildens turtall skal være som følger: 

2.2.1.1.  Når vakuumkilden er kjøretøyets motor, motorturtallet idet kjøretøyet er i ro med giret i fri og motoren på tomgang. 

2.2.1.2.  Når vakuumkilden er en pumpe, et turtall på 65 % av turtallet som tilsvarer motorens største effekt. 

2.2.1.3.  Når vakuumkilden er en pumpe og motoren er utstyrt med en turtallsregulator, turtallet idet motoren har 65 % av 

det største turtall som turtallsregulatoren tillater. 

2.2.2.  Dersom kjøretøyet er beregnet på å tilkoples en tilhenger utstyrt med vakuumdriftsbremseanlegg, skal tilhengeren 

representeres av en energilagringsinnsretning med en kapasitet V, uttrykt i liter, som er bestemt ved formelen 

V = 15 R 

 der R er største tillatte masse, uttrykt i tonn, på tilhengerens aksler. 

C. HYDRAULISKE BREMSEANLEGG MED LAGRET ENERGI 

1. Energilagringsinnretningenes kapasitet 

1.1.  Alminnelige bestemmelser 

1.1.1.  Kjøretøyer med bremseanlegg hvis virkemåte krever bruk av lagret energi fra en hydraulisk væske under trykk, 

skal være utstyrt med energilagringsinnretninger med en kapasitet som oppfyller kravene fastsatt i nr. 1.2 og 1.3. 

1.1.2.  Energilagringsinnretningene behøver imidlertid ikke ha en bestemt kapasitet dersom bremseanlegget er slik at det i 

mangel av noen energireserve er mulig å oppnå en bremsevirkning som minst tilsvarer den som er fastsatt for 

nødbremseanlegget ved hjelp av driftsbremseanleggets betjeningsinnretning. 

1.1.3.  Ved kontroll av at kravene fastsatt i nr. 1.2.1, 1.2.2 og 2.1 er oppfylt, skal bremsene være justert så tett som mulig. 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe T og C 

1.2.1.  Kjøretøyer utstyrt med hydraulisk bremseanlegg med lagret energi skal oppfylle følgende krav: 

1.2.1.1.  Etter åtte fullbremsinger med driftsbremseanleggets betjeningsinnretning skal det ved niende fullbremsing fortsatt 

være mulig å oppnå den bremsevirkning som er fastsatt for nødbremseanlegget. 

1.2.1.2.  Prøvingen skal utføres i samsvar med følgende krav: 

1.2.1.2.1.  Prøvingen skal begynne ved et trykk som kan være angitt av produsenten, men som ikke må være høyere enn 

innkoplingstrykket. 

1.2.1.2.2.  Energilagringsinnretningene skal ikke tilføres energi; eventuelle energilagringsinnretninger for hjelpeutstyr skal 

dessuten være isolert.  
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1.2.2.  Traktorer utstyrt med hydraulisk bremseanlegg med lagret energi som ikke kan oppfylle kravene i nr. 2.2.1.4.1 i 

vedlegg I, skal likevel anses å oppfylle bestemmelsene i nevnte nummer dersom følgende krav er oppfylt: 

1.2.2.1.  Etter feil på overføringsinnretningen skal det etter åtte fullbremsinger med driftsbremseanleggets betjenings-

innretning ved en niende fullbremsing fortsatt være mulig å oppnå en bremsevirkning som minst tilsvarer den som 

er fastsatt for nødbremseanlegget, eller dersom nødbremsevirkning som krever bruk av lagret energi oppnås ved en 

separat betjeningsinnretning, skal det etter åtte fullbremsinger fortsatt være mulig ved en niende fullbremsing å 

oppnå den gjenværende bremsevirkning fastsatt i nr. 3.1.4 i vedlegg II. 

1.2.2.2.  Prøvingen skal utføres i samsvar med følgende krav: 

1.2.2.2.1.  Når energikilden er i ro eller har et turtall som tilsvarer motorens tomgangsturtall, kan det framkalles en svikt i 

overføringsinnretningen. Før en slik svikt framkalles, skal energilagringsinnretningen(e) ha et trykk som kan være 

angitt av produsenten, men som ikke må være høyere enn innkoplingstrykket. 

1.2.2.2.2.  Eventuelt hjelpeutstyr med eventuelle energilagringsinnretninger skal være isolert. 

1.3.  Kjøretøyer i gruppe R og S 

1.3.1.  Dersom tilhengere er utstyrt med energilagringsinnretninger (energibeholdere), skal disse være utformet slik at 

trykket som leveres til deler som benytter slikt trykk, etter åtte fullbremsinger med traktorens driftsbremseanlegg 

ikke faller under halvparten av den verdi som oppnås ved den første bremsetilsettingen, og uten at tilhengerens 

automatiske bremseanlegg eller parkeringsbremseanlegg aktiveres. 

1.3.2.  Under prøvingen skal følgende krav oppfylles: 

1.3.2.1.  Trykket i energilagringsinnretningene når prøvingen begynner, skal være 15 000 kPa. 

1.3.2.2.  Tilleggsledningen skal være avstengt; eventuelle energilagringsinnretninger for hjelpeutstyr skal dessuten være 

isolert. 

1.3.2.3.  Energilagringsinnretningen(e) skal ikke etterfylles under prøvingen. 

1.3.2.4.  Ved hver bremsetilsetting skal trykket i den hydrauliske styreledningen være 13 300 kPa. 

2. Hydrauliske energikilders kapasitet 

 Energikildene skal oppfylle kravene fastsatt i følgende numre: 

2.1.  Kjøretøyer i gruppe T og C 

2.1.1. Symboler 

2.1.1.1. «p1» er det høyeste systemdriftstrykk (utkoplingstrykk) i energilagringsinnretningene som er angitt av produsenten. 

2.1.1.2. «p2» er trykket etter fire fullbremsinger med driftsbremseanleggets betjeningsinnretning, med utgangspunkt i 

trykket p1 og uten at energilagringsinnretningene tilføres energi. 

2.1.1.3. «t» er tiden som kreves for at trykket i energilagringsinnretningene skal stige fra p1 til p2 uten at driftsbremse-

anleggets betjeningsinnretning aktiveres. 

2.1.2.  Forhold under måling 

2.1.2.1.  Ved prøvingen for å bestemme tiden t skal energikildens matehastighet være den som oppnås når motoren har et 

turtall som tilsvarer dens største effekt, eller har det turtall som turtallsregulatoren tillater. 

2.1.2.2.  Ved prøvingen for å bestemme tiden t skal energilagringsinnretningene for hjelpeutstyr være isolert bare dersom 

dette skjer automatisk.  
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2.1.3.  Tolking av resultatene 

 For traktorer skal tiden t ikke overstige 30 sekunder. 

2.2.  Traktorer utstyrt med hydraulisk styreledning for tilhengere 

2.2.1.  For å bestemme energikildens matehastighet skal tilleggsledningen på tilhengersimulatoren som fastsatt i  

nr. 3.6.2.1 i vedlegg III koples til koplingshodet på traktorens hydrauliske tilleggsledning. 

2.2.2.  Prøvingen skal utføres under følgende vilkår: 

2.2.2.1.  Prøvingene skal utføres i en omgivelsestemperatur på mellom 15 °C og 30 °C. 

2.2.2.2.  Tilleggsledningen på tilhengersimulatoren skal koples til koplingshodet på tilleggsledningen før prøvingen, mens 

motoren ikke er i gang. 

2.2.2.3.  Under prøvingen skal motorturtallet på traktoren være 25 % over tomgangsturtallet. 

2.2.2.4.  Betjeningsinnretningen for parkeringsbremsen på traktoren skal under prøving være helt utkoplet. 

2.2.3.  Den tiden det tar, når motoren er i gang og avluftingsinnretningen er helt lukket, for at trykket ved prøvingsuttaket 

nærmest hunnkoplingen i henhold til ISO 16028:2006 skal stige fra 300 kPa til 1 500 kPa, skal ikke overstige  

2,5 sekunder. 

2.3.  Kjøretøyer i gruppe R og S 

 Dersom en tilhenger har en energilagringsinnretning som bidrar til driftsbremseanleggets virkemåte, og energilag-

ringsinnretningen etterfylles fra styreledningen når driftsbremsen aktiveres og/eller fra en energikilde som er 

montert på kjøretøyet, skal følgende krav oppfylles: 

2.3.1.  Energikilden skal drives av traktorsimulatoren i samsvar med tillegg 2 til vedlegg III via den elektriske koplingen i 

henhold til ISO 7638:2003. 

2.3.2.  Symboler 

2.3.2.1. «pR1» er det høyeste systemdriftstrykk (utkoplingstrykk) i energilagringsinnretningene som er angitt av 

produsenten. 

2.3.2.2. «pR2» er trykket etter fire fullbremsinger med betjeningsinnretningen for traktorens driftsbremseanlegg. 

2.3.2.3. «tR» er tiden som kreves for at trykket i energilagringsinnretningene skal stige fra pR2 til pR1 uten at betjenings-

innretningen for traktorens driftsbremseanlegg aktiveres. 

2.3.3.  Forhold under måling 

 Under prøvingen for å bestemme tiden tR skal følgende krav oppfylles: 

2.3.3.1.  Trykket i energilagringsinnretningen når prøvingen begynner, skal være trykket «pR1». 

2.3.3.2.  Driftsbremseanlegget skal aktiveres fire ganger av traktorsimulatorens styreledning. 

2.3.3.3.  Ved hver bremsetilsetting skal trykket i styreledningen være 13 300 kPa. 

2.3.3.4.  Energilagringsinnretningene for hjelpeutstyr skal være isolert bare dersom dette skjer automatisk. 

2.3.3.5.  Ventilen som mater energilagringsinnretningen gjennom trykket i styreledningen skal være lukket under prøvingen. 

2.3.4.  Tolking av resultatene 

 Tiden tR skal ikke overstige 4 minutter. 
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3. Varslingsinnretningenes egenskaper 

 Med motoren stanset og et utgangstrykk som kan være angitt av produsenten, men som ikke skal være høyere enn 

innkoplingstrykket, skal varslingsinnretningen ikke tre i funksjon etter to fullbremsinger med driftsbremseanleggets 

betjeningsinnretning. 

 _____  
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VEDLEGG V 

Krav til fjærbremser og kjøretøyer utstyrt med slike 

1. Krav til konstruksjon, montering og kontroll 

1.1.  Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1.1. «fjærbremseanlegg» bremseanlegg der energien som kreves for bremsing, kommer fra én eller flere fjærer som virker 

som en energilagringsinnretning, 

1.1.2. «trykk» undertrykk dersom kompresjonen av fjærene oppnås ved hjelp av en vakuuminnretning. 

2. Generelle krav 

 I dette vedlegg anses høyeste konstruksjonshastighet å gjelde kjøretøyets fartsretning forover, med mindre annet er 

uttrykkelig nevnt. 

2.1.  Et fjærbremseanlegg skal ikke brukes som driftsbremseanlegg bortsett fra under vilkårene fastsatt i nr. 2.2. Imidlertid 

kan en fjærbrems brukes, ved svikt i en del av driftsbremseanleggets overføringsinnretning, til å oppnå den 

gjenværende bremsevirkningen fastsatt i nr. 3.1.4 i vedlegg II, forutsatt at føreren kan regulere denne bremsingen. 

2.1.1.  Fjærbremser kan brukes som nødbremseanlegg uten hensyn til kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet, forutsatt at 

føreren kan regulere deres bremsekraft, og at ytelseskravene i vedlegg II oppfylles. 

 Unntaksvis, for kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 30 km/t og et nødbremseanlegg med 

fjærbremser av typen PÅ/AV (f.eks. en knapp eller en bryter) som ikke gir føreren mulighet til å regulere 

bremsekraften, skal følgende krav oppfylles: 

2.1.1.1.  Føreren skal kunne aktivere betjeningsinnretningen for fjærbremseanlegget fra førerplassen og samtidig fortsette å 

styre med minst én hånd på betjeningsinnretningen for styring. 

2.1.1.2.  Bremsevirkningen fastsatt i vedlegg II til denne forordning skal oppnås. 

2.1.1.3.  Den fastsatte bremsevirkning skal oppnås uten at kjøretøyet endrer retning, uten unormale vibrasjoner og uten at noen 

hjul låses. 

2.1.2.  Vakuumfjærbremseanlegg skal ikke benyttes på tilhengere. 

 Den energien som er nødvendig for å trykke sammen fjæren slik at bremsen kan løses, skal leveres og styres via en 

betjeningsinnretning som aktiveres av føreren. 

2.2.  På kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 30 km/t kan et fjærbremseanlegg brukes som 

nødbremseanlegg forutsatt at føreren kan regulere bremsekraften. 

 For fjærbremseanlegg som brukes som nødbremseanlegg, skal følgende tilleggskrav oppfylles: 

2.2.1.  Kravene til reaksjonstid som fastsatt i nr. 5 i vedlegg III. 

2.2.2.  Med fjærbremsene justert så tett som mulig skal det være mulig å aktivere 

2.2.2.1.  bremsene 10 ganger i løpet av et minutt mens motoren går på tomgang (bremsetilsettingene skal være jevnt fordelt 

over denne tiden),  
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2.2.2.2.  driftsbremseanlegget 6 ganger, første gang med et trykk som ikke er høyere innkoplingstrykket for energikilden. 

Under prøvingen skal energilagringsinnretningene ikke tilføres energi. Eventuelle energilagringsinnretninger for 

hjelpeutstyr skal dessuten være isolert. 

2.2.3.  Fjærbremsene skal være utformet slik at de ikke svikter på grunn av materialtretthet. Derfor skal produsenten 

framlegge for den tekniske instans hensiktsmessige holdbarhetsprøvingsrapporter. 

2.3.  En liten forandring i en av trykkgrenseverdiene som kan forekomme i matekretsen til fjærkompresjonskammeret, skal 

ikke medføre noen vesentlig endring i bremsekraften. 

2.4.  Følgende krav får anvendelse på traktorer utstyrt med fjærbremser: 

2.4.1.  Matekretsen til fjærkompresjonskammeret skal enten ha en egen energireserve eller ha tilførsel fra minst to 

uavhengige energireserver. Tilhengerens pneumatiske mateledning eller hydrauliske tilleggsledning kan avgrenes fra 

mateledningen, forutsatt at et trykkfall i ovennevnte ledninger ikke kan medføre at betjeningsinnretningen for 

fjærbremsene aktiveres. 

2.4.2.  Hjelpeutstyr kan forsynes med energi fra mateledningen til fjærbremsens betjeningsinnretninger bare dersom bruken 

av hjelpeutstyret ikke medfører at energireserven til fjærbremsens betjeningsinnretninger synker under det nivå som 

kreves for å kunne løse betjeningsinnretningen for fjærbremsen, selv ikke om energikilden skulle være skadet. 

2.4.3.  Under oppbygging av bremsekretsens trykk fra trykkløshet skal fjærbremsene forbli helt tilsatt, uten hensyn til 

betjeningsinnretningens stilling, til trykket i driftsbremseanlegget er tilstrekkelig til å sikre minst den nødbremse-

virkningen som er fastsatt for det lastede kjøretøyet, ved bruk av driftsbremseanleggets betjeningsinnretning. 

2.4.4.  Når fjærbremsene først er aktivert, skal de ikke kunne løses med mindre det er tilstrekkelig trykk i driftsbremse-

anlegget til minst å sikre den fastsatte gjenværende bremsevirkning for det lastede kjøretøyet som angitt i nr. 3.1.4 i 

vedlegg II, ved bruk av driftsbremsens betjeningsinnretning. 

2.5.  På traktorer skal anlegget være utformet slik at bremsene kan tilsettes og løses minst tre ganger når utgangstrykket i 

fjærkompresjonskammeret er lik høyeste konstruksjonstrykk. For tilhengere med trykkluftbremseanlegg skal det være 

mulig å løse bremsene minst tre ganger etter at tilhengeren har blitt frakoplet, når trykket i mateledningen før 

frakoplingen er 750 kPa. Før kontrollen skal imidlertid nødbremsen løses. Disse vilkårene skal oppfylles med 

bremsene justert så tett som mulig. Dessuten skal parkeringsbremsen kunne tilsettes og løses som fastsatt i nr. 2.2.2.10 

i vedlegg I når tilhengeren er tilkoplet traktoren. 

2.6.  For traktorer skal trykket i fjærkompresjonskammeret når fjærene begynner å aktivere bremsene, når disse er justert så 

tett som mulig, ikke være over 80 % av det minstetrykk som normalt er tilgjengelig. 

2.7.  For tilhengere med trykkluftbremseanlegg skal trykket i fjærkompresjonskammeret der fjærene begynner å aktivere 

bremsene, ikke være høyere enn det som oppnås etter fire fullbremsinger med driftsbremseanlegget i samsvar med 

nr. 1.3 i del A i vedlegg IV. Utgangstrykket skal være 700 kPa. 

2.8.  For tilhengere med hydraulisk bremseanlegg som ikke bruker lagret energi til å trykksette fjærkompresjonskammeret, 

skal trykket der fjærene begynner å aktivere bremsene, ikke være høyere enn 1200 kPa. 

2.9.  For tilhengere med hydraulisk bremseanlegg som bruker lagret energi til å trykksette fjærkompresjonskammeret, skal 

trykket i fjærkompresjonskammeret der fjærene begynner å aktivere bremsene, ikke være høyere enn det som oppnås 

etter fire fullbremsinger med driftsbremseanlegget i samsvar med nr. 1.3 i del C i vedlegg IV. Utgangstrykket skal 

være 12 000 kPa. Dessuten skal trykket i tilleggsledningen der fjærene begynner å aktivere bremsene, ikke være 

høyere enn 1200 kPa. 

2.10.  Når trykket i mateledningen til fjærkompresjonskammeret — med unntak av ledninger til en hjelpeløseinnretning som 

benytter en væske under trykk — faller til det nivået der bremsedelene settes i bevegelse, skal en optisk eller akustisk 

varslingsinnretning aktiveres. Forutsatt at dette kravet er oppfylt, kan varslingsinnretningen være varsellyset fastsatt i 

nr. 2.2.1.29.1.1 i vedlegg I. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse for tilhengere.  
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2.11.  Dersom en traktor som er godkjent for å trekke tilhengere i gruppe R og S med gjennomgående eller halvt 

gjennomgående bremseanlegg, er utstyrt med et fjærbremseanlegg, skal automatisk aktivering av nevnte anlegg 

medføre aktivering av tilhengerens bremser. 

2.12.  Tilhengere som bruker det trykkluftdrevne driftsbremseanleggets energireserver for å oppfylle kravene til automatisk 

brems som fastsatt i nr. 3.2.3 i vedlegg II, skal også oppfylle et av følgende krav når tilhengeren er frakoplet traktoren 

og betjeningsinnretningen for tilhengerens parkeringsbrems er i løst stilling (fjærbremsene er ikke tilsatt): 

2.12.1.  Når driftsbremseanleggets energireserver faller til et trykk som ikke er lavere enn 280 kPa, skal trykket i 

fjærkompresjonskammeret falle til 0 kPa for at fjærbremsene skal tilsettes fullt. Dette kravet skal anses oppfylt 

dersom trykket i driftsbremseanleggets energireserve er konstant på 280 kPa. 

2.12.2.  En reduksjon i trykket i driftsbremseanleggets energireserve medfører en tilsvarende reduksjon i trykket i fjærkom-

presjonskammeret. 

3. Hjelpeløseanlegg 

3.1.  Et fjærbremseanlegg skal være utformet slik at det ved svikt i anlegget fortsatt skal være mulig å løse bremsene. Dette 

kan oppnås ved hjelp av en hjelpeløseinnretning (pneumatisk, hydraulisk, mekanisk osv.). 

 Hjelpeløseinnretninger som benytter en energireserve for å løse bremsen, skal tilføres energi fra en energireserve som 

er uavhengig av den energireserve som normalt brukes for fjærbremseanlegget. Trykkluften eller den hydrauliske 

væsken i en slik hjelpeløseinnretning kan virke på samme stempelflate i fjærkompresjonskammeret som benyttes i det 

normale fjærbremseanlegget, forutsatt at hjelpeløseinnretningen benytter en separat ledning. Denne ledningens 

tilslutning til den normale ledningen som forbinder betjeningsinnretningen med fjærbremsene, skal være umiddelbart 

foran innløpet til fjærkompresjonskammeret på hver fjærbremsinnretning dersom den ikke er integrert i huset til 

kammeret. Denne tilslutningen skal omfatte en innretning som hindrer at den ene ledningen påvirker den andre. 

Kravene i nr. 2.2.1.5 i vedlegg I får anvendelse også på denne innretningen. 

3.1.1.  I forbindelse med kravet fastsatt i nr. 3.1 anses komponentene i bremseanleggets overføringsinnretning som feilsikre 

dersom de anses som bruddsikre i henhold til nr. 2.2.1.2.7 i vedlegg I, forutsatt at de er av metall eller et materiale 

med lignende egenskaper og ikke deformeres nevneverdig ved normal bremsing. 

3.2.  Dersom det kreves et verktøy eller en nøkkel for å aktivere hjelpeinnretningen nevnt i nr. 3.1, skal verktøyet eller 

nøkkelen oppbevares i kjøretøyet. 

3.3.  Dersom hjelpeløseanlegget benytter lagret energi til å løse fjærbremsene, skal følgende tilleggskrav oppfylles: 

3.3.1.  Dersom betjeningsinnretningen for hjelpeløseanlegget for fjærbremsene er den samme som for nødbremse- eller 

parkeringsbremseanlegget, får kravene fastsatt i nr. 2.4 anvendelse i alle tilfeller. 

3.3.2.  Dersom det er en annen betjeningsinnretning for hjelpeløseanlegget for fjærbremsene enn for nødbremse- eller 

parkeringsbremseanlegget, får kravene fastsatt i nr. 2.3 anvendelse på begge betjeningsinnretninger. Kravene i  

nr. 2.4.4 får imidlertid ikke anvendelse på hjelpeløseanlegget for fjærbremsene. Betjeningsinnretningen for 

hjelpeløseanlegget skal dessuten være plassert slik at den ikke kan aktiveres av føreren i normal kjørestilling. 

3.4.  Dersom hjelpeløseanlegget er trykkluftdrevet, bør anlegget ha en egen betjeningsinnretning som er uavhengig av 

betjeningsinnretningen for fjærbremsene. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

Krav til parkeringsbremseanlegg utstyrt med mekanisk låseinnretning for bremsesylinder 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «mekanisk låseinnretning for bremsesylinder» en innretning som sikrer aktivering av parkeringsbremseanlegget ved at 

bremsesylindrenes stempelstang låses. Mekanisk låsing skjer når låsekammeret tømmes for det komprimerte fluidet; 

den mekaniske låseinnretningen skal være utformet slik at den kan låses opp når låsekammeret igjen tilføres trykk. 

2. Krav 

2.1.  Den mekaniske låseinnretningen for bremsesylinder skal være utformet slik at den kan løses når låsekammeret igjen 

tilføres trykk. 

2.2.  Når trykket i låsekammeret nærmer seg det nivået som gir mekanisk låsing, skal et varsellys eller en varsellyd 

aktiveres. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse på tilhengere. For tilhengere skal trykket som tilsvarer mekanisk 

låsing, ikke overstige 4 kPa. Det skal være mulig å oppnå fastsatt virkning av parkeringsbremseanlegget etter en enkelt 

svikt i tilhengerens driftsbremseanlegg. Det skal dessuten være mulig å løse bremsene minst tre ganger etter at 

tilhengeren er blitt frakoplet, med et trykk i matekretsen før frakoplingen på 650 kPa. Disse vilkårene skal oppfylles 

med bremsene justert så tett som mulig. Det skal dessuten være mulig å tilsette og løse parkeringsbremsen som angitt i 

nr. 2.2.2.10 i vedlegg I når tilhengeren er koplet til traktoren. 

2.3.  For bremsesylindre utstyrt med en mekanisk låseinnretning for bremsesylinder skal bremsesylinderen kunne aktiveres 

ved hjelp av en av to uavhengige energireserver. 

2.4.  Den låste bremsesylinderen skal kunne løses bare dersom det er sikkert at bremsen kan aktiveres på nytt etter denne 

løsingen. 

2.5.  I tilfelle svikt i energikilden som forsyner låsekammeret, skal det finnes en hjelpeløseinnretning (f.eks. mekanisk eller 

pneumatisk) som for eksempel kan benytte luften i et av kjøretøyets dekk. 

2.6.  Betjeningsinnretningen skal være konstruert slik at den ved aktivering utfører følgende sekvens: Den tilsetter bremsene 

slik at den virkningsgraden som trengs for parkeringsbremsing, oppnås, den låser bremsene i denne stillingen, og den 

opphever deretter tilsettingskraften på bremsene. 

 _____  
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VEDLEGG VII 

Alternative prøvingskrav for kjøretøyer der type I-, type II- eller type III-prøving ikke er obligatorisk 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «prøvingstilhenger» en tilhenger som er representativ for den tilhengertypen som det søkes om typegodkjenning for, 

1.2. «identisk» systemer, komponenter, separate tekniske enheter og deler som har identiske geometriske og mekaniske 

egenskaper, samt materialene som brukes i delene i kjøretøyer, 

1.3. «referanseaksel» en aksel som det foreligger en prøvingsrapport for, 

1.4. «referansebrems» en brems som det foreligger en prøvingsrapport for. 

2. Generelle krav 

 Det er ikke nødvendig å utføre type I- og/eller type II- eller type III-prøvingene beskrevet i vedlegg II av et kjøretøy 

eller dets systemer, komponenter og separate tekniske enheter framstilt for godkjenning i følgende tilfeller: 

2.1.  Det berørte kjøretøyet er en traktor eller tilhenger som med hensyn til dekk, opptatt bremseenergi for hver aksel og 

montering av dekk og bremser er identisk når det gjelder bremsing, med en traktor eller tilhenger som 

2.1.1.  har bestått type I- og/eller type II- eller type III-prøving, og 

2.1.2.  er gitt godkjenning med hensyn til opptatt bremseenergi for en masse per aksel som minst er lik det berørte kjøretøys 

masse per aksel. 

2.2.  Det aktuelle kjøretøyet er en traktor eller tilhenger hvis aksel eller aksler med hensyn til dekk, opptatt bremseenergi per 

aksel og montering av dekk og bremser, når det gjelder bremsing er identiske med en aksel eller aksler som enkeltvis 

har bestått type I- og/eller type II- eller type III-prøving for en masse per aksel som ikke er lavere enn det aktuelle 

kjøretøyets masse per aksel, forutsatt at den opptatte bremseenergien per aksel ikke er større enn den bremseenergien 

som ble opptatt per aksel ved referanseprøvingen(e) foretatt på den enkelte akselen. 

2.3.  Det aktuelle kjøretøyet er en traktor som er utstyrt med et mellomakselbremseanlegg som ikke er motorbrems, og som 

er identisk med et mellomakselbremseanlegg som allerede er blitt prøvd under følgende vilkår: 

2.3.1.  Ved prøving i en helling på minst 6 % (type II-prøving) har mellomakselbremseanlegget alene stabilisert hastigheten til 

et kjøretøy med en største masse under prøvingen som minst er lik den største massen til det kjøretøyet som er framstilt 

for typegodkjenning. 

2.3.2.  Ved ovennevnte prøving skal det kontrolleres at turtallet for mellomakselbremseanleggets roterende deler når 

kjøretøyet kjører med en hastighet på 30 km/t, er slik at retardasjonsmomentet minst er lik retardasjonsmomentet 

framkommet under prøvingen nevnt i nr. 2.3.1. 

2.4.  Det aktuelle kjøretøyet er en tilhenger utstyrt med trykkluftdrevne S-kambremser eller skivebremser som oppfyller 

kontrollkravene i tillegg 1 med hensyn til kontroll av egenskapene sammenlignet med egenskapene angitt i en rapport 

for en referanseakselprøving angitt i prøvingsrapporten. Bremser med en annen utforming enn trykkluftdrevne  

S-kambremser eller skivebremser kan godkjennes dersom det framlegges tilsvarende opplysninger. 

3. Særlige krav til tilhengere 

 For tilhengere skal disse kravene anses oppfylt med hensyn til nr. 2.1 og 2.2 dersom identifikatorene nevnt i nr. 3.7 i 

tillegg 1 for aksel eller brems på prøvingstilhengeren er angitt i en rapport om en referanseaksel/-brems. 
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4. Typegodkjenningsdokument 

 Dersom ovenstående krav får anvendelse, skal typegodkjenningsdokumentet inneholde følgende opplysninger: 

4.1.  For tilfeller som faller inn under nr. 2.1, skal godkjenningsnummeret for kjøretøyet framstilt for type I- og/eller type  

II- eller type III-referanseprøving angis. 

4.2.  For tilfeller som faller inn under nr. 2.2, skal tabell I i malen fastsatt i artikkel 25 nr. 2 i forordning (EF) nr. 167/2013 

fylles ut. 

4.3.  For tilfeller som faller inn under nr. 2.3, skal tabell II i malen fastsatt i artikkel 25 nr. 2 i forordning (EF) nr. 167/2013 

fylles ut. 

4.4.  Dersom nr. 2.4 får anvendelse, skal tabell III i malen fastsatt i artikkel 25 nr. 2 i forordning (EF) nr. 167/2013 fylles ut. 

5. Dokumentasjon 

 Dersom den som søker om typegodkjenning i en medlemsstat viser til en typegodkjenning gitt i en annen medlemsstat, 

skal søkeren framlegge dokumentasjon på slik godkjenning. 

 _____  
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Tillegg 1 

Alternative framgangsmåter for type I- og type II-prøvinger for tilhengerbremser 

1. Generelt 

1.1.  I samsvar med nr. 2.4 er det ikke nødvendig å foreta type I- eller type III-prøvinger ved typegodkjenning av 

kjøretøyet dersom bremseanleggets enkelte komponenter oppfyller kravene i dette tillegg, og den beregnede 

bremsevirkning oppfyller kravene i denne forordning for den aktuelle kjøretøygruppe. 

1.2.  Prøving som utføres i samsvar med metodene beskrevet i dette tillegg, skal anses å oppfylle ovennevnte vilkår. 

1.3.  Prøving som utføres i samsvar med nr. 3.6 og resultatene i prøvingsrapporten skal godtas som dokumentasjon på 

oppfyllelse av kravene fastsatt i nr. 2.2.2.8.1 i vedlegg I. 

1.4.  Før type III-prøvingen nedenfor skal bremsen(e) justeres i samsvar med følgende framgangsmåter, alt etter hva 

som er relevant: 

1.4.1.  For tilhengere med trykkluftdrevne bremser skal bremsene justeres slik at den automatiske bremsejusterings-

innretningen fungerer. For dette formål skal bremsesylinderens slaglengde justeres som følger: 

s0 > 1,1 · sre-adjust 

 (øvre grense skal ikke overstige verdien anbefalt av produsenten) 

 der: 

sre-adjust er slaglengden for omstilling i henhold til spesifikasjonen fra produsenten av den automatiske 

bremsejusteringsinnretningen, dvs. slaglengden der den begynner å justere bremsens dødgang på nytt 

med et trykk i bremsesylinderen på 100 kPa. 

 Når det etter avtale med den tekniske instansen er upraktisk å måle bremsesylinderens slaglengde, skal den første 

innstillingen avtales med den tekniske instansen. 

 Fra ovennevnte tilstand skal bremsen aktiveres 50 påfølgende ganger med et trykk i bremsesylinderen på 200 kPa. 

Dette skal etterfølges av en enkelt bremsetilsetting med et trykk i bremsesylinderen på ≥ 650 kPa. 

1.4.2.  For tilhengere utstyrt med hydrauliske skivebremser anses det ikke som nødvendig å fastsette særlige inn-

stillingskrav. 

1.4.3.  For tilhengere utstyrt med hydrauliske trommelbremser skal bremsene justeres i henhold til produsentens 

spesifikasjon. 

1.5.  For tilhengere utstyrt med automatiske bremsejusteringsinnretninger skal bremsene før type I-prøvingen 

beskrevet nedenfor være innstilt i samsvar med framgangsmåten fastsatt i nr. 1.4. 

2.  Symbolene brukt i dette vedlegget er forklart i følgende tabell: 

2.1.  Symboler 

P = den delen av kjøretøyets masse som bæres av akselen under statiske forhold 

F = veidekkets normalkraft på akselen under statiske forhold = P · g 

FR = samlet statisk normalkraft fra veidekket på alle tilhengerens hjul 

Fe = aksellast ved prøving 

Pe = Fe/g 

g = tyngdeakselerasjon: g = 9,81 m/s2 

C = bremseinngangsmoment 

CO = terskelverdi for bremseinngangsmoment  
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C0,dec = angitt terskelverdi for bremseinngangsmoment 

Cmax = største bremseinngangsmoment 

R = dekkets dynamiske rulleradius som angitt av dekkprodusenten. Dersom opplysningene om dette ikke er 

tilgjengelige, kan verdien beregnet etter formelen «største diameter iht. ETRTO /2» brukes 

T = bremsekraft i kontaktflaten mellom dekk og veidekke 

TR = samlet bremsekraft for tilhengeren i kontaktflaten mellom dekk og veidekke 

M = bremsemoment = T · R 

z = bremsevirkning = T/F eller M/(R · F) 

s = bremsesylinderens vandring (arbeidsvandring + vandringsreserve) 

sp = effektiv vandring (vandringen der utgående kraft er 90 % av gjennomsnittskraften ThA) 

 

ThA = gjennomsnittskraft (gjennomsnittskraft bestemmes ved å integrere verdiene som ligger mellom verdien 

for 1/3 og 2/3 av hele kurven smax) 

l =  armens lengde 

r =  innvendig radius på bremsetromler eller effektiv radius på bremseskiver 

p =  bremseaktiveringstrykk 

Merknad: Symboler med suffikset «e» gjelder parametrer knyttet til prøvingen av referansebremsen og kan 

legges til andre symboler etter behov. 

3. Prøvingsmetoder 

3.1.  Prøving på bane 

3.1.1.  Prøvinger av bremsevirkning skal fortrinnsvis utføres bare på én enkelt aksel. 

3.1.2.  Resultatene av prøvinger foretatt på en akselkombinasjon kan benyttes som fastsatt i nr. 2.1, forutsatt at 

energiopptaket for hver aksel er det samme under trekkprøving og prøving av bremsevirkningen med varme 

bremser. 

3.1.2.1.  Dette anses som sikret dersom følgende er identisk for hver aksel: bremsegeometri, bremsebelegg, hjulmontering, 

dekk, aktivering og trykkfordeling i bremsesylindrene. 

3.1.2.2.  Det resultatet som dokumenteres for en akselkombinasjon, blir gjennomsnittsverdien for disse akslene, som om 

bare én aksel var blitt brukt.  

Kraft 

Vandring 
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3.1.3.  Akselen(e) skal fortrinnsvis være lastet til største statiske aksellast; dette vilkåret er ikke obligatorisk dersom det 

ved prøvingene tas tilbørlig hensyn til forskjellen i rullemotstand på grunn av forskjellig trykk på 

prøvingsakselen(e). 

3.1.4.  Det skal tas hensyn til virkningen av økt rullemotstand som følge av at det benyttes en kjøretøykombinasjon til 

prøvingene. 

3.1.5.  Utgangshastigheten ved prøvingene skal være den fastsatte. Slutthastigheten skal beregnes ved følgende formel: 

 

 Ved type III-prøving får imidlertid hastighetskorreksjonsformelen i nr. 2.5.4.2 i vedlegg II anvendelse. 

 Følgende gjelder: 

v1 = utgangshastighet (km/t) 

v2 = slutthastighet (km/t) 

Po = traktorens masse (kg) under prøvingsforholdene 

P1 = den del av tilhengerens masse som bæres av ubremsede aksler (kg) 

P2 = den del av tilhengerens masse som bæres av bremsede aksler (kg) 

3.2.  Treghetsdynamometerprøvinger 

3.2.1.  Prøvingsapparatet skal ha en rotasjonstreghet som simulerer den del av kjøretøyets lineære massetreghet som 

virker på ett hjul, som er nødvendig for prøving av bremsevirkningen med kalde og varme bremser, og som må 

kunne fungere ved en konstant hastighet med henblikk på prøvingene beskrevet i nr. 3.5.2 og 3.5.3. 

3.2.2.  Prøvingen skal foretas med et komplett hjul, inkludert dekket, montert på den bevegelige delen av bremsen, som 

på kjøretøyet. Treghetsmassen kan være forbundet med bremsen enten direkte eller via dekk og hjul. 

3.2.2.1.  Som unntak fra nr. 3.2.2 kan prøvingen også utføres uten dekk under forutsetning av at ingen kjøling tillates. For 

å suge bort giftige eller skadelige gasser fra prøvingskammeret tillates imidlertid en liten luftsirkulasjon. 

3.2.3.  På vilkårene fastsatt i nr. 3.2.2 kan luftkjøling med en lufthastighet og strømningsretning som simulerer virkelige 

forhold, benyttes under varmkjøringsperiodene, med en lufthastighet på 

vair = 0,33 v 

 der: 

v = kjøretøyets prøvingshastighet ved bremsingens begynnelse. 

 Kjøleluftens temperatur skal være omgivelsestemperaturen. 

3.2.4.  Dersom det ikke automatisk blir kompensert for dekkenes rullemotstand under prøvingen, skal momentet som 

tilføres bremsen, modifiseres ved å trekke fra et moment tilsvarende en rullemotstandskoeffisient på henholdsvis 

0,02 (for kjøretøyer i gruppe Ra og Sa) og 0,01 (for kjøretøyer i gruppe Rb og Sb). 

 Alternativt kan den ugunstigste rullemotstandskoeffisienten på 0,01 anvendes for å dekke alle kjøretøygrupper 

som kan underlegges type I-prøvingen, som bestemt i prøvingsrapporten.  
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3.3.  Rulledynamometerprøvinger 

3.3.1.  Akselen bør fortrinnsvis være lastet til største statiske aksemasse, men dette er ikke nødvendig dersom det under 

prøvingen tas tilbørlig hensyn til forskjellen i rullemotstand som følge av forskjellig masse på prøvingsakselen. 

3.3.2.  Luftkjøling med en lufthastighet og strømningsretning som simulerer virkelige forhold, kan benyttes under 

varmkjøringsperiodene, med en lufthastighet på 

vair = 0,33 v 

 der: 

v  = kjøretøyets prøvingshastighet ved bremsingens begynnelse. 

 Kjøleluftens temperatur skal være omgivelsestemperaturen. 

3.3.3.  Bremsetiden skal være ett sekund etter en største trykkoppbyggingstid på 0,6 sekund. 

3.4.  Prøvingsforhold (generelt) 

3.4.1.  Prøvingsbremsen(e) skal være slik instrumentert at følgende målinger kan foretas: 

3.4.1.1.  Kontinuerlig registrering som gjør det mulig å bestemme bremsemomentet eller bremsekraften på dekkperiferien. 

3.4.1.2.  Kontinuerlig registrering av lufttrykket i bremsesylinderen. 

3.4.1.3.  Måling av kjøretøyets hastighet under prøvingen. 

3.4.1.4.  Måling av utgangstemperaturen utvendig på bremsetrommelen eller bremseskiven. 

3.4.1.5.  Måling av bremsesylindrenes vandring ved type 0-prøvingen og type I- eller type III-prøvingene. 

3.5.  Prøvingsmetoder 

3.5.1.  Tilleggsprøving med kalde bremser 

 Bremsen skal klargjøres i samsvar med nr. 3.5.1.1. 

3.5.1.1.  Innkjøring (trimming) 

3.5.1.1.1.  For trommelbremser skal prøvingene begynne med nytt bremsebelegg og nye tromler. Bremsebelegget skal 

maskineres for å oppnå best mulig innledende kontakt mellom belegg og trommel. 

3.5.1.1.2.  For skivebremser skal prøvingene begynne med nye bremseklosser og nye skiver. Bremseklossene skal 

maskineres dersom bremseprodusenten ønsker det. 

3.5.1.1.3.  Tjue bremsetilsettinger foretas fra en utgangshastighet på 60 km/t med en tilførsel til bremsen som teoretisk 

tilsvarer 0,3 TR/prøvingsmasse. Utgangstemperaturen ved grensesnittet belegg/trommel eller kloss/skive skal ikke 

overstige 100 °C før hver bremsetilsetting. 

3.5.1.1.4.  Tretti bremsetilsettinger foretas fra 60 km/t til 30 km/t med en tilførsel til bremsen som tilsvarer  

0,3 TR/prøvingsmasse og med et tidsintervall mellom bremsetilsettingene på 60 sekunder. Dersom prøvingen skal 

skje på vei eller med rulledynamometer, skal energitilførsler tilsvarende det som er angitt, anvendes. 

Utgangstemperaturen ved grensesnittet belegg/trommel eller kloss/skive skal ikke overstige 100 °C før den første 

bremsetilsettingen.  

3.5.1.1.5.  Når de 30 bremsetilsettingene angitt i nr. 3.5.1.1.4 er utført, utføres, etter et intervall på 120 sekunder,  

5 bremsetilsettinger fra 60 km/t til 30 km/t med en tilførsel til bremsen som tilsvarer 0,3 TR/prøvingsmasse, med 

et intervall på 120 sekunder mellom hver bremsetilsetting. 

3.5.1.1.6.  Tjue bremsetilsettinger foretas fra en utgangshastighet på 60 km/t med en tilførsel til bremsen som tilsvarer  

0,3 TR/prøvingsmasse. Utgangstemperaturen ved grensesnittet belegg/trommel eller kloss/skive skal ikke 

overstige 150 °C før hver bremsetilsetting.  



Nr. 73/150 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

3.5.1.1.7.  Utfør en kontroll av bremsevirkningen som følger: 

3.5.1.1.7.1.  Beregn inngangsmomentet for å oppnå teoretiske bremsevirkningsverdier tilsvarende 0,2, 0,35 og 0,5 ± 0,05 

TR/prøvingsmasse. 

3.5.1.1.7.2.  Når inngangsmomentverdien er bestemt for hver bremsevirkning, skal denne verdien være konstant gjennom hver 

enkelt bremsetilsetting og alle påfølgende bremsetilsettinger (dvs. konstant trykk). 

3.5.1.1.7.3.  Utfør en bremsetilsetting med hvert av inngangsmomentene som er fastsatt i nr. 3.5.1.1.7.1 fra en utgangs-

hastighet på 60 km/t. Utgangstemperaturen ved grensesnittet belegg/trommel eller kloss/skive skal ikke overstige 

100 °C før hver bremsebetjening. 

3.5.1.1.8.  Gjenta framgangsmåtene fastsatt i nr. 3.5.1.1.6 og 3.5.1.1.7.3, der nr. 3.5.1.1.6 er valgfri, til bremsevirkningen ved 

fem påfølgende ikke-monotone målinger ved den konstante tilførselsverdien 0,5 TR/(prøvingsmasse) har 

stabilisert seg innenfor en toleranse på minus 10 prosent av den høyeste verdien. 

3.5.1.2.  Det er også tillatt å utføre de to varmeprøvingene, type I og type III, etter hverandre. 

3.5.1.3.  Prøvingen foretas med en utgangshastighet på 40 km/t for type I-prøving og 60 km/t for type III-prøving for å 

vurdere bremsevirkningen med varme bremser på slutten av type I- og type III-prøvinger. Type I- og/eller type 

III-varmeprøvinger må utføres umiddelbart etter denne prøvingen av bremsevirkning med kalde bremser. 

3.5.1.4.  Tre bremsetilsettinger foretas ved samme trykk (p) ved en utgangshastighet tilsvarende henholdsvis 30 km/t og  

40 km/t (for type I-prøving, som fastsatt i prøvingsrapporten) eller 60 km/t (for type III-prøving), med en 

tilnærmet lik innledende bremsetemperatur på høyst 100 °C målt utvendig på trommelen eller skiven. 

Bremsebetjeningene skal foretas ved det bremsesylindertrykk som er nødvendig for å gi et bremsemoment eller 

en bremsekraft tilsvarende en bremsevirkning (z) på minst 50 prosent. Trykket i bremsesylinderen skal ikke 

overstige 650 kPa (pneumatisk) eller 11 500 kPa (hydraulisk), og bremseinngangsmomentet (C) skal ikke 

overstige største tillatte bremseinngangsmoment (Cmax). Gjennomsnittsverdien av de tre resultatene skal gjelde 

som verdien for bremsevirkning med kalde bremser. 

3.5.2.  Varmeprøving (type I-prøving) 

3.5.2.1.  Prøvingen foretas ved en hastighet tilsvarende 40 km/t med en utgangstemperatur på bremsen på høyst 100 °C 

målt utvendig på trommelen eller bremseskiven. 

3.5.2.2.  Bremsevirkningen opprettholdes på 7 prosent, inklusive rullemotstanden (se nr. 3.2.4). 

3.5.2.3.  Prøvingen skal vare i 2 minutter og 33 sekunder eller 1,7 km med en kjøretøyhastighet på 40 km/t. For tilhengere 

med vmax ≤ 30 km/t eller dersom prøvingshastigheten ikke kan oppnås, kan prøvingens varighet forlenges i 

samsvar med nr. 2.3.2.2 i vedlegg II. 

3.5.2.4.  Senest 60 sekunder etter avslutningen av type I-prøvingen skal det foretas en prøving av bremsevirkning med 

varme bremser i samsvar med nr. 2.3.3 i vedlegg II ved en utgangshastighet tilsvarende 40 km/t. Trykket i 

bremsesylinderen skal være det samme som under type 0-prøvingen. 

3.5.3.  Varmeprøving (type III-prøving) 

3.5.3.1.  Prøvingsmetoder for gjentatt bremsing 

3.5.3.1.1.  Prøving på bane (se nr. 2.5 i vedlegg II) 

3.5.3.1.2.  Treghetsdynamometerprøving 

 For prøvingen i prøvingsbenk som beskrevet i nr. 3.2 kan forholdene være de samme som for prøving på bane 

beskrevet i nr. 2.5.4 i vedlegg II, der: 

v2 = 
v1 

2   
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3.5.3.1.3.  Rulledynamometerprøving 

 For prøvingen i prøvingsbenk som nevnt i nr. 3.3, skal forholdene være som følger: 

Antall bremsetilsettinger 20 

Varighet av en bremsesyklus 60 sek (bremsetid 25 sek og trykkoppbyggingstid 35 sek) 

Prøvingshastighet 30 km/t 

Bremsevirkning 0,06 

Rullemotstand 0,01 

3.5.3.2.  Senest 60 sekunder etter avslutningen av type III-prøvingen skal det foretas en prøving av bremsevirkning med 

varme bremser i samsvar med nr. 2.5.5 i vedlegg II. Trykket i bremsesylinderen skal være det samme som under 

type 0-prøvingen. 

3.6.  Ytelseskrav til automatiske bremsejusteringsinnretninger 

3.6.1.  Følgende krav kommer til anvendelse på en automatisk bremsejusteringsinnretning som er montert på en brems 

hvis bremsevirkning kontrolleres i samsvar med bestemmelsene i dette tillegg: 

 Ved avslutning av prøvingene fastsatt i nr. 3.5.2.4 (type I-prøving) eller 3.5.3.2 (type III-prøving) skal kravene 

fastsatt i nr. 3.6.3 kontrolleres. 

3.6.2.  Følgende krav kommer til anvendelse på en alternativ automatisk bremsejusteringsinnretning som er montert på 

en brems som det allerede foreligger en prøvingsrapport for: 

3.6.2.1.  Bremsevirkning 

 Etter oppvarming av bremsen(e) som er utført i henhold til framgangsmåtene beskrevet i nr. 3.5.2 (type I-prøving) 

eller 3.5.3 (type III-prøving), alt etter hva som er relevant, kommer en av følgende bestemmelser til anvendelse: 

a)  Driftsbremseanleggets bremsevirkning med varme bremser skal være ≥ 80 % av fastsatt bremsevirkning ved 

type 0-prøving, eller 

b)  bremsen skal tilsettes med samme trykk i bremsesylinderen som under type 0-prøving; ved dette trykk skal 

bremsesylinderens samlede vandring (sA) måles og skal være ≤ 0,9 sp-verdien for bremsekammeret. 

sp = effektiv vandring, dvs. den vandring der utgangstrykket er 90 % av gjennomsnittlig trykk (ThA) — se nr. 2. 

3.6.2.2.  Ved avslutning av prøvingene fastsatt i nr. 3.6.2.1 skal kravene fastsatt i nr. 3.6.3 kontrolleres. 

3.6.3.  Prøvinger av fri rulling 

 Etter å ha fullført prøvingene fastsatt i nr. 3.6.1 eller 3.6.2 avkjøles bremsen(e) til en temperatur som tilsvarer en 

kald brems (dvs. ≤ 100 °C), og det skal kontrolleres at tilhengeren/hjulene kan rulle fritt ved å oppfylle et av 

følgende krav: 

3.6.3.1.  Hjulene ruller fritt (dvs. kan roteres for hånd). 

3.6.3.2.  Det kontrolleres at ved en konstant hastighet på v = 60 km/t med bremsene utkoplet øker ikke den asymptotiske 

temperaturen i tromlene/skivene med mer enn 80 °C, noe som innebærer at gjenværende bremsemoment anses 

som akseptabelt. 

3.7.  Merking 

3.7.1.  Akselen skal være merket på synlig sted i samsvar med kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 17 nr. 2 bokstav 

k) og nr. 5 i forordning (EU) nr. 167/2013, slik at følgende opplysninger angis entydig, som nevnt i prøvings-

rapporten: 

3.7.1.1.  Identifikator for aksel 

3.7.1.2.  Identifikator for brems 
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3.7.1.3.  Identifikator for Fe 

3.7.1.4.  Hoveddel av prøvingsrapportnummer 

3.7.1.5.  Identifikatorene angitt i prøvingsrapporten 

3.7.2.  En ikke-integrert automatisk bremsejusteringsinnretning skal være merket på synlig sted i samsvar med kravene 

fastsatt på grunnlag av artikkel 17 nr. 2 bokstav k) og nr. 5 i forordning (EU) nr. 167/2013, slik at følgende 

opplysninger angis entydig, som nevnt i prøvingsrapporten: 

3.7.2.1.  Type 

3.7.2.2.  Versjon 

3.7.3.  Bremsebeleggets eller bremseklossens merke og type skal være synlig når bremsebelegget eller bremseklossen er 

montert på bremseskoen eller bremseskjoldet, og skal være lett leselig og påført på en måte som ikke kan slettes. 

3.8.  Prøvingskriterier 

 Dersom det kreves en ny prøvingsrapport eller en utvidelse av en prøvingsrapport for en endret aksel eller brems 

innenfor grensene angitt i opplysningsdokumentet, brukes følgende kriterier til å bestemme om det er nødvendig å 

foreta ytterligere prøving idet det tas hensyn til de verst tenkelige konfigurasjonene avtalt med den tekniske 

instans. 

Forkortelser brukt i nedenstående tabell: 

CT (full prøving) Prøving: 

3.5.1: Tilleggsprøving med kalde bremser 

3.5.2: Varmeprøving (type I-prøving)(*) 

3.5.3: Varmeprøving (type III-prøving)(*) 

FT (varmeprøving) Prøving: 

3.5.1: Tilleggsprøving med kalde bremser 

3.5.2: Varmeprøving (type I-prøving)(*) 

3.5.3: Varmeprøving (type III-prøving)(*) 

(*) Eventuelt 

 

Forskjeller i henhold til 

opplysningsdokumentet 
Prøvingskriterier 

a)  Økning i største angitte bremse-

inngangsmoment Cmax 

Endring tillatt uten ytterligere prøving 

b)  Avvik for angitt masse for bremse-

skive og bremsetrommel mdec:  

± 20 prosent 

CT: Den letteste varianten skal prøves; dersom den nominelle 

prøvingsmassen for en ny variant avviker med mindre enn 5 prosent 

fra en tidligere prøvd variant med en høyere nominell verdi, er det 

ikke nødvendig å prøve den letteste varianten. 

Den faktiske prøvingsmassen for enkeltprøven kan avvike ± 5 prosent 

fra den nominelle prøvingsmassen. 

c)  Metode for festing av bremsebelegg/ 

bremsekloss på bremsesko/bremse-

skjold 

Det verst tenkelige tilfellet angitt av produsenten og godtatt av de 

tekniske instanser som foretar prøvingen 

d)  For skivebremser, økning i bremsens 

største vandring 

Endring tillatt uten ytterligere prøving 
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Forskjeller i henhold til 

opplysningsdokumentet 
Prøvingskriterier 

e)  Kamakselens faktiske lengde Det verst tenkelige tilfelle anses å være kamakselens laveste 

vridningsstivhet og skal kontrolleres gjennom enten 

i)  FT eller 

ii)  endring tillatt uten ytterligere prøving dersom det er mulig å vise 

påvirkning på vandring og bremsekraft gjennom beregning. I så 

fall skal prøvingsrapporten angi følgende ekstrapolerte verdier: se, 

Ce, Te, Te/Fe. 

f)  Angitt terskelmoment C0,dec Det skal kontrolleres at bremsevirkningen ligger innenfor grensene i 

diagram 1. 

g)  ± 5 mm fra angitt utvendig diameter 

på skiven 

Det verst tenkelige tilfellet anses å være den minste diameteren. 

Faktisk utvendig diameter på enkeltprøven kan variere ± 1 mm fra 

den nominelle ytre diameteren angitt av produsenten av akselen. 

h)  Type kjøling av bremseskiven 

(ventilert/ikke-ventilert) 

Hver type skal prøves. 

i)  Nav (med eller uten integrert nav) Hver type skal prøves. 

j)  Skive med integrert trommel – med 

eller uten parkeringsbremsefunksjon 

Ingen prøving kreves for denne funksjonen. 

k)  Geometrisk forhold mellom 

skivebremsens friksjonsskiver og 

skivebremsmonteringen 

Ingen prøving kreves for denne funksjonen. 

l)  Bremsebeleggtype Hver type bremsebelegg. 

m)  Materialvarianter (bortsett fra endring 

av grunnmaterialet), som i opplys-

ningsdokumentet der produsenten 

bekrefter at variantene ikke påvirker 

bremsevirkningen med hensyn til de 

nødvendige prøvinger 

Ingen prøving kreves for denne funksjonen. 

n)  Bremseskjold og bremsesko Prøvingsvilkår for det verst tenkelige tilfelle(*): 

Bremseskjold: minste tykkelse 

Bremsesko: letteste bremsesko 

(*) Det kreves ingen prøving dersom produsenten kan vise at endringen ikke påvirker stivheten.  

3.8.1.  Dersom en automatisk bremsejusteringsinnretning med hensyn til identifikatorene i prøvingsrapporten avviker fra 

en som har vært gjenstand for prøving, kreves en ytterligere prøving i henhold til nr. 3.6.2. 

3.9.  Prøvingsresultater 

3.9.1.  Resultatet av prøvinger utført i samsvar med nr. 3.5 og 3.6.1 skal rapporteres i prøvingsresultatarket. 

3.9.2.  For bremser montert med en alternativ bremsejusteringsinnretning skal resultatene av prøvinger utført i samsvar 

med nr. 3.6.2 rapporteres i prøvingsresultatarket. 
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3.9.3.  Opplysningsdokument 

 Et opplysningsdokument, som framlegges av produsenten av akselen eller kjøretøyet, skal inngå i prøvings-

rapporten. 

 Opplysningsdokumentet skal om relevant angi ulike varianter av bremse- eller akselutstyr med hensyn til deres 

grunnleggende kriterier. 

4. Verifisering 

4.1.  Kontroll av komponenter 

 Bremsespesifikasjonen for kjøretøyet som skal typegodkjennes, skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 3.7, 3.8 og 3.9. 

4.2.  Kontroll av opptatt bremseenergi 

4.2.1.  Bremsekreftene (T) for hver enkelt brems (ved samme trykk pm i styreledningen) som er nødvendig for å 

frambringe trekkraften som er spesifisert for vilkårene ved type I- og type III-prøvingene, skal ikke overstige  

Te-verdiene som angitt i prøvingsrapporten, som ligger til grunn for prøvingen av referansebremsen. 

4.3.  Kontroll av bremsevirkning med varme bremser 

4.3.1.  Bremsekraften (T) for hver enkelt brems ved et angitt trykk (p) i bremsesylinderen og et angitt trykk (pm) i 

styreledningen, benyttet ved type 0-prøvingen av prøvingstilhengeren, bestemmes som følger: 

4.3.1.1.  Bremsesylinderens beregnede vandring (s) for prøvingsbremsen beregnes som følger: 

s = l ·  
se 

le 

 Denne verdien skal ikke overstige sp. 

4.3.1.2.  Gjennomsnittlig utgangstrykk (ThA) til bremsesylinderen montert på prøvingsbremsen ved trykket angitt i 

nr. 4.3.1 skal bestemmes. 

4.3.1.3.  Bremseinngangsmomentet (C) beregnes deretter som følger: 

C = ThA · l 

 C skal ikke overstige Cmax. 

4.3.1.4.  Beregnet bremsevirkning for prøvingsbremsen er gitt ved: 

 

 R skal være minst 0,8 Re. 

4.3.2.  Beregnet bremsevirkning for prøvingstilhengeren er gitt ved: 
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4.3.3.  Bremsevirkningen med varme bremser etter type I- eller type III-prøvinger bestemmes i samsvar med nr. 4.3.1.1–

4.3.1.4. Verdiene beregnet i samsvar med nr. 4.3.2 skal oppfylle denne forordnings krav for prøvingstilhengeren. 

Verdien som anvendes som verdien målt ved type 0-prøvingen etter nr. 2.3.3 eller 2.5.5 i vedlegg II, skal være 

den verdien som er registrert i type 0-prøvingen for prøvingstilhengeren. 

 

 _____  
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VEDLEGG VIII 

Prøvingskrav til påløpsbremseanlegg, bremseanlegg og koplinger for tilhengerbrems og kjøretøyer utstyrt med slike 

1. Alminnelige bestemmelser 

1.1.  Påløpsbremseanlegget på en tilhenger består av en betjeningsinnretning, en overføringsinnretning og selve bremsen. 

1.2.  Betjeningsinnretningen er den kombinasjon av komponenter som er integrert i trekkinnretningen (koplingshodet). 

1.3.  Overføringsinnretningen er den kombinasjon av komponenter som finnes mellom siste del av koplingshodet og 

første del av bremsen. 

1.4.  Bremseanlegg der akkumulert energi (f.eks. elektrisk, pneumatisk eller hydraulisk energi) overføres til tilhengeren 

fra traktoren og reguleres bare av trykket på koplingen, anses ikke som påløpsbremseanlegg i henhold til denne 

forordning. 

1.5.  Prøvinger 

1.5.1.  Bestemmelse av bremsens viktigste egenskaper 

1.5.2.  Bestemmelse av betjeningsinnretningens viktigste egenskaper og kontroll av om betjeningsinnretningen er i samsvar 

med bestemmelsene i denne forordning. 

1.5.3.  Kontroll på kjøretøyet: 

1.5.3.1.  av kompatibiliteten mellom betjeningsinnretningen og bremsen, og 

1.5.3.2.  av overføringsinnretningen. 

2. Symboler 

2.1.  Benyttede målenheter 

2.1.1.  Masse: kg 

2.1.2.  Kraft: N 

2.1.3.  Tyngdeakselerasjon: g = 9,81 m/s2 

2.1.4.  Dreiemomenter og momenter: Nm 

2.1.5.  Arealer: cm2 

2.1.6.  Trykk: kPa 

2.1.7.  Lengde: målenhet angis i hvert enkelt tilfelle. 

2.2.  Symboler som gjelder for alle typer bremser (se figur 1 i tillegg 1) 

2.2.1. GA: tilhengerens «største teknisk tillatte masse» som angitt av produsenten 

2.2.2. G′A: tilhengerens «største masse» som kan bremses av betjeningsinnretningen, som angitt av produsenten 

2.2.3. GB: tilhengerens «største masse» som kan bremses gjennom samtidig aktivering av alle tilhengerens bremser 

GB = n · GBo 

2.2.4. GBo: del av tilhengerens største teknisk tillatte masse som kan bremses av en brems, som angitt av produsenten 

2.2.5. B*: nødvendig bremsekraft  
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2.2.6. B: nødvendig bremsekraft når det tas hensyn til rullemotstanden 

2.2.7. D*: tillatt trykk på koplingen 

2.2.8. D: trykk på koplingen 

2.2.9. P′: betjeningsinnretningens utgående kraft 

2.2.10. K: betjeningsinnretningens tilleggskraft, som vanligvis betegnes med kraften D, som tilsvarer skjæringspunktet 

mellom abscissen og den ekstrapolerte kurven som uttrykker P′ som funksjon av D, målt ved halv vandring på 

innretningen (se figur 2 og 3 i tillegg 1) 

2.2.11. KA: betjeningsinnretningens reaksjonsterskel, dvs. det høyeste trykk som kortvarig kan påføres koplingshodet uten å 

framkalle noen utgangskraft fra betjeningsinnretningen. Symbolet KA brukes vanligvis om den kraft som måles når 

koplingshodet begynner å skyves inn med en hastighet på 10 til 15 mm/s, med betjeningsinnretningens 

overføringsinnretning frakoplet 

2.2.12. D1: største kraft som virker på koplingshodet når dette skyves inn med en hastighet på s mm/s ± 10 %, med 

overføringsinnretningen frakoplet 

2.2.13. D2: største kraft som virker på koplingshodet når dette skyves med en hastighet på s mm/s ± 10 % ut av den stilling 

der kompresjonen er størst, med overføringsinnretningen frakoplet 

2.2.14. ηHo: påløpsinnretningens virkningsgrad 

2.2.15. ηH1: overføringsinnretningens virkningsgrad 

2.2.16. ηH: samlet virkningsgrad av betjeningsinnretningen og overføringsinnretningen ηH = ηHo · ηH1 

2.2.17. s: betjeningsinnretningens vandring (i millimeter) 

2.2.18. s′: betjeningsinnretningens faktiske (nyttbare) vandring i mm, som fastsatt i prøvingsrapporten 

2.2.19. s″: vandringsreserve for hovedsylinder, målt i mm ved koplingshodet 

2.2.19.1. sHz: hovedsylinderens vandring i millimeter, i henhold til figur 8 i tillegg 1 

2.2.19.2. s″Hz: vandringsreserve for hovedsylinderen i millimeter ved trykkstangen, i henhold til figur 8 i tillegg 1 

2.2.20. so: vandringstap, dvs. koplingshodets bevegelse i millimeter når det aktiveres på en slik måte at det flytter seg fra 

300 mm over horisontalplanet til 300 mm under, når overføringsinnretningen er i ro 

2.2.21. 2sB: bremseskoens vandring ved tilsetting, i millimeter, målt på diameteren parallelt med tilsettingsinnretningen, 

uten at bremsene justeres under prøvingen 

2.2.22. 2sB*: bremseskoens minste middel vandring ved tilsetting (i millimeter), for trommelbremser 

 

der 2 r er bremsetrommelens diameter i millimeter (se figur 4 i tillegg 1). 

 

For skivebremser med hydraulisk overføring 

der: 

V60  =  absorbert væskevolum for én hjulbrems ved et trykk som tilsvarer en bremsekraft på 1,2 B* = 0,6 · GBo og 

en største dekkradius, 

 og 

2rA = bremseskivens utvendige diameter (V60 i cm3, FRZ i cm2 og rA i mm).  
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2.2.23. M*: bremsemoment som angitt av produsenten i nr. 5 i tillegg 3 til dette vedlegg. Dette bremsemoment skal gi minst 

den fastsatte bremsekraft B*. 

2.2.23.1. MT: prøvingsbremsemoment i tilfelle overbelastningsvern ikke er montert (i henhold til nr. 6.2.1) 

2.2.24. R: dekkets dynamiske rulleradius (m), som angitt av dekkprodusenten. Dersom opplysningene om dette ikke er 

tilgjengelige, kan verdien beregnet etter formelen «største diameter iht. ETRTO/2» brukes 

2.2.25. n: antall bremser 

2.2.26. Mr: største bremsemoment som oppstår ved største tillate vandring sr eller største tillatte væskevolum Vr når 

tilhengeren beveger seg bakover (herunder rullemotstand = 0,01 · g · GBo) 

2.2.27. sr: største tillatte vandring for bremsearmen når tilhengeren beveger seg bakover 

2.2.28. Vr: største tillatte væskevolum som absorberes av ett bremsehjul når tilhengeren beveger seg bakover 

2.3.  Symboler som gjelder for bremseanlegg med mekanisk overføring (se figur 5 i tillegg 1) 

2.3.1. iHo: utvekslingsforholdet mellom koplingshodets vandring og vandring for armen på betjeningsinnretningens 

utgangsside 

2.3.2. iH1: utvekslingsforholdet mellom betjeningsinnretningens utgangsside og bremsearmens vandring (nedgiring) 

2.3.3. iH: utvekslingsforholdet mellom koplingshodets vandring og bremsearmens vandring 

iH = iHo · iH1 

2.3.4. ig: utvekslingsforholdet mellom bremsearmens vandring og bremseskoens middelvandring ved tilsetting (se figur 4 i 

tillegg 1) 

2.3.5. P: kraft som påføres bremsearmen (se figur 4 i tillegg 1) 

2.3.6. Po: bremsens returkraft når tilhengeren beveger seg forover, dvs. i figur M = f(P) er den lik med kraften P i 

skjæringspunktet mellom ekstrapoleringen av denne funksjon og abscissen (se figur 6 i tillegg 1) 

2.3.6.1. Por: bremsens returkraft når tilhengeren beveger seg bakover (se figur 6 i tillegg 1) 

2.3.7. P*: kraft som påføres bremsearmen for å frambringe bremsekraft B* 

2.3.8. PT: prøvingskraft i henhold til nr. 6.2.1 

2.3.9. ρ: bremsens egenskaper når tilhengeren beveger seg forover i samsvar med definisjonen 

M = ρ (P – Po) 

2.3.9.1. ρ: bremsens egenskaper når tilhengeren beveger seg bakover i samsvar med definisjonen 

Mr = ρr (Pr – Por) 

2.3.10. scf: bakre kabels eller trykkstangens vandring ved kompensator når bremsene virker forover (1) 

2.3.11. scf: bakre kabels eller trykkstangens vandring ved kompensator når bremsene virker bakover (1) 

2.3.12. scd: differensiell vandring ved kompensator når bare én brems virker forover og den andre bakover(1) 

 der: scd = scr – scf (se figur 5A i tillegg 1) 

  

(1) Nr. 2.3.10, 2.3.11 og 2.3.12 gjelder bare metoden for beregning av parkeringsbremsanleggets differensielle vandring.  
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2.4.  Symboler som gjelder for bremseanlegg med hydraulisk overføring (se figur 8 i tillegg 1) 

2.4.1. ih: utvekslingsforholdet mellom koplingshodets vandring og hovedsylinderens stempelvandring 

2.4.2. i′g: utvekslingsforholdet mellom sylinderens trykkpunkt og bremseskoens middelvandring ved tilsetting 

2.4.3. FRZ: stempelarealet i en bremsesylinder for trommelbremser; for skivebremser: samlet overflateareal for stemplene 

på én side av skiven 

2.4.4. FHZ: stempelarealet i hovedsylinderen 

2.4.5. p: hydraulisk trykk i bremsesylinderen 

2.4.6. Po: bremsesylinderens returtrykk når tilhengeren beveger seg forover, dvs. på figur M = f(P) er det likt med kraften p 

i skjæringspunktet mellom ekstrapoleringen av denne funksjon og abscissen (se figur 7 i tillegg 1) 

2.4.6.1. Por: bremsens returtrykk når tilhengeren beveger seg bakover (se figur 7 i tillegg 1) 

2.4.7. p*: hydraulisk trykk i bremsesylinderen for å frambringe bremsekraft B* 

2.4.8. pT: prøvingstrykk i henhold til nr. 6.2.1 

2.4.9. ρ′: bremsens egenskaper når tilhengeren beveger seg forover i samsvar med definisjonen 

M = ρ′ (p – po) 

2.4.9.1. ρ′r: bremsens egenskaper når tilhengeren beveger seg bakover i samsvar med definisjonen 

Mr = ρ′r (pr – por) 

2.5.  Symboler med hensyn til bremsekrav i forbindelse med overbelastningsvern 

2.5.1. Dop: den påføringskraft ved betjeningsinnretningens inngangsside ved hvilken overbelastningsvernet aktiveres 

2.5.2. Mop: det bremsemoment ved hvilket overbelastningsvernet aktiveres (som angitt av produsenten) 

2.5.3. MTop: minste prøvingsbremsemoment i tilfelle et overbelastningsvern er montert (i henhold til nr. 6.2.2.2) 

2.5.4. Pop_min: den kraft som påføres bremsen ved hvilken overbelastningsvernet aktiveres (i henhold til nr. 6.2.2.1) 

2.5.5. Pop_max: den største kraft (når koplingshodet er skjøvet helt fram) som påføres bremsen gjennom overbelast-

ningsvernet (i henhold til nr. 6.2.2.3) 

2.5.6. Pop_min: det trykk som påføres bremsen ved hvilket overbelastningsvernet aktiveres (i henhold til nr. 6.2.2.1) 

2.5.7. Pop_max: det høyeste hydrauliske trykket (når koplingshodet er skjøvet helt fram) som påføres bremsesylinderen 

gjennom overbelastningsvernet (i henhold til nr. 6.2.2.3) 

2.5.8. MTop: minste prøvingsbremsekraft i tilfelle et overbelastningsvern er montert (i henhold til nr. 6.2.2.2) 

2.5.9. pTop: minste prøvingsbremsetrykk i tilfelle et overbelastningsvern er montert (i henhold til nr. 6.2.2.2) 

2.6.  Typer av kjøretøyklasser med hensyn til påløpsbremseanlegg 

2.6.1.  Kjøretøyklasse A 

 Med kjøretøyeklasse A menes kjøretøyer i gruppe R1, R2 og S1  
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2.6.2.  Kjøretøyklasse B 

 Med kjøretøyklasse B menes kjøretøyer med en masse på minst 3500 kg og høyst 8000 kg i gruppe R3 og S2 

2.6.3.  Kjøretøyklasse C 

 Med kjøretøyklasse C1 menes kjøretøyer i gruppe R og S med en høyeste konstruksjonshastighet som ikke 

overstiger 30 km/t 

 Med kjøretøyklasse C2 menes kjøretøyer i gruppe R og S med en høyeste konstruksjonshastighet som ikke 

overstiger 40 km/t 

 Med kjøretøyklasse C3 menes kjøretøyer i gruppe R og S med en høyeste konstruksjonshastighet som ikke 

overstiger 40 km/t 

3. Generelle krav 

3.1.  Overføringen av kraften fra koplingshodet til tilhengerens bremser skal skje ved hjelp av overføringsstag eller av én 

eller flere væsker. Dersom en del av overføringsinnretningen består av vaier med strømpe (bowdenkabel), skal 

denne del være så kort som mulig. Kontrollstenger og kabler skal ikke komme i kontakt med tilhengerens ramme 

eller andre overflater som kan påvirke tilsetting eller løsing av bremsen. 

3.2.  Alle bolter i leddforbindelsene skal være tilstrekkelig beskyttet. Dessuten skal leddforbindelsene være selvsmørende 

eller lett tilgjengelig for smøring. 

3.3.  Innretninger for påløpsbremseanlegg skal være slik innrettet at ingen del av overføringsinnretningen kiler seg fast 

eller blir utsatt for varig deformasjon eller brudd når største vandring utnyttes. Dette skal kontrolleres ved å kople 

enden av overføringen fra bremsearmene. 

3.4.  Påløpsbremseanlegget skal gjøre det mulig å rygge tilhengeren med traktoren uten at det påføres en vedvarende kraft 

som overstiger 0,08 g · GA. Innretninger som benyttes for dette formål, skal virke automatisk og utkoples automatisk 

når tilhengeren beveger seg forover. 

3.5.  Enhver slik spesialinnretning montert i henhold til nr. 3.4 skal være slik utformet at parkeringsbremsens virkning i 

en oppoverhelling ikke svekkes. 

3.6.  Påløpsbremseanlegget kan ha overbelastningsvern. Dette skal ikke aktiveres ved en kraft på mindre enn Dop = 1,2 · 

D* (når montert på kontrollinnretningen) eller ved en kraft på mindre enn Pop = 1,2 · P* eller ved et trykk på mindre 

enn pop = 1,2 · p* (når montert på bremsen), der kraften P* eller trykket p* tilsvarer en bremsekraft på 

B* = 0,5 · g · GBo (for kjøretøyer i klasse C2 og C3) og B* = 0,35 · g · GBo (for kjøretøyer i klasse C1). 

4. Krav til betjeningsinnretninger 

4.1.  Betjeningsinnretningenes glidedeler skal være tilstrekkelig lange til at vandringen kan utnyttes fullt ut også når 

tilhengeren er tilkoplet. 

4.2.  Glidedelene skal være beskyttet av en belg eller tilsvarende innretning. Delene skal smøres eller være laget av 

selvsmørende materialer. Glideflatene skal bestå av et materiale som verken danner galvaniske elementer eller er 

mekanisk uegnet og dermed kan forårsake at glidedelene kommer i klemme eller rives. 

4.3.  Betjeningsinnretningens reaksjonsterskel (KA) skal være minst 0,02 g · G′A og høyst 0,04 g · G′A. For kjøretøyer i 

klasse C1 og C2 kan betjeningsinnretningens reaksjonsterskel (KA) være i området 0,01 g · G′A og 0,04 g · G′A. 

4.4.  Høyeste innstikkskraft D1 skal ikke overstige 0,10 g · G′A for tilhengere med stivt drag og påhengsvogner og 

0,067 g · G′A for flerakslede slepvogner. 

4.5.  Høyeste trekkraft D2 skal være minst 0,1 g · G′A og høyst 0,5 g · G′A. 

 For kjøretøyer i klasse B er også vilkåret D2 ≥ 1750 N + 0,05 g · G′A tillatt så lenge D2 ≤ 0,5 g · G′A.   
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5. Prøvinger og målinger som skal foretas på betjeningsinnretningene 

5.1.  Betjeningsinnretninger som legges fram for den teknisk instans som skal utføre prøvingene, skal kontrolleres med 

henblikk på samsvar med kravene fastsatt i nr. 3 og 4. 

5.2.  For alle typer bremser måles følgende: 

5.2.1.  Vandringen s og den effektive vandring s′ 

5.2.2.  Tilleggskraften K 

5.2.3.  Reaksjonsterskelen KA 

5.2.4.  Innstikkskraften D1 

5.2.5.  Trekkraften D2 

5.3.  For påløpsbremseanlegg med mekanisk overføring skal følgende bestemmes: 

5.3.1.  Utvekslingsforholdet iHo målt ved halv vandring på innretningen 

5.3.2.  Betjeningsinnretningens utgangskraft P′ som funksjon av trykket D på draget; tilleggskraften K og virkningsgraden 

avledes fra den representative kurven på grunnlag av disse målinger  

 

 (se figur 2 i tillegg 1) 

5.4.  For påløpsbremseanlegg med hydraulisk overføring skal følgende bestemmes: 

5.4.1.  Utvekslingsforholdet ih målt ved halv vandring på betjeningsinnretningen 

5.4.2.  Hovedsylinderens utgangstrykk p som funksjon av trykket D på draget og hovedsylinderens stempelareal FHZ som 

oppgitt av produsenten; tilleggskraften K og virkningsgraden avledes fra den representative kurven på grunnlag av 

disse målinger 

 

 (se figur 3 i tillegg 1) 

5.4.3.  Vandringsreserven s″ for hovedsylinderen nevnt i nr. 2.2.19 

5.4.4.  Hovedsylinderens stempelareal FHZ 

5.4.5.  Hovedsylinderens slaglengde sHz (i millimeter) 

5.4.6.  Hovedsylinderens vandringsreserve s″Hz (i millimeter) 

5.5.  For påløpsbremseanlegg på flerakslede slepvogner skal vandringstapet so nevnt i prøvingsrapporten måles. 

6. Krav til bremser 

6.1.  I tillegg til bremsene som skal prøves, skal produsenten framlegge for den tekniske instansen som foretar 

prøvingene, tegninger av bremsene med angivelse av type, dimensjoner og materiale i hovedkomponentene og 

bremsebeleggets merke og type. For hydrauliske bremser skal tegningene inneholde opplysninger om bremsesy-

lindrenes stempelareal FRZ. Produsenten skal også angi bremsemoment M* og masse GBo angitt i nr. 2.2.4.  
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6.2.  Prøvingsforhold 

6.2.1.  Dersom overbelastningsvern ikke er montert i påløpsbremseanlegget eller ikke er tenkt montert, skal hjulbremsen 

prøves med følgende prøvingskrefter eller -trykk: 

PT = 1,8 P* eller pT = 1,8 p* og MT = 1,8 M*, alt etter hva som er relevant. 

6.2.2.  Dersom overbelastningsvern er montert eller skal monteres i påløpsbremseanlegget, skal hjulbremsen prøves med 

følgende prøvingskrefter eller -trykk: 

6.2.2.1.  Minste konstruksjonsverdier for et overbelastningsvern skal angis av produsenten og skal ikke være mindre enn 

Pop = 1,2 P* eller pop = 1,2 p* 

6.2.2.2.  Området for minste prøvingskraft PTop eller minste prøvingstrykk pTop og minste prøvingsmoment MTop er 

PTop = 1,1 til 1,2 P* eller pTop = 1,1 til 1,2 p* 

og 

MTop = 1,1 til 1,2 M* 

6.2.2.3.  Høyeste verdier (Pop_max eller pop_max) for overbelastningsvernet skal angis av produsenten og skal ikke være 

høyere enn henholdsvis PT eller pT. 

7. Prøvinger og målinger som skal foretas på bremsene  

7.1.  Bremser og komponenter som legges fram for den teknisk instans som skal utføre prøvingene, skal prøves med 

henblikk på samsvar med kravene fastsatt i nr. 6. 

7.2.  Følgende bestemmes: 

7.2.1.  Bremseskoens minste vandring ved tilsetting, 2sB* 

7.2.2.  Bremseskoens middelvandring ved tilsetting 2sB (som skal være større enn 2sB*) 

7.3.  For mekaniske bremser skal følgende bestemmes: 

7.3.1.  Utvekslingsforholdet ig (se figur 4 i tillegg 1) 

7.3.2.  Kraften P* for bremsemoment M* 

7.3.3.  Momentet M* som funksjon av kraften P* på reguleringsarmen i anlegg med mekanisk overføring. 

 Rotasjonshastigheten for bremseflatene skal tilsvare en utgangshastighet på 30 km/t for kjøretøy i klasse C1, 40 km/t 

for kjøretøy i klasse C2, 60 km/t for kjøretøy i klasse C3, når tilhengeren beveger seg forover og 6 km/t når 

tilhengeren beveger seg bakover. Følgende skal utledes ut fra kurven for disse målingene (se figur 6 i tillegg 1): 

7.3.3.1.  Bremsens returkraft Po og den karakteristiske verdien ρ når tilhengeren beveger seg forover 

7.3.3.2.  Bremsens returkraft Por og den karakteristiske verdien ρr når tilhengeren beveger seg bakover 

7.3.3.3.  Høyeste bremsemoment Mr opp til høyeste tillatte vandring sr når tilhengeren beveger seg bakover (se figur 6 i 

tillegg 1) 

7.3.3.4.  Største tillatte vandring for bremsearmen når tilhengeren beveger seg bakover (se figur 6 i tillegg 1)  
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7.4.  For hydrauliske bremser skal følgende bestemmes: 

7.4.1.  Utvekslingsforholdet ig′ (se figur 8 i tillegg 1) 

7.4.2.  Trykket P* for bremsemoment M* 

7.4.3.  Momentet M* som funksjon av trykket P* på reguleringsspaken i anlegg med hydraulisk overføring 

 Rotasjonshastigheten for bremseflatene skal tilsvare en utgangshastighet på 30 km/t for kjøretøy i klasse C1, 40 km/t 

for kjøretøy i klasse C2, 60 km/t for kjøretøy i klasse C3, når tilhengeren beveger seg forover og 6 km/t når 

tilhengeren beveger seg bakover. Følgende skal utledes ut fra kurven for disse målingene (se figur 7 i tillegg 1): 

7.4.3.1.  Returtrykket po og den karakteristiske verdien ρ′ når tilhengeren beveger seg forover 

7.4.3.2.  Returtrykket por og den karakteristiske verdien ρ′r når tilhengeren beveger seg bakover 

7.4.3.3.  Høyeste bremsemoment Mr opp til største tillatte væskevolum Vr når tilhengeren beveger seg bakover (se figur 7 i 

tillegg 1) 

7.4.3.4.  Største tillatte væskevolum Vr som absorberes av ett bremsehjul når tilhengeren beveger seg bakover (se figur 7 i 

tillegg 1) 

7.4.4.  Bremsesylinderens stempelareal FRZ 

7.5.  Alternativ framgangsmåte for type I-prøving 

7.5.1.  Type I-prøving i henhold til nr. 2.3 i vedlegg II behøver ikke å utføres på et kjøretøy som er innlevert til 

typegodkjenning dersom komponentene i bremseanlegget er prøvd på en treghetsprøvingsbenk for å oppfylle 

kravene i nr. 2.3.2 og 2.3.3 i vedlegg II. 

7.5.2.  Den alternative framgangsmåten for type 1-prøving skal utføres i samsvar med bestemmelsene fastsatt nr. 3.5.2 i 

tillegg 1 til vedlegg VII (gjelder tilsvarende også for skivebremser). 

8. Bremsekraftdifferensial for parkeringsbremsesystemet ved simulert helling 

8.1.  Beregningsmetode 

8.1.1.  Omdreiningspunktene i kompensatoren skal ligge på en rett linje med parkeringsbremsen i hvilestilling. 

 

 Alternative løsninger kan anvendes dersom de gir samme spenning i begge de bakerste kabler, også når det er 

forskjeller i vandringen mellom de bakerste kabler. 

8.1.2.  Det skal framlegges tegninger for å vise at kompensatorens leddfunksjon er tilstrekkelig til å sikre make 

kabelspenning på hver av de bakerste kabler. Kompensatoren skal ha tilstrekkelig avstand i bredden til å lette 

differensieringen av vandringen fra venstre mot høyre. Bremseklørne skal også være tilstrekkelig dype i forhold til 

bredden for å sikre at kompensatorens leddfunksjon ikke hindres når kompensatoren ikke er parallell med akslene. 

 Differensiell vandring ved kompensatoren (scd) bestemmes ved: 

scd ≥ 1,2 · (Scr – Sc′) 

 der: 

Sc′ = S′/iH (vandring ved kompensator — ved bevegelse forover) og Sc′ = 2 · SB/ig 

Scr = Sr/iH (vandring ved kompensator — ved bevegelse bakover)  

Alle kompensatorens omdreiningspunkter skal være på linje. 
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9. Prøvingsrapporter 

 Søknader om typegodkjenning av tilhengere med påløpsbremseanlegg skal vedlegges prøvingsrapportene om 

betjeningsinnretningen og bremsene samt prøvingsrapporten om kompatibiliteten mellom påløpsbetjenings-

innretningen, overføringsinnretningen og bremsene på tilhengeren; disse rapportene skal inneholde minst de 

opplysninger som er fastsatt på grunnlag av artikkel 27 nr. 1 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

10. Kompatibilitet mellom betjeningsinnretningen og kjøretøyets bremser 

10.1.  Det skal gjøres en kontroll på kjøretøyet for på bakgrunn av betjeningsinnretningens egenskaper verifisere de 

egenskaper som nevnes i prøvingsrapporten, de egenskaper ved bremsene som nevnes i prøvingsrapporten, og de 

egenskaper ved tilhengeren som nevnes i prøvingsrapporten samt hvorvidt tilhengerens påløpsbremseanlegg 

oppfyller de fastsatte kravene. 

10.2.  Generelle kontroller for alle bremsetyper 

10.2.1.  De delene av overføringen som ikke kontrolleres samtidig med betjeningsinnretningen eller bremsene, skal 

kontrolleres på kjøretøyet. Resultatene av kontrollen skal registreres i prøvingsrapporten (f.eks. iH1 og ηH1). 

10.2.2.  Masse 

10.2.2.1.  Tilhengerens største masse GA skal ikke overstige den største masse G′A som betjeningsinnretningen er godkjent for. 

10.2.2.2.  Tilhengerens største masse GA skal ikke overstige den største masse GB som kan bremses med tilhengerens samtlige 

bremser. 

10.2.3.  Krefter 

10.2.3.1.  Reaksjonsterskelen KA skal være minst 0,02 g · GA og høyst 0,04 g · GA. 

10.2.3.2.  Høyeste innstikkskraft D1 skal ikke overstige 0,10 g · GA for tilhengere med stivt drag og påhengsvogner og 

0,067 g · GA for flerakslede slepvogner. 

10.2.3.3.  Høyeste trekkraft D2 skal være mellom 0,1 g · G′A og 0,5 g · G′A. 

10.3.  Kontroll av bremsevirkning 

10.3.1.  Summen av bremsekreftene på omkretsen av tilhengerens hjul skal være minst B* = 0,50 g · GA (for kjøretøyer i 

klasse C2 og C3) og B* = 0,35 · g · GA (for kjøretøyer i klasse C1), herunder en rullemotstand på 0,01 g · GA; dette 

tilsvarer en bremsekraft B på 0,49 g · GA (for kjøretøyer i klasse C2 og C3) og B* = 0,34 · g · GA (for kjøretøyer i 

klasse C1). I dette tilfelle skal høyeste tillatte trykk på koplingen være 

 D* = 0,067 g · GA for flerakslede slepvogner, 

 og 

 D* = 0,10 g · GA for tilhengere med stivt drag og påhengsvogner. 

 For å kontrollere om disse vilkår er oppfylt, skal følgende ulikheter anvendes: 

 

10.3.1.1.  For påløpsbremseanlegg med mekanisk overføring: 

 

10.3.1.2.  For påløpsbremseanlegg med hydraulisk overføring:  
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10.4.  Kontroll av betjeningsinnretningens vandring 

10.4.1.  I betjeningsinnretninger for flerakslede slepvogner der bremsens overføringsstag avhenger av slepeinnretningens 

posisjon, skal betjeningsinnretningens vandring s være lengre enn betjeningsinnretningens effektive vandring s′; 

forskjellen skal være minst like stor som vandringstapet so. Vandringstapet so skal ikke overstige 10 prosent av den 

effektive vandringen s′. 

10.4.2.  Betjeningsinnretningens effektive vandring s′ skal bestemmes for enakslede og flerakslede tilhengere i samsvar med 

følgende: 

10.4.2.1.  Dersom bremsestagsystemet påvirkes av slepeinnretningens vinkelposisjon, er 

s′ = s – so 

10.4.2.2.  Dersom det ikke er noe vandringstap, er 

s′ = s 

10.4.2.3.  I hydrauliske bremseanlegg skal 

s′ = s – s″ 

10.4.3.  Følgende ulikheter skal anvendes for å kontrollere om betjeningsinnretningens vandring er tilstrekkelig: 

10.4.3.1.  For påløpsbremseanlegg med mekanisk overføring: 

 

10.4.3.2.  For påløpsbremseanlegg med hydraulisk overføring: 

 

10.5.  Ytterligere kontroller 

10.5.1.  For påløpsbremseanlegg med mekanisk overføring skal det kontrolleres at overføringsstaget som overfører kreftene 

fra betjeningsinnretningen til bremsene, er korrekt montert. 

10.5.2.  For påløpsbremseanlegg med hydraulisk overføring skal det kontrolleres at hovedsylinderens vandring ikke er lavere 

enn s/ih. En lavere verdi er ikke tillatt. 

10.5.3.  Kjøretøyets generelle atferd under bremsing skal kontrolleres ved prøving på vei, foretatt ved forskjellige hastigheter 

og ved forskjellige nivåer for bremsekraft og forskjellige antall aktiveringer. Selvforsterkende, udempede 

svingninger tillates ikke. 

11. Generelle merknader 

 Kravene ovenfor får anvendelse på de vanligste utførelser av påløpsbremseanlegg med mekanisk eller hydraulisk 

overføring, der særlig alle tilhengerens hjul er utstyrt med samme type brems og samme type dekk. For kontroll av 

mindre vanlige utførelser skal ovenstående krav tilpasses etter omstendighetene i det enkelte tilfelle. 

 _____  
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Tillegg 1 

Forklarende diagrammer 

Figur 1 

Symboler som gjelder for alle typer bremser 

(Se nr. 2.2 i dette vedlegg) 

 

Figur 2 

Mekanisk overføring 

(Se nr. 2.2.10 og 5.3.2 i dette vedlegg) 
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Figur 3 

Hydraulisk overføring 

(Se nr. 2.2.10 og 5.4.2 i dette vedlegg) 

 

 

Figur 4 

Bremseprøvinger 

(Se nr. 2.2.22 og 2.3.4 i dette vedlegg) 
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Figur 5 

Bremseanlegg med mekanisk overføring 

(Se nr. 2.3 i dette vedlegg) 

 

Figur 5A 

Bremseanlegg med mekanisk overføring 

(Se nr. 2.3 i dette vedlegg) 

 

  

Betjeningsinnretning Overføring Bremser 

Scd = differanse mellom Scf og Scr 

Økt vandring bare på den ene siden 

ved omvendt drift på bare én brems 

Kompensatorens geometri muliggjør lik spenning i begge bakre kabler 
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Figur 6 

Mekanisk brems 

(Se nr. 2 i dette vedlegg) 

 

Figur 7 

Hydraulisk brems 

(Se nr. 2 i dette vedlegg) 
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Figur 8 

Bremseanlegg med hydraulisk overføring 

(Se nr. 2 i dette vedlegg) 

 

 _____  
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VEDLEGG IX 

Krav til kjøretøyer med hydrostatisk drift og deres bremseinnretninger og bremseanlegg 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1.  «hydrostatisk bremseanlegg» et bremseanlegg (som driftsbremseanlegg og/eller nødbremseanlegg) som bare 

bruker hydrostatisk drift som bremsekraft, 

1.2. «kombinert hydrostatisk bremseanlegg» et bremseanlegg som utnytter både den hydrostatiske bremsevirkningen og 

friksjonsbremsevirkningen, men der bremsekreftene i all hovedsak frambringes av den hydrostatiske driften. Den 

fastsatte minste andel av friksjonsbremsing i bremsevirkningen angis i nr. 6.3.1.1, 

1.3. «kombinert friksjonsbremseanlegg» et bremseanlegg som utnytter både friksjonsbremsevirkningen og den 

hydrostatiske bremsevirkningen, men der bremsekreftene i all hovedsak frambringes av friksjonsbremsene. Den 

fastsatte minste andel av friksjonsbremsing i bremsevirkningen er angitt i nr. 6.3.1.2, 

1.4. «friksjonsbremseanlegg» et bremseanlegg der bremsekreftene frambringes av friksjonsbremsene alene uten hensyn 

til bremsevirkningen fra det hydrostatiske bremseanlegget, 

1.5. «regulerbar hydrostatisk bremsing» hydrostatisk bremsing gjennom hvilken føreren når som helst kan øke eller 

minske kjøretøyets hastighet gjennom en progressiv påvirkning på dens betjeningsinnretning, 

1.6. «betjeningsinnretning for hydrostatisk drift» en innretning, for eksempel en spak eller pedal, som brukes til å 

variere kjøretøyets hastighet, 

1.7. «driftsbremsens betjeningsinnretning» den betjeningsinnretning ved hjelp av hvilken den fastsatte drifts-

bremsevirkning oppnås, 

1.8. «demperinnretning » innretning som påvirker kjøretøyets hastighet uavhengig av betjeningsinnretningen for 

hydrostatisk drift. 

2. Virkeområde 

 Dette vedlegg får anvendelse på kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på inntil 40 km/t som er utstyrt 

med et hydrostatisk framdriftssystem som ikke kan koples ut under drift, og som av kjøretøyprodusenten er oppgitt 

å fungere som bremseanlegg eller bremseinnretning som kan være enten 

2.1.  et driftsbremseanlegg og et nødbremseanlegg eller ett av de to anleggene. 

 Et driftsbremseanlegg kan være et av bremseanleggene nevnt under på det vilkår at driftsbremsens virkning som 

angitt i nr. 6.3.1 er oppfylt: 

2.1.1. «hydrostatisk bremseanlegg» 

2.1.2. «kombinert hydrostatisk bremseanlegg» 

2.1.3. «kombinert friksjonsbremseanlegg» 

2.1.4. «friksjonsbremseanlegg» 

 eller 

2.2.  en del av bremseanleggene nevnt i nr. 2.1. 

3. Spesialkjøretøyer 

 Med henblikk på særskilte funksjoner er noen kjøretøyer utstyrt med en hydrostatisk drift som brukes både til 

nedbremsing og framdrift av kjøretøyet. Denne typen drift kan derfor anses som et bremseanlegg, enten alene eller 

i kombinasjon med en friksjonsbrems.  
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4. Klassifisering av kjøretøyer 

4.1. Klasse I: kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på ≤ 12 km/t. 

4.2. Klasse II: kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på > 12 km/t og ≤ 30 km/t. 

4.3. Klasse III: kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på > 30 km/t og ≤ 40 km/t. 

5. Krav 

5.1.  Generelt 

5.1.1.  Betjeningsinnretningen for drift skal være slik konstruert at utilsiktet bakking forhindres under kjøring på vei. 

5.1.2.  For å lette berging av kjøretøyet skal det finnes en innretning som kopler fra forbindelsen mellom motor og 

drivhjul. 

 Det skal være umulig å betjene denne innretningen fra førerplassen under kjøring på vei. 

 Dersom det er nødvendig med et verktøy til å betjene denne innretningen, skal dette oppbevares i kjøretøyet. 

5.2.  Konstruksjonskrav til bremseanleggene 

5.2.1.  Driftsbremseanlegg 

5.2.1.1.  Det skal være mulig å regulere driftsbremseanleggets virkning. Føreren skal kunne frambringe denne 

bremsevirkningen fra førerplassen og beholde kontrollen over styreinnretningen med minst én hånd. 

5.2.1.2.  Den bremsevirkningen som kreves for driftsbremsanlegget i henhold til forordningen, skal oppnås ved å aktivere en 

enkelt betjeningsinnretning. 

5.2.1.2.1.  Dette kravet anses også som oppfylt når foten flyttes fra gasspedalen til bremsepedalen, eller når betjenings-

innretningen for drift i begynnelsen av bremsesekvensen slippes eller flyttes til nøytral stilling med en hånd- eller 

fotbevegelse. 

5.2.1.2.2.  Betjeningsinnretningen for driftsbremseanlegget skal være slik konstruert at den automatisk går tilbake til 

utgangsstilling når den slippes. 

 Dette gjelder ikke for den hydrostatiske delen av bremseanlegget dersom utkoplingen av betjeningsinnretningen for 

hydrostatisk drift skaper bremsevirkningen. 

5.2.1.3.  I motsetning til nr. 5.2.1.1 kan det for kjøretøyer i klasse I og II ved bremsing med driftsbremseanlegget også 

anvendes et annet bremseanlegg (nød- eller parkeringsbremseanlegg) for å stanse kjøretøyet i en helling dersom 

kjøretøyet har en resthastighet. 

5.2.2.  Nødbremseanlegg 

5.2.2.1.  Når det gjelder nødbremseanlegget, skal de relevante krav i nr. 2.1.2.2 i vedlegg I være oppfylt. 

5.2.2.2.  Dersom et kjøretøy med hydrostatisk drift ikke kan stanses i en helling, kan parkeringsbremseanlegget betjenes for 

å bringe kjøretøyet med resthastighet til stillstand. For dette formål skal parkeringsbremseanlegget utformes slik at 

det kan aktiveres under kjøring. 

5.2.3.  Parkeringsbremseanlegg 

 Når det gjelder parkeringsbremseanlegget, skal kravene i nr. 2.1.2.3 i vedlegg I være oppfylt. 

5.3.  Bremseanleggenes egenskaper 

5.3.1.  Bremseanleggene som et kjøretøy er utstyrt med, skal oppfylle kravene fastsatt for driftsbremse-, nødbremse- og 

parkeringsbremseanlegg.  
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5.3.2.  Ved brudd på en annen komponent enn bremsene eller komponentene nevnt i nr. 2.2.1.2.7 i vedlegg I eller ved 

enhver annen feil i driftsbremseanlegget skal nødbremseanlegget eller den del av driftsbremseanlegget som ikke er 

berørt av feilen, kunne stanse kjøretøyet på de vilkår som er fastsatt for nødbremsing, særlig dersom 

nødbremseanlegget og driftsbremseanlegget har en felles betjeningsinnretning og en felles overføringsinnretning, 

for eksempel dersom bremsevirkningen avhenger av hensiktsmessig betjening av kraftoverføringssystemet, dvs. 

omformer, hydraulikkpumper, trykkrør, hydraulikkmotorer eller sammenlignbare komponenter. 

5.3.3.  Anleggene for driftsbrems, nødbrems og parkeringsbrems kan ha felles komponenter, forutsatt at de oppfyller 

vilkårene angitt i nr. 2.2.1.2 i vedlegg I. 

5.3.4.  Bremsekraftfordelingen i driftsbremseanlegget skal være slik utformet at det under bremsing ikke er noe vesentlig 

moment omkring den vertikale akse av kjøretøyet, dersom grensene for friksjonen mellom dekk og vei for 

homogene veidekker ikke er nådd. 

5.3.5.  Bremsekraftfordelingen i driftsbremseanlegget skal være slik utformet at det under bremsing med driftsbremse-

anlegget på veidekker med forskjellige friksjonskoeffisienter med μ-fordeling på 0,2/0,8 kan oppnås en minste 

retardasjon som er på minst 55 % av gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon dm for driftsbremseanlegget som 

fastsatt for den respektive kjøretøyklasse (se nr. 6.3). Dette kan vises gjennom beregninger, i dette tilfelle tas 

rullemotstanden ikke i betraktning. 

5.3.6.  Som unntak fra nr. 5.3.2 skal kjøretøyet ved feil på pumpestyringsinnretningen for hydrostatisk drift kunne stanses 

med den bremsevirkning som er fastsatt for nødbremseanlegget. I forbindelse med en slik svikt kan en ekstra 

innretning aktiveres, som alltid lett kan betjenes fra førerplassen (for eksempel en innretning som aktiveres på 

grunnlag av motorhastigheten, herunder betjeningsinnretningen for stansing av motoren). 

5.3.7.  Ved bruk av en demperinnretning eller annen sammenlignbar innretning som kan betjenes under kjøring, skal det 

treffes tiltak for å sikre at alle fastsatte krav i dette vedlegg (særlig bremsevirkningen) fortsatt oppfylles når denne 

type innretning aktiveres. 

5.3.8.  Varslingssignaler og varslingsinnretninger 

 De relevante kravene i nr. 2.2.1.29 og nr. 2.2.1.12 i vedlegg I skal oppfylles. 

5.3.9.  Energilagringsinnretningene (energibeholderne) i motorvogner skal være utformet slik at det gjenværende trykk i 

energibeholderen eller energibeholderne etter åtte fullbremsinger med driftsbremseanleggets betjeningsinnretning 

ikke er mindre enn det trykket som er nødvendig for å oppnå den fastsatte nødbremsevirkning. 

5.3.10.  Det pneumatiske eller hydrauliske hjelpeutstyret skal tilføres energi på en slik måte at de fastsatte retardasjons-

verdiene kan oppnås når det er i bruk, og slik at hjelpeutstyrets drift, selv ved skade på energikilden, ikke kan føre 

til at energireservene som forsyner bremseanleggene, blir mindre enn nivået angitt i nr. 2.2.1.12 i vedlegg I. 

5.3.11.  Slitasje på bremsene 

 De relevante kravene i nr. 2.2.1.10 i vedlegg I skal oppfylles. 

5.3.12.  For en traktor som er utstyrt med et komplekst elektronisk system for kjøretøybetjening i samsvar med vedlegg X, 

skal kravene i nevnte vedlegg anvendes, og driften av systemet skal ikke påvirkes negativt av magnetiske eller 

elektriske felt. Dette skal vises ved oppfyllelse av de tekniske kravene fastsatt i samsvar med de relevante 

bestemmelsene i artikkel 17 nr. 2 bokstav g) og nr. 5 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

5.3.13.  Dersom en traktor med hydrostatisk drift er godkjent for å trekke et kjøretøy i gruppe R2, R3, R4 eller S2, skal den 

oppfylle de relevante kravene i nr. 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1.16, 2.2.1.17 og 2.2.1.18 i vedlegg I. 

5.3.14.  Reaksjonstid 

 Dersom en traktor er utstyrt med et driftsbremseanlegg som helt eller delvis trenger en annen energikilde enn 

førerens muskelkraft, skal kravene i nr. 3.3 i vedlegg II være oppfylt for den ikke-hydrostatiske delen av 

driftsbremseanlegget. 

6. Bremseprøvinger 

6.1.  Generelt 

6.1.1.  De relevante kravene i nr. 2.1 i vedlegg II skal oppfylles.  
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6.1.2.  Ved bremseprøvingen skal kjøreegenskapene vurderes (f.eks. tendensen til løft av bakakselen ved bremsing med 

driftsbremsene). 

6.1.2.1.  Akselløft er ikke tillatt for kjøretøyer i klasse III. 

6.1.2.2.  Akselløft er tillatt for kjøretøyer i klasse I og klasse II ved en retardasjon på over 4,5 m/s 2; kjøreegenskapene skal 

imidlertid forbli stabile. 

 Her skal bremsevirkningen fra den hydrostatiske driften også tas i betraktning. 

6.2.  Type 0-prøving 

6.2.1.  Generelt 

6.2.1.1.  Bremsen skal være kald. En brems anses som kald når vilkårene angitt i nr. 2.2.1.1 i vedlegg II er oppfylt. 

6.2.1.2.  Prøvingen skal foretas under de forhold som angis i nr. 2.2.1.3 i vedlegg II. 

6.2.1.3.  Veibanen skal være vannrett. 

6.2.2.  For manuelt betjente betjeningsinnretninger for drift (kjøretøyer i klasse I og klasse II) skal driftsbremsens virkning 

vurderes ved å sette driftsspaken i nøytral stilling umiddelbart før driftsbremsen aktiveres for å sikre at det ikke 

bremses mot det hydrostatiske systemet. For kjøretøyer i klasse III skal denne rekkefølgen skje automatisk ved 

bruk utelukkende av driftsbremsens betjeningsinnretning. 

6.2.3.  Driftsbremseanlegg 

 De fastsatte grenser for minste bremsevirkning ved prøvinger både med og uten belastning, er fastsatt i nr. 6.3 for 

hver kjøretøyklasse. 

 Driftsbremseanlegget skal oppfylle kravene i nr. 6.3.1. 

 Ved bruk som driftsbremseanlegg 

6.2.3.1.  skal et kombinert hydrostatisk bremseanlegg også oppfylle kravene med hensyn til friksjonsbremsen(e)s minste 

bremseandel som angitt nr. 6.3.1, 

6.2.3.2.  skal et kombinert friksjonsbremseanlegg også oppfylle kravene med hensyn til friksjonsbremsen(e)s minste 

bremseandel som angitt nr. 6.3.1. 

 Friksjonsbremsens bremsevirkning skal også fastsettes. I denne type prøving skal virkningen av den hydrostatiske 

overføringsinnretningen nøytraliseres før vurderingen av friksjonsbrems og rullemotstand. 

 Dersom den hydrostatiske bremsen av tekniske årsaker ikke kan avbrytes, kan friksjonsbremsens andel bestemmes 

på annen måte, for eksempel: 

6.2.3.3.  Påfølgende bremseprøvinger utføres 

6.2.3.3.1.  med et kombinert hydrostatisk bremseanlegg med friksjonsbremsen(e) innkoplet 

6.2.3.3.2. med et kombinert hydrostatisk bremseanlegg med friksjonsbremsen(e) satt ut av drift (bare «hydrostatisk 

bremsing») 

 Deretter anvendes følgende formel: 

zF = zHy+F – zHy + R 

zF: Gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon for friksjonsbremseanlegget (herunder også rullemotstand) 

zHy: Gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon, utelukkende med hensyn til det hydrostatiske bremseanleggets 
bremsevirkning (herunder også rullemotstand) 

zHy+F: Gjennomsnittlig fullt utviklet retardasjon for det kombinerte hydrostatiske bremseanlegget 

R: Rullemotstand = 0,02 
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6.2.4.  Nødbremseanlegg 

6.2.4.1.  Prøvingen av nødbremsens virkning skal foretas enten ved å simulere de faktiske feilmuligheter i driftsbremse-

anlegget eller ved å utføre denne prøving med et nødbremseanlegg som er uavhengig av driftsbremseanlegget. 

6.2.4.2.  Anlegget skal prøves med den relevante betjeningsinnretningen. 

 Den fastsatte bremsevirkningen skal oppnås ved å tilsette en kraft på betjeningsinnretningen som ikke overstiger 

600 N for fotbetjente eller 400 N for håndbetjente betjeningsinnretninger. Betjeningsinnretningen skal være 

plassert slik at føreren lett og hurtig kan nå den. 

6.2.4.3.  De fastsatte grenser for minste bremsevirkning ved prøvinger både med og uten belastning, er fastsatt i nr. 6.3.2 for 

hver kjøretøyklasse. 

6.3.  Prøving av bremsevirkning for driftsbremseanlegg og nødbremseanlegg (type 0) 

 Lastet og ulastet  Klasse I Klasse II Klasse III 

 (v i km/t, s i m, dm i m/s2) v ≤ 12 ≤ 30 ≤ 40 

6.3.1. Driftsbremseanlegg 

s ≤ 0,15v + v2/78 ≤ 0,15v + v2/92 ≤ 0,15v + v2/130 

dm ≥ 3,0 ≥ 3,55 ≥ 5,0 

6.3.1.1. 

Friksjonsbremsen(e)s minste 

bremseandel i et kombinert hydrostatisk 

bremseanlegg 

s ≤ 0,15v + v2/26 ≤ 0,15v + v2/40 ≤ 0,15v + v2/40 

dm ≥ 1,0 ≥ 1,5 ≥ 1,5 

6.3.1.2. 

Friksjonsbremsen(e)s minste 

bremseandel i et kombinert 

friksjonsbremseanlegg 

s ≤ 0,15v + v2/52 ≤ 0,15v + v2/52 ≤ 0,15v + v2/78 

dm ≥ 2,0 ≥ 2,0 ≥ 3,0 

6.3.2. Nødbremseanlegg 

s ≤ 0,15v + v2/40 ≤ 0,15v + v2/40 ≤ 0,15v + v2/57 

dm ≥ 1,5 ≥ 1,5 ≥ 2,2 

6.4.  Bremseprøving av type I (varmeprøving) 

6.4.1.  Driftsbremseanlegget skal prøves på en slik måte at tilførselen av energi til bremsene når kjøretøyet er lastet, 

tilsvarer energitilførselen registrert i samme tidsrom for et lastet kjøretøy som kjører med en jevn hastighet på 

40 km/t nedover en helling på 7 % over en strekning på 1,7 km. 

6.4.2.  Alternativt kan prøvingen foretas på en plan veistrekning, og med traktoren trukket av en traktor; under prøvingen 

skal kraften som påføres betjeningsinnretningen, være justert slik at motstanden fra det trukne kjøretøyet er 

konstant (7 % av det høyeste samlede statiske aksellast for den prøvde traktoren). Dersom tilgjengelig trekkraft er 

utilstrekkelig, kan prøvingen foretas ved en lavere hastighet, men da over en lengre strekning, som angitt i tabellen 

under: 

Hastighet [km/t] Strekning [meter] 

40 1700 

30 1950 

20 2500 

15 3100 

6.4.3.  Som alternativ til framgangsmåten med gjennomgående bremsing beskrevet i nr. 6.4.1 og 6.4.2, kan fram-

gangsmåten for prøving beskrevet i nr. 2.3.1 i vedlegg II med gjentatt bremsing også anvendes. 
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6.4.4.  Bremsevirkning med varme bremser 

 Ved avslutningen av type I-prøvingen skal driftsbremseanleggets virkning med varme bremser måles under samme 

vilkår (og særlig ved en konstant kraft på betjeningsinnretningene som er mindre enn eller lik den faktisk benyttede 

gjennomsnittskraft) som under type 0-prøvingen (temperaturforholdene kan variere). 

6.4.4.1.  Driftsbremseanleggets bremsevirkning med varme bremser skal ikke ligge under de grenseverdiene som er angitt i 

tabellen i nr. 6.4.4.2. 

6.4.4.2.  Minste fastsatte bremsevirkning med varme bremser (type I-prøving) 

Driftsbremseanlegg 
Bremsevirkning med varme bremser 

i % av fastsatt verdi 

Bremsevirkning med varme bremser i 

% av verdien registrert ved type 0-

prøving 

Hydrostatisk bremseanlegg 90 90 

Kombinert hydrostatisk bremseanlegg 90 80 

Kombinert friksjonsbremseanlegg 80 60 

Friksjonsbremseanlegg 75 60 

6.4.5.  Type I-prøving kan utelates dersom følgende to vilkår er oppfylt: 

6.4.5.1.  Minst 60 % av den samlede bremsekraften ved type 0-prøving av driftsbremseanlegget (se nr. 6.2.3) frambringes 

av bremsing med den hydrostatiske driften. 

6.4.5.2.  Produsenten kan vise at overoppheting av bremser i tilfelle av varig drift forhindres. 

6.5.  Parkeringsbremseanlegg 

6.5.1.  Når det gjelder parkeringsbremseanlegget, skal kravene i nr. 3.1.3 i vedlegg II være oppfylt. 

6.5.2.  For å kontrollere om kravene i 2.2.1.2.4 i vedlegg I er oppfylt, skal en type 0-prøving utføres med lastet kjøretøy 

med en utgangshastighet på v ≥ 0,8 vmax. Når parkeringsbremsens betjeningsinnretning aktiveres, skal den midlere 

maksimalretardasjon og retardasjonen umiddelbart før kjøretøyet stopper, ikke være mindre enn 1,5 m/s2. Kraften 

som påføres bremsebetjeningsinnretningen, skal ikke overstige de fastsatte verdier. 

 For manuelle betjeningsinnretninger (kjøretøyer i klasse I og klasse II) skal parkeringsbremsens bremsevirkning 

vurderes ved å sette betjeningsinnretningen for drift i nøytral stilling umiddelbart før parkeringsbremsen aktiveres 

for å sikre at det ikke bremses mot det hydrostatiske systemet. For kjøretøyer i klasse III skal denne rekkefølgen 

skje automatisk ved bruk utelukkende av driftsbremsens betjeningsinnretning. 

 _____  
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VEDLEGG X 

Krav til sikkerhetsaspektene ved komplekse elektroniske systemer for kjøretøybetjening 

1. Generelt 

 Dette vedlegg fastsetter kravene til typegodkjenningsprøving, feilstrategi og verifisering når det gjelder sikkerhetsaspektene 

ved komplekse elektroniske systemer for kjøretøybetjening for bremsing av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer. 

2. Krav 

 Alle komplekse elektroniske systemer for kjøretøybetjening skal oppfylle bestemmelsene i vedlegg 18 til UN-ECE-

reglement nr. 13, i samsvar med henvisningen i følgende tabell: 

UN-ECE-

reglement nr. 
Emne Endringsserie EUT-henvisning 

13 Godkjenning av kjøretøyer i 

gruppe M, N og O med hensyn til 

bremsevirkning 

Supplement 5 til endringsserie 10 

Endringsserie 11 

L 257 av 30.9.2010, s. 1 

L 297 av 13.11.2010, s. 183 
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VEDLEGG XI 

Krav til og prøvingsmetoder for blokkeringsfrie bremseanlegg og kjøretøyer utstyrt med slike 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «integrert mellomakselbremseanlegg» et mellomakselbremseanlegg der betjeningsinnretningen er integrert med 

driftsbremseanlegget på en slik måte at både mellomakselbremsen og driftsbremsen tilsettes samtidig eller 

hensiktsmessig forskjøvet når den kombinerte betjeningsinnretningen aktiveres, 

1.2. «føler» en komponent som er konstruert for å registrere hjulets eller hjulenes omdreiningsforhold eller kjøretøyets 

dynamiske forhold og overføre dataene om dette til kontrollinnretningen, 

1.3. «kontrollinnretning» en komponent som er konstruert for å analysere dataene fra føleren eller følerne og overføre et 

signal til modulatoren, 

1.4. «modulator» en komponent som er konstruert for å regulere bremsekraften eller bremsekreftene etter signalet som 

mottas fra kontrollinnretningen, 

1.5. «indirekte styrt hjul» menes et hjul der bremsekraften reguleres i samsvar med data fra føleren eller følerne på et 

annet eller andre hjul, 

1.6. «full bremsesyklus» at det blokkeringsfrie bremseanlegget modulerer bremsekraften gjentatte ganger for å forhindre 

at direktestyrte hjul låser seg og forhindrer bremsetilsetting dersom modulering bare forekommer én gang i løpet av 

oppbremsingen, 

1.7. «full kraft» den største kraften som påføres ved prøving av bremsevirkning og bremseanlegg i henhold til denne 

forordning. 

 For hjul med direkte og indirekte styring anses blokkeringsfrie bremseanlegg med mulighet for høy signalkontroll å 

omfatte både direkte og indirekte styrte hjul; i anlegg med lav signalkontroll skal alle hjul som er utstyrt med føler, 

anses som direktestyrte hjul. 

2. Generelt 

2.1.  Dette vedlegg fastsetter den bremsevirkning som kreves for jordbrukskjøretøyer med blokkeringsfrie bremseanlegg. 

 I dette vedlegg anses høyeste konstruksjonshastighet som slike krav gjelder for, å gjelde kjøretøyets fartsretning 

forover, med mindre annet er uttrykkelig nevnt. 

2.2.  Eksisterende blokkeringsfrie bremseanlegg består av én eller flere følere, én eller flere kontrollinnretninger og én 

eller flere modulatorer. Alle innretninger med en annen konstruksjon som kan bli innført i framtiden, eller når en 

blokkeringsfri bremsefunksjon integreres i et annet anlegg, skal anses som blokkeringsfrie bremseanlegg i henhold til 

dette vedlegg dersom de har en virkning som er likeverdig med den som er fastsatt i dette vedlegg. 

2.3.  Avvik fra de fastsatte prøvingsmetoder er tillatt i tilfeller der prøvingsvilkårene ikke kan oppfylles på grunn av en for 

lav høyeste konstruksjonshastighet for traktoren. I slike tilfeller skal de fastsatte virkningers likeverdighet vises med 

metoden for vurdering, og resultatene skal vedlegges typegodkjenningsrapporten. 

3. Grupper av blokkeringsfrie bremseanlegg 

3.1.  En traktor anses å være utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg dersom et av følgende anlegg er montert: 

3.1.1.  Blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe 1: 

 Et kjøretøy som er utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe 1, skal oppfylle alle relevante krav i dette 

vedlegg. 

3.1.2.  Blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe 2: 

 Et kjøretøy som er utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe 2, skal oppfylle alle relevante krav i dette 

vedlegg, med unntak av kravene i nr. 5.3.5.  
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3.1.3.  Blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe 3: 

 Et kjøretøy som er utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe 3, skal oppfylle alle relevante krav i dette 

vedlegg, med unntak av kravene i nr. 5.3.4 og 5.3.5. På slike kjøretøyer skal hver enkelt aksel (eller boggi) som ikke 

omfatter minst ett direktestyrt hjul, oppfylle vilkårene for friksjonsutnytting og hjullåsingssekvensen i tillegg 1 til 

vedlegg II når det gjelder henholdsvis bremsevirkning og belastning. Disse kravene kan kontrolleres på veidekker 

med stor eller liten friksjonskoeffisient (ca. 0,8, maksimalt 0,3) ved å variere kraften på driftsbremsens 

betjeningsinnretning. 

3.2.  En tilhenger skal anses å være utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg når minst to hjul, ett på hver side av 

kjøretøyet, er direktestyrt og øvrige hjul er direkte eller indirekte styrt av det blokkeringsfrie bremseanlegget. For 

slepvogner skal dessuten minst to hjul på en foraksel og to hjul på en bakaksel være direktestyrt, idet hver av akslene 

har minst én uavhengig modulator, og øvrige hjul er direkte eller indirekte styrt. Dessuten skal en tilhenger utstyrt 

med et blokkeringsfritt bremseanlegg oppfylle ett av følgende krav: 

3.2.1.  Blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe A: 

 En tilhenger som er utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe A, skal oppfylle alle relevante krav i dette 

vedlegg. 

3.2.2.  Blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe B: 

 En tilhenger som er utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe B, skal oppfylle alle relevante krav i dette 

vedlegg, med unntak av kravene i nr. 6.3.2. 

4. Generelle krav 

4.1.  Feil i det blokkeringsfrie bremseanleggets elektriske styringsenhet som påvirker anleggets evne til å oppfylle kravene 

til funksjonalitet og virkning i dette vedlegg, skal meddeles føreren med et særskilt varsellys. Det gule varsellyset 

angitt i nr. 2.2.1.29.1.2 i vedlegg I skal brukes for dette formål. 

 Inntil det er vedtatt ensartede prøvingsmetoder, skal produsenten framlegge for den tekniske instansen en analyse av 

mulige feil på styringsenheten og virkninger av dette. Disse opplysningene skal drøftes og føre til en avtale mellom 

den tekniske instansen og kjøretøyprodusenten. 

4.1.1.  Uregelmessigheter i en føler som ikke kan påvises under statiske forhold, skal påvises når kjøretøyets hastighet 

overstiger 10 km/t. For å forhindre feilaktig feilindikasjon når en føler ikke viser noen hastighetsverdi ettersom hjulet 

ikke roterer, kan kontrollen bli forsinket, men skal påvises senest når kjøretøyets hastighet overstiger 15 km/t. Det 

kan godtas at varsellyset tennes igjen når kjøretøyet står i ro, forutsatt at det slukker igjen før kjøretøyets hastighet 

når 10 km/t eller 15 km/t, avhengig av hva som er hensiktsmessig, dersom det ikke foreligger en feil. 

4.1.2.  Når det blokkeringsfrie bremseanlegget settes under spenning når kjøretøyet står i ro, skal de(n) elektrisk kontrollerte 

pneumatiske modulatorventilen(e) gjennomgå minst én syklus. 

4.2.  Traktorer som er utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg og er godkjent for å trekke en tilhenger med et slikt 

system, skal ha et eget varsellys for tilhengerens blokkeringsfrie bremseanlegg som oppfyller kravene i nr. 4.1. De 

separate varsellysene angitt i nr. 2.2.1.29.2 i vedlegg I skal anvendes for dette formål og aktiveres via pol nr. 5 på den 

elektriske koplingen som er i samsvar med ISO 7638:2003. Koplingen i henhold til ISO 7638:2003 kan etter behov 

brukes med 5 poler eller 7 poler. 

4.2.1.  Varsellyset skal ikke lyse når en tilhenger uten blokkeringsfritt bremseanlegg er tilkoplet, eller når ingen tilhenger er 

tilkoplet. Denne funksjonen skal være automatisk. 

4.3.  Ved feil som beskrevet i nr. 4.1 får følgende krav anvendelse: 

 Traktorer: Den gjenværende bremsevirkning skal være 1,3 m/s2 ved feil på en del av driftsbremseanleggets 

overføringsinnretning. Dette kravet skal ikke forstås som et avvik fra kravene til nødbremsing. 

 Tilhengere: Den gjenværende bremsevirkningen skal være minst 30 prosent av den virkning som er fastsatt for den 

relevante tilhengers driftsbremseanlegg.  



Nr. 73/180 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

4.4.  Anleggets drift må ikke forstyrres av magnetiske eller elektriske felt. Dette kravet skal vises ved oppfyllelse av de 

tekniske kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 17 nr. 2 bokstav g) og nr. 5 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

4.5.  Det er forbudt å montere på kjøretøyet en manuell innretning som kopler fra det blokkeringsfrie bremseanlegget eller 

endrer dets styringsmåte, unntatt på traktorer i gruppe T eller C. Dersom en slik innretning er montert på traktorer i 

gruppe T eller C, skal følgende vilkår være oppfylt: 

4.5.1.  Et varsellys skal varsle føreren om at det blokkeringsfrie bremseanlegget er utkoplet eller at styringsmåten er endret; 

varsellyset for feil på det blokkeringsfrie systemet kan benyttes for dette formål. 

 Varsellyset skal være konstant eller blinkende. 

4.5.2.  Det blokkeringsfrie bremseanlegget skal automatisk innkoples igjen/gå tilbake til modus for kjøring på vei når 

tenningsinnretningen (startinnretningen) settes i kjørestilling (på) eller kjøretøyets hastighet overstiger 30 km/t. 

4.5.3.  Brukerhåndboken som produsenten leverer med kjøretøyet, skal inneholde en advarsel til føreren om følgene av en 

manuell utkopling av det blokkeringsfrie bremseanlegget eller en endring av dets styringsmåte. 

4.5.4.  Innretningen nevnt i nr. 4.5 kan, i forbindelse med traktoren, utkople/endre styringsmåten til tilhengerens 

blokkeringsfrie bremseanlegg. En egen innretning utelukkende for tilhengeren er ikke tillatt. 

4.5.5.  Innretninger som endrer det blokkeringsfrie bremseanleggets styringsmåte omfattes ikke av nr. 4.5 dersom alle 

kravene for den gruppe av blokkeringsfrie bremseanlegg som kjøretøyet er utstyrt med, er oppfylt når styringsmåten 

er endret. I slike tilfeller skal likevel kravene i nr. 4.5.1, 4.5.2, og 4.5.3 være oppfylt. 

4.6.  For kjøretøyer som er utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg og med et integrert mellomakselbremseanlegg, 

skal det blokkeringsfrie bremseanlegget virke minst på driftsbremsene for mellomakselbremseanleggets kontrollerte 

aksel og på selve mellomakselbremseanlegget og oppfylle de relevante krav i dette vedlegg. 

4.7.  For tilhengere med pneumatiske bremseanlegg sikres full bremsesyklus for det blokkeringsfrie bremseanlegget bare 

dersom det trykket som er til rådighet ved bremsesylinderen på et direktestyrt hjul, er mer enn 100 kPa over det 

høyeste driftstrykk i løpet av en gitt prøving. Det tilgjengelige tilførselstrykket skal ikke være høyere enn 800 kPa. 

 For tilhengere med hydrauliske bremseanlegg sikres full bremsesyklus for det blokkeringsfrie bremseanlegget bare 

dersom det trykket som er til rådighet ved bremsesylinderen på et direktestyrt hjul, er mer enn 1750 kPa over det 

høyeste driftstrykket i løpet av en gitt prøving. Det energinivået som er tilgjengelig for det blokkeringsfrie 

bremseanlegget, skal ikke økes til over 14 200 kPa. 

5. Særlige bestemmelser for traktorer 

5.1.  Energiforbruk 

 Traktorer som er utstyrt med blokkeringsfrie bremseanlegg, skal beholde sin bremsevirkning når driftsbremsens 

betjeningsinnretning holdes aktivert over et lengre tidsrom. Oppfyllelse av dette kravet skal kontrolleres etter 

framgangsmåten nevnt i nr. 5.1.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.3, 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4 og 6.3. 

5.1.1.  Prøvingsmetode 

5.1.1.1.  Utgangsenerginivået i energilagringsinnretningen(e) skal være det som produsenten har oppgitt. Denne verdien skal 

minst gjøre det mulig å sikre den fastsatte driftsbremsevirkning med lastet kjøretøy. Energilagringsinnretningen(e) 

for pneumatisk hjelpeutstyr skal være utkoplet. 

5.1.1.2.  Bremsene på det lastede kjøretøyet skal tilsettes fullt i et tidsrom fra en utgangshastighet på minst 50 km/t (eller vmax, 

avhengig av hva som er lavest), på et veidekke med en friksjonskoeffisient på mindre enn eller lik 0,3; i dette 

tidsrommet skal det tas hensyn til energiforbruket til alle indirekte styrte hjul, og samtidig skal alle direktestyrte hjul 

forbli styrt av det blokkeringsfrie bremseanlegget. 

 Inntil slike prøvingsbaner blir allment tilgjengelige, kan den tekniske instansen etter eget skjønn tillate at det 

anvendes dekk med en slitasje som er på grensen til det som kan tillates, med verdier på inntil 0,4. Den faktisk målte 

verdien samt typen dekk og veidekke skal registreres.  
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5.1.1.3.  Deretter skal kjøretøyets motor stoppes eller tilførselen til energilagringsinnretningen(e) stenges av. 

5.1.1.4.  Driftsbremsens betjeningsinnretning skal så aktiveres fullt fire påfølgende ganger mens kjøretøyet står stille. 

5.1.1.5.  Når betjeningsinnretningen aktiveres for femte gang, skal kjøretøyet kunne bremses med minst den fastsatte virkning 

for nødbremsing med lastet kjøretøy. 

5.1.1.6.  For kjøretøyer som er godkjent for å trekke en tilhenger som er utstyrt med et trykkluftbremseanlegg, skal 

mateledningen under prøvingene stenges av og en energireserve på 0,5 liter skal koples til styreledningen (i samsvar 

med nr. 1.2.2.3 i vedlegg IV, del A.). Når bremsene tilsettes for femte gang som nevnt i nr. 5.1.1.5 i dette vedlegg, 

skal energinivået i styreledningen ikke ligge under halvparten av det nivå som fås ved full tilsetting med det 

opprinnelige energinivået. 

5.1.2.  Tilleggskrav 

5.1.2.1.  Veidekkets friksjonskoeffisient skal måles med vedkommende kjøretøy, etter metoden beskrevet i nr. 1.1 i tillegg 2. 

5.1.2.2.  Bremseprøvingen skal foretas med utkoplet motor på tomgang og med lastet kjøretøy. 

5.1.2.3.  Bremsetiden t skal være 15 sekunder. 

5.1.2.4.  Dersom tiden t ikke kan oppnås under en enkelt bremsefase, kan ytterligere faser benyttes, opp til høyst fire totalt. 

5.1.2.5.  Dersom prøvingen foretas i flere faser, skal det ikke tilføres ny energi mellom hver fase. Fra og med andre fase kan 

det tas hensyn til det energiforbruk som tilsvarer den første bremstilsettingen ved å trekke en full bremsetilsetting fra 

de fire fulle bremsetilsettingene fastsatt i nr. 5.1.1.4, 5.1.1.5, 5.1.1.6 og 5.1.2.6 for henholdsvis andre, tredje og fjerde 

fase av prøvingsmetoden fastsatt i nr. 5.1.1. 

5.1.2.6.  Virkningen fastsatt i nr. 5.1.1.5 skal anses oppnådd dersom energinivået i lagringsbeholderen eller -beholderne etter 

den fjerde aktiveringen, når kjøretøyet står i ro, er likt eller høyere enn nivået som er nødvendig for å oppnå 

nødbremsevirkning med lastet kjøretøy. 

5.2.  Friksjonsutnytting 

5.2.1.  Det blokkeringsfrie bremseanleggets utnyttelse av friksjonen tar hensyn til den faktiske økningen av bremselengden 

utover den teoretiske minsteverdi. Det blokkeringsfrie bremseanlegget skal anses for tilfredsstillende dersom vilkåret 

ε ≥ 0,75 

 er oppfylt, der ε står for den utnyttede friksjonen som beskrevet i nr. 1.2 i tillegg 2. 

5.2.2.  Friksjonsutnyttingen (ε) skal måles på veidekker med en friksjonskoeffisient på 0,3 eller mindre og på ca. 0,8 (tørr 

vei), med en utgangshastighet på 50 km/t eller vmax, avhengig av hva som er lavest. For å fjerne virkningene av 

forskjellig temperatur i bremsene anbefales det at zAL (se tillegg 1) bestemmes før bestemmelsen av k. 

 Inntil slike prøvingsbaner blir allment tilgjengelige, kan den tekniske instansen etter eget skjønn tillate at det 

anvendes dekk med en slitasje som er på grensen til det som kan tillates, med verdier på inntil 0,4. Den faktisk målte 

verdi samt type dekk og veidekke skal registreres. 

5.2.3.  Prøvingsmetoden for å bestemme friksjonskoeffisienten (k) og formlene for beregning av friksjonsutnyttingen (ε) er 

angitt i tillegg 2. 

5.2.4.  Det blokkeringsfrie bremseanleggets utnyttelse av friksjonen skal kontrolleres på ferdigoppbygde kjøretøyer utstyrt 

med et blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe 1 eller 2. For kjøretøyer utstyrt med blokkeringsfrie bremseanlegg i 

gruppe 3, skal bare akselen eller akslene med minst ett direktestyrt hjul oppfylle dette kravet. 
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5.2.5.  Vilkåret ε ≥ 0,75 skal kontrolleres med lastet og ulastet kjøretøy. Prøvingen med lastet kjøretøy på veidekke som gir 

høy friksjon kan utelates dersom den fastsatte kraften på betjeningsinnretningen ikke oppnår full bremsesyklus for 

det blokkeringsfrie bremseanlegget. For prøving uten last kan kraften på betjeningsinnretningen økes til inntil  

1 000 N dersom det blokkeringsfrie bremseanlegget ikke aktiveres ved full kraft. En høyere verdi enn verdien for full 

kraft kan anvendes dersom det er nødvendig for å aktivere det blokkeringsfrie bremseanlegget. Dersom 1 000 N ikke 

er nok til å sette anlegget i funksjon, kan denne prøvingen utelates. For trykkluftbremseanlegg skal lufttrykket for 

denne prøvingen ikke økes utover utkoplingstrykket. 

5.3.  Ytterligere kontroller 

 Følgende ytterligere kontroller skal foretas med utkoplet motor, med lastet og ulastet kjøretøy: 

5.3.1.  Hjul som er direktestyrt av et blokkeringsfritt bremseanlegg, skal ikke låses dersom betjeningsinnretningen plutselig 

aktiveres med full kraft på de typer veidekke som er angitt i nr. 5.2.2, ved en utgangshastighet på 40 km/t og ved en 

høy utgangshastighet som angitt i tabellen nedenfor: 

Tilstand Høyeste prøvingshastighet 

Veidekke som gir høy friksjon 0,8 vmax ≤ 80 km/t 

Veidekke som gir lav friksjon 0,8 vmax ≤ 70 km/t 

5.3.2.  Når en aksel går fra et veidekke som gir høy friksjon (kH) til et veidekke som gir lav friksjon (kL), der kH ≥ 0,5 og 

kH/kL ≥ 2, med full kraft på betjeningsinnretningen, skal de direktestyrte hjulene ikke låses. Kjørehastigheten og 

tilsettingsøyeblikket for bremsene skal være beregnet slik at når det blokkeringsfrie bremseanlegget utfører en full 

bremsesyklus på et veidekke med høy friksjon, skal overgangen fra et veidekke til et annet skje ved høy og lav 

hastighet på vilkårene angitt i nr. 5.3.1. 

5.3.3.  Når et kjøretøy går fra et veidekke som gir lav friksjon (kL) til et veidekke som gir høy friksjon (kH) der kH ≥ 0,5 og 

kH/kL ≥ 2, med full kraft på betjeningsinnretningen, skal kjøretøyets retardasjon innen rimelig tid nå den verdi som 

oppnås på veidekke som gir høy friksjon, og kjøretøyet skal ikke avvike fra den fastsatte kursen. Kjørehastigheten og 

tilsettingsøyeblikket for bremsene skal være slik beregnet at overgangen, med full bremsesyklus for det 

blokkeringsfrie bremseanlegget på det veidekket som gir lav friksjon, fra et veidekke til et annet skjer ved en 

hastighet på ca. 50 km/t eller 0,8 vmax, avhengig av hva som er lavest. 

5.3.4.  For kjøretøyer utstyrt med blokkeringsfrie bremseanlegg i gruppe 1 eller 2 gjelder at når kjøretøyets høyre og venstre 

hjul befinner seg på veidekker med ulik friksjonskoeffisient (kH og kL) der kH ≥ 0,5 og kH/kL ≥ 2, skal de direktestyrte 

hjulene ikke låses når betjeningsinnretningen plutselig aktiveres med full kraft ved en hastighet på 50 km/t eller  

0,8 vmax, avhengig av hva som er lavest. 

5.3.5.  Lastede kjøretøyer som er utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe 1 skal dessuten, på vilkårene i 

nr. 5.3.4, oppfylle den bremsevirkningen som er fastsatt i tillegg 3. 

5.3.6.  Kortvarige perioder med låsing av hjulene er likevel tillatt ved prøvingene fastsatt i nr. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 og 

5.3.5. Videre er låsing av hjulene tillatt ved hastigheter under 15 km/t; på samme måte er låsing av indirekte styrte 

hjul tillatt uansett hastighet, men stabilitet og styrbarhet skal ikke påvirkes. 

5.3.7.  Ved prøvingene fastsatt i nr. 5.3.4 og 5.3.5 er styrekorreksjon tillatt dersom vinkeldreiningen til betjenings-

innretningen for styring i løpet av de to første sekundene er mindre enn 120° og samlet ikke mer enn 240°. Dessuten 

skal kjøretøyets midtplan i lengderetningen ved begynnelsen av prøvingene befinne seg over skillet mellom de to 

veidekkene med høy og lav friksjon, og under prøvingene skal ingen del av (de ytterste) dekkene overskride dette 

skillet. 

5.3.8.  Det skal tas hensyn til følgende: 

5.3.8.1.  kH og kL skal måles i samsvar med det som er fastsatt i tillegg 2 til dette vedlegg. 
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5.3.8.2.  Formålet med prøvingene i nr. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 og 5.3.4 er å kontrollere at de direktestyrte hjulene ikke låser seg, og 

at kjøretøyet forblir stabilt. Ved disse prøvingene kan en høyere verdi enn verdien for full kraft anvendes dersom det 

er nødvendig for å aktivere det blokkeringsfrie bremseanlegget. 

5.3.8.3.  Når det gjelder nr. 5.3.1 og 5.3.2, er det derfor ikke nødvendig å stanse kjøretøyet helt på veidekker som gir lav 

friksjon. 

6. Særlige bestemmelser for tilhengere 

6.1.  Energiforbruk 

 Tilhengere utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg skal være slik konstruert at det selv etter at betjenings-

innretningen for driftsbremsen har vært helt aktivert i et visst tidsrom, fortsatt er tilstrekkelig energi til å stanse 

kjøretøyet over en rimelig strekning. 

6.1.1.  Oppfyllelse av ovennevnte krav skal kontrolleres etter framgangsmåten beskrevet nedenfor, med ulastet kjøretøy på 

en rett, plan vei som har et veidekke med god friksjonskoeffisient, med bremsene justert så tett som mulig og med en 

lastavhengig bremsekraftregulator (dersom montert) stilt på lastet tilstand under hele prøvingen. 

 Dersom friksjonskoeffisienten for prøvingsbanen er for høy og hindrer det blokkeringsfrie bremseanlegget i å tre i 

funksjon, kan prøvingen utføres på et veidekke med en lavere friksjonskoeffisient. 

6.1.2.  For trykkluftbremseanlegg skal utgangsenerginivået i energilagringsbeholderen(e) tilsvare et trykk på 800 kPa på 

mateledningens koplingshode på tilhengeren. 

6.1.3.  Ved en utgangshastighet på minst 30 km/t skal det foretas en fullbremsing i t = 15 sekunder, da det skal tas hensyn til 

energiforbruket til alle indirekte styrte hjul, og alle direktestyrte hjul skal fortsatt være kontrollert av det 

blokkeringsfrie bremseanlegget. Under prøvingen skal tilførselen til energilagringsbeholderen eller energilag-

ringsbeholderne være avstengt. Dersom tiden t = 15 s ikke kan oppnås i én enkelt bremsefase, kan ytterligere 

bremsefaser foretas. I disse bremsefasene skal ingen ny energi tilføres energilagringsbeholderen(e), og fra den andre 

fasen skal det tas hensyn til det ekstra energiforbruk som kreves for å fylle bremsesylinderne, for eksempel ved 

prøvingsmetoden beskrevet nedenfor. Trykket i beholderen eller beholderne ved begynnelsen av første fase skal være 

det som er fastsatt i nr. 6.1.2. Ved begynnelsen av de(n) etterfølgende fasen(e) skal trykket i beholderen eller 

beholderne etter at bremsene er tilsatt ikke være lavere enn trykket i beholderen eller beholderne ved slutten av 

foregående fase. Ved de(n) etterfølgende bremsing(er) skal det bare regnes med den tid som går fra det tidspunkt 

trykket i beholderen eller beholderne er det samme som ved slutten av foregående fase. 

6.1.4.  Ved slutten av bremsingen, når kjøretøyet står i ro, skal driftsbremsens betjeningsinnretning aktiveres helt fire 

ganger. Ved den femte tilsettingen skal trykket i driftskretsene være tilstrekkelig til å gi en samlet bremsekraft på 

hjulperiferien som er minst 22,5 % av høyeste stasjonær belastning på hjulene, uten at noe bremseanlegg som ikke 

styres av det blokkeringsfrie bremseanlegget, aktiveres automatisk. 

6.2.  Friksjonsutnytting 

6.2.1.  Tilhengere utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg anses akseptable når vilkåret ε ≥ 0,75 er oppfylt, der ε står 

for den utnyttede friksjonen, som definert i nr. 2 i tillegg 2. Oppfyllelse av dette kravet skal kontrolleres med ulastet 

kjøretøy på en rett, plan vei som har et veidekke med en god friksjonskoeffisient. 

 Dersom friksjonskoeffisienten for prøvingsbanen er for høy og hindrer det blokkeringsfrie bremseanlegget i å tre i 

funksjon, kan prøvingen utføres på et veidekke med en lavere friksjonskoeffisient. 

 For tilhengere som er utstyrt med en lastavhengig bremsekraftregulator, kan trykkinnstillingen økes for å sikre full 

bremsyklus. 

6.2.2.  For å eliminere virkningene av forskjeller i bremsetemperatur anbefales det at zRAL bestemmes før kR. 

6.3.  Ytterligere kontroller 

6.3.1.  Ved hastigheter høyere enn 15 km/t skal hjul som er direktestyrt av et blokkeringsfritt bremseanlegg, ikke låses når 

traktorens betjeningsinnretning plutselig aktiveres med full kraft. Samsvar med dette kravet skal kontrolleres under 

vilkårene fastsatt i nr. 6.2, ved utgangshastigheter på 40 km/t og 60 km/t. 
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6.3.2.  Bestemmelsene i dette nummer får anvendelse bare på tilhengere utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg i 

gruppe A. Dersom høyre og venstre hjul befinner seg på veidekker som gir forskjellige største bremsevirkninger 

(zRALH og zRALL), der 

 og  

 skal de direktestyrte hjulene ikke låses når traktorens betjeningsinnretning plutselig aktiveres med full kraft ved en 

hastighet på 50 km/t. Forholdet zRALH/zRALL kan bestemmes etter framgangsmåten i nr. 2 i tillegg 2 eller ved å 

beregne forholdet zRALH/zRALL. På disse vilkårene skal det ulastede kjøretøyet oppfylle den fastsatte bremsevirkning i 

tillegg 3.  

 For tilhengere som er utstyrt med en lastavhengig bremsekraftregulator, kan trykkinnstillingen økes for å sikre full 

bremsesyklus. 

6.3.3.  Ved hastigheter ≥15 km/t kan direktestyrte hjul låses i korte perioder, men ved hastigheter < 15 km/t tillates all 

låsing. Låsing av indirekte styrte hjul er tillatt uansett hastighet. Stabiliteten skal ikke påvirkes under noen 

omstendigheter. 

 _____  
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Tillegg 1 

Symboler 

Følgende symboler benyttes i tillegg 2, 3 og 4: 

Symbol Merknader 

E akselavstand 

ER avstand mellom koplingspunkt og akselens eller akslenes midtpunkt for tilhengere med stivt drag (eller avstanden 

mellom koplingspunkt og akselens eller akslenes midtpunkt for påhengsvogner) 

ε kjøretøyets utnyttede friksjon: forholdet mellom største bremsevirkning med det blokkeringsfrie bremseanlegget i 

drift (zAL) og friksjonskoeffisienten (k) 

εi ε-verdien målt på akselen i (for traktorer med blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe 3) 

εΗ ε-verdien på veidekket som gir høy friksjon 

εL ε-verdien på veidekket som gir lav friksjon 

F kraft (N) 

FbR bremsekraft på tilhengeren med det blokkeringsfrie bremseanlegget ute av drift 

FbRmax høyeste verdi av FbR 

FbRmaxi verdi av FbRmax med bremsing bare på tilhengerens aksel 

FbRAL bremsekraft på tilhengeren med det blokkeringsfrie bremseanlegget i drift 

FCnd samlet statisk normalkraft fra veidekket på kjøretøykombinasjonens ubremsede, ikke-drevne aksler 

FCd samlet statisk normalkraft fra veidekket på kjøretøykombinasjonens ubremsede drivaksler 

Fdyn normalkraft fra veidekket under dynamiske forhold med det blokkeringsfrie bremseanlegget i drift 

Fidyn Fdyn for aksel i for traktorer eller slepvogn 

Fi veidekkets normalkraft på aksel i under statiske forhold 

FM samlet statisk normalkraft fra veidekket på alle traktorens hjul 

FMnd(1) samlet statisk normalkraft fra veidekket på traktorens ubremsede, ikke-drevne aksler 

FMd samlet statisk normalkraft fra veidekket på motorvognens ubremsede drivaksler 

FR samlet statisk normalkraft fra veidekket på alle tilhengerens hjul 

FRdyn samlet dynamisk normalkraft fra veidekket på akselen eller akslene på tilhengere med stivt drag eller påhengsvogner 

FwM 0,01 FMnd + 0,015 FMd 

g tyngdeakselerasjon (9,81 m/s2) 



Nr. 73/186 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

Symbol Merknader 

h tyngdepunktets høyde som angitt av produsenten og godkjent av den tekniske instans som foretar typegod-

kjenningsprøvingen 

hD dragets høyde (hengslingspunkt på tilhenger) 

hK svingskivens høyde (kingbolt) 

hR tyngdepunktets høyde på tilhengeren 

k friksjonskoeffisient mellom dekk og veidekke 

kf k-faktor for én foraksel 

kH k-verdi bestemt på veidekke som gir høy friksjon 

ki k-verdi bestemt på aksel i for et kjøretøy med blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe 3 

kL k-verdi bestemt på veidekke som gir lav friksjon 

klock friksjonsverdi for 100 % slipp 

kM k-faktor for traktoren 

kpeak høyeste verdi for kurven «friksjon i forhold til slipp»  

kr k-faktor for én bakaksel 

kR k-faktor for tilhengeren 

P det enkelte kjøretøys masse [kg] 

R forholdet mellom kpeak og klock 

t tidsintervall [s] 

tm gjennomsnittsverdi av t 

tmin minste verdi av t 

z bremsevirkning [m/s2] 

zAL kjøretøyets bremsevirkning z med det blokkeringsfrie bremseanlegget i drift 

zC kjøretøykombinasjonens bremsevirkning z når bare tilhengeren bremses og det blokkeringsfrie bremseanlegget er 

ute av drift 

zCAL kjøretøykombinasjonens bremsevirkning z når bare tilhengeren bremses og det blokkeringsfrie bremseanlegget er i 

drift 

zCmax høyeste verdi av zC 

zCmaxi høyeste verdi av zC når bare tilhengerens aksel i bremses 

zm gjennomsnittlig bremsevirkning 

zmax høyeste verdi av z 

zMALS zAL for traktoren på «blandet veidekke» 

zR tilhengerens bremsevirkning z med det blokkeringsfrie bremseanlegget ute av drift 

zRAL zAL for tilhengeren ved bremsing av alle aksler, med ubremset traktor og motoren utkoplet 
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Symbol Merknader 

zRALH zRAL på veidekke med høy friksjonskoeffisient 

zRALL zRAL på veidekke med lav friksjonskoeffisient 

zRALS zRAL på blandet veidekke 

zRH zR på veidekke med høy friksjonskoeffisient 

zRL zR på veidekke med lav friksjonskoeffisient 

zRHmax høyeste av zRH 

zRLmax høyeste verdi av zRL 

zRmax høyeste verdi av zR 

(1) FMnd og FMd ved motordrevne kjøretøyer med to aksler: Disse symbolene kan forenkles til tilsvarende Fi-symboler. 
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Tillegg 2 

Friksjonsutnytting 

1. Målemetode for traktorer 

1.1.  Bestemmelse av friksjonskoeffisienten (k) 

1.1.1.  Friksjonskoeffisienten (k) bestemmes som forholdet mellom de største bremsekreftene uten at hjulene låses, og den 

tilsvarende dynamiske belastningen på den bremsede akselen. 

1.1.2.  Bremsene skal tilsettes på bare én av akslene til kjøretøyet som prøves, ved en utgangshastighet på 50 km/t. 

Bremsekreftene skal fordeles mellom akselens hjul på en slik måte at størst mulig bremsevirkning oppnås. Det 

blokkeringsfrie bremseanlegget skal være utkoplet eller ute av drift mellom 40 km/t og 20 km/t. 

1.1.3.  Det skal foretas flere prøvinger med trinnvis økende bremsetrykk for å bestemme kjøretøyets største bremsevirkning 

(zmax). Under hver prøving skal aktiveringskraften holdes konstant, og bremsevirkningen bestemmes ut fra den tid (t) 

det tar å redusere hastigheten fra 40 km/t til 20 km/t, ved hjelp av følgende formel 

z =  
0,566 

t 

 zmax er høyeste verdi av z i m/s2, 

 t er tid uttrykt i sekunder. 

1.1.3.1.  Låsing av hjulene kan forekomme ved lavere hastigheter enn 20 km/t. 

1.1.3.2.  Ut fra den målte minsteverdien av t, kalt tmin, velges tre verdier av t mellom tmin og 1,05 min, den aritmetiske 

middelverdien tm beregnes, og deretter beregnes 

zm =  
0,566 

tm 

 Dersom det godtgjøres at det av praktiske årsaker ikke er mulig å oppnå de tre verdiene bestemt ovenfor, kan 

minstetidsintervallet tmin benyttes. Kravene i nr. 1.3 gjelder imidlertid fortsatt. 

1.1.4.  Bremsekreftene skal beregnes på grunnlag av den målte verdien for bremsevirkning og de ubremsede akslenes 

rullemotstand, som for en drivaksel er 0,015 ganger den statiske aksellasten og for en ikke-drevet aksel 0,010 ganger 

den statiske aksellasten. 

1.1.5.  Den dynamiske belastningen på akselen skal beregnes ut fra bremsevirkning, statisk aksellast, akselavstand og 

tyngdepunktets høyde. 

1.1.6.  Verdien av k skal avrundes til tre desimaler. 

1.1.7.  Deretter gjentas prøvingen for de andre akslene, som beskrevet i nr. 1.1.1 til 1.1.6 (for unntak, se nr. 1.4 og 1.5). 

1.1.8.  For eksempel er friksjonskoeffisienten (k) for et toakslet, bakhjulsdrevet kjøretøy med bremset foraksel gitt ved 

formelen: 

 

1.1.9.  Det bestemmes én koeffisient for forakselen, kf, og én for bakakselen, kr. 

1.2.  Bestemmelse av utnyttet friksjon (ε)  
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1.2.1.  Utnyttet friksjon (ε) defineres som forholdet mellom største bremsevirkning med det blokkeringsfrie bremseanlegget i 

drift (zAL) og friksjonskoeffisienten kM, dvs.: 

ε =  
zAL 

kM 

1.2.2.  Fra en utgangshastighet på 55 km/t, eller vmax, avhengig av hva som er lavest, skal høyeste verdi for bremsevirkning 

(zAL) måles med full bremsesyklus for det blokkeringsfrie bremseanlegget. Denne verdien for zAL baseres på 

gjennomsnittsverdien for tre prøvinger, som beskrevet i nr. 1.1.3 i dette vedlegg, idet tiden det tar å redusere 

hastigheten fra 40 km/t til 15 km/t, benyttes følgende formel: 

zAL =  
0,849 

tm 

1.2.3.  Friksjonskoeffisienten kM bestemmes ved vekting av de dynamiske aksellastene: 

kM =  
kf x Ffdyn + kr x Frdyn 

P x g 

 der: 

 

1.2.4.  Verdien av ε avrundes til to desimaler. 

1.2.5.  For et kjøretøy utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe 1 eller 2 baseres verdien av zAL på hele 

kjøretøyet med det blokkeringsfrie bremseanlegget i drift, og den utnyttede friksjon (ε) gis ved samme formel som i 

nr. 1.2.1 ovenfor. 

1.2.6.  For et kjøretøy utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg i gruppe 3 måles verdien av zAL på hver aksel som har 

minst ett direktestyrt hjul. 

 For eksempel er den utnyttede friksjonen (ε) for et toakslet kjøretøy med et blokkeringsfritt bremseanlegg som virker 

bare på bakakselen (2), gitt ved formelen: 

 

 Denne beregningen skal foretas for hver aksel som har minst ett direktestyrthjul. 

1.3.  Dersom ε > 1,00, skal målingene av friksjonskoeffisientene gjentas. Det tillates et avvik på 10 %. 

1.4.  For traktorer som er utstyrt med tre aksler, kan det ses bort fra alle aksler som er sammenkoplet ved hjelp av 

opphengskomponenter (og dermed reagerer på vektoverføring under bremsing) eller kraftoverføring, ved bestemmelse 

av k-verdi for kjøretøyet. 

 Inntil en felles prøvingsmetode er fastsatt, skal kjøretøyer med flere enn tre aksler samt spesialkjøretøyer være 

gjenstand for samråd med den tekniske instansen. 

1.5.  For traktorer med akselavstand under 3,80 meter og med h/E > 0,25 utelates bestemmelsen av friksjonskoeffisienten 

for bakakselen. 

1.5.1.  I dette tilfellet defineres den utnyttede friksjonen (ε) som kvotienten mellom den største bremsevirkning med det 

blokkeringsfrie bremseanlegget i drift (zAL) og friksjonskoeffisienten (kf), det vil si 

ε =  
zAL 

kf   
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2. Målemetode for tilhengere 

2.1.  Generelt 

2.1.1.  Friksjonskoeffisienten (k) bestemmes som forholdet mellom de største bremsekreftene uten at hjulene låses, og den 

tilsvarende dynamiske belastningen på den bremsede akselen. 

2.1.2.  Bremsene skal tilsettes på bare én av akslene til tilhengeren som prøves, ved en utgangshastighet på 50 km/t. 

Bremsekreftene skal fordeles mellom akselens hjul på en slik måte at størst mulig bremsevirkning oppnås. Det 

blokkeringsfrie bremseanlegget skal være utkoplet eller ute av drift mellom 40 km/t og 20 km/t. 

2.1.3.  Det skal foretas flere prøvinger med trinnvis økende bremsetrykk for å bestemme kjøretøykombinasjonens største 

bremsevirkning (zCmax) når bare tilhengeren bremses. Under hver prøving skal aktiveringskraften holdes konstant, og 

bremsevirkningen bestemmes ut fra den tid (t) det tar å redusere hastigheten fra 40 km/t til 20 km/t, ved hjelp av 

formelen: 

zc =  
0,566 

t 

2.1.3.1.  Låsing av hjulene kan forekomme ved lavere hastigheter enn 20 km/t. 

2.1.3.2.  Ut fra den målte minsteverdien av t, kalt tmin, velges tre verdier av t mellom tmin og 1,05 tmin, den aritmetiske 

middelverdien tm beregnes. 

 Deretter beregnes: 

zcmax =  
0,566 

tm 

 Dersom det godtgjøres at det av praktiske årsaker ikke er mulig å oppnå de tre verdiene bestemt ovenfor, kan 

minstetidsintervallet tmin benyttes. 

2.1.4.  Den utnyttede friksjonen (ε) beregnes etter følgende formel: 

ε =  
zAL 

kR 

 K-verdien skal bestemmes som angitt i nr. 2.2.3 for slepvogner eller nr. 2.3.1 for tilhengere med stivt drag og 

påhengsvogner. 

2.1.5.  Dersom ε > 1,00, skal målingene av friksjonskoeffisientene gjentas. Det tillates et avvik på 10 %. 

2.1.6.  Største bremsevirkning (zRAL) måles med full bremsesyklus for det blokkeringsfrie bremsesystemet og uten at 

traktoren bremses, ut fra gjennomsnittsverdien for de tre prøvingene, som angitt i nr. 2.1.3. 

2.2.  Slepvogner 

2.2.1.  Friksjonskoeffisienten k (med det blokkeringsfrie bremsesystemet utkoplet eller ute av drift, mellom 40 km/t og 

20 km/t) skal måles for for- og bakaksler. 

 For en foraksel i: 
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 For en bakaksel i: 

 

2.2.2.  Verdiene av kf og kr og avrundes til tre desimaler. 

2.2.3.  Friksjonskoeffisienten kR beregnes proporsjonalt med de dynamiske aksellastene. 

 

2.2.4.  zRAL (med det blokkeringsfrie bremseanlegget i drift) måles som følger: 

 

 zRAL bestemmes på et veidekke med høy friksjonskoeffisient og, for kjøretøyer med blokkeringsfritt bremseanlegg i 

gruppe A, også på et dekke med lav friksjonskoeffisient. 

2.3.  Tilhengere med stivt drag og påhengsvogner 

2.3.1.  k måles (med det blokkeringsfrie bremseanlegget utkoplet eller ute av drift, mellom 40 km/t og 20 km/t) med hjul 

montert på bare én aksel, idet hjulene på de(n) andre akslen(e) er fjernet. 

 

2.3.2.  zRAL måles (med det blokkeringsfrie bremseanlegget ute av drift) med alle hjul montert. 

 

 zRAL bestemmes på et veidekke med høy friksjonskoeffisient og, for kjøretøyer med blokkeringsfritt bremseanlegg i 

gruppe A, også på et dekke med lav friksjonskoeffisient. 

 _____  
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Tillegg 3 

Krav til bremsevirkning på veidekker med FORSKJELLIG FRIKSJON 

1. Traktor 

1.1.  Den fastsatte bremsevirkningen nevnt i nr. 6.3.5 i dette vedlegg kan beregnes ut fra den friksjonskoeffisient som måles på 

de to veidekkene prøvingen er foretatt på. 

 De to veidekkene skal oppfylle kravene i nr. 6.3.4 i dette vedlegg. 

1.2.  Friksjonskoeffisientene (kH and kL) for veidekkene med henholdsvis høy og lav friksjon bestemmes i samsvar med 

kravene i nr. 1.1 i tillegg 2. 

1.3.  Bremsevirkningen (zMALS) for lastede traktorer skal være: 

 

2. Tilhengere 

2.1.  Tallet for bremsekraft nevnt i nr. 6.3.2 i dette vedlegg kan beregnes ut fra de målte verdiene for bremsevirkning zRALH and 

zRALL, på de to veidekkene som prøvingen foretas på med det blokkeringsfrie bremseanlegget i drift. De to veidekkene 

skal oppfylle kravene i nr. 6.3.2 i dette vedlegg. 

2.2.  Verdien for bremsevirkning zRALS beregnes som følger: 

 

Dersom ɛH > 0,95, brukes ɛH = 0,95. 

 _____ 
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Tillegg 4 

Framgangsmåte for valg av veidekke med lav friksjon 

1.  Nærmere opplysninger om friksjonskoeffisienten til det valgte veidekket, som fastsatt i nr. 5.1.1.2 i dette vedlegg, skal 

gis til den tekniske instans. 

1.1.  Disse dataene skal omfatte en kurve over friksjonskoeffisienten i forhold til slipp (fra 0 til 100 % slipp ) for en hastighet 

på ca. 40 km/t. 

 Inntil en felles prøvingsmetode er fastsatt for bestemmelse av friksjonskurve for kjøretøyer med en største masse som 

overskrider 3,5 tonn, kan kurven som er fastsatt for personbiler benyttes. I dette tilfellet bestemmes for kjøretøyer med 

en største masse som overskrider 3,5 tonn, forholdet mellom kpeak og klock ved hjelp av en verdi for kpeak som definert i 

tillegg 2. Med den tekniske instansens godkjenning kan friksjonskoeffisienten beskrevet i dette punkt bestemmes på 

annen måte dersom verdiene for kpeak og klock vises. 

1.1.1.  Den høyeste verdien på kurven betegnes som kpeak, og verdien ved 100 % slipp betegnes som klock. 

1.1.2.  Forholdet R bestemmes som kvotienten av kpeak og klock. 

R =  
kpeak 

klock 

1.1.3.  Verdien av R avrundes til én desimal. 

1.1.4.  Veidekket som benyttes, skal ha et R-forhold på mellom 1,0 og 2,0. 

 Inntil slike prøvingsbaner blir allment tilgjengelige, skal et R-forhold på inntil 2,5 kunne godtas etter samråd med den 

tekniske instansen. 

2.  Før prøvingene skal den tekniske instans sikre at det valgte veidekket oppfyller de fastsatte krav, og skal underrettes om 

prøvingsmetode for å fastsette R, typen kjøretøy (traktor osv.) og aksellast og dekk (det skal foretas prøvinger med 

forskjellige belastninger og dekk, og resultatene gis den tekniske instans, som skal avgjøre om de er representative for 

kjøretøyet som skal godkjennes). 

2.1.  Verdien av R skal nevnes i prøvingsrapporten. 

 Kalibreringen av veidekket skal foretas minst én gang i året med et representativt kjøretøy, for å kontrollere at R er 

stabilt. 

 _____  



Nr. 73/194 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

VEDLEGG XII 

Krav til elektronisk styrte bremseanlegg i kjøretøyer med trykkluftbremseanlegg eller i kjøretøyer med 

datakommunikasjon via pol nr. 6 og 7 i kopling i henhold til ISO 7638, og kjøretøyer utstyrt med elektronisk styrte 

bremseanlegg 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «punkt-til-punkt-forbindelse» en type kommunikasjonsnett som består av bare to enheter, hver utstyrt med en 

integrert termineringsmotstand for kommunikasjonslinjen, 

1.2. «bremsesignal» et logisk signal som angir aktivering av bremsene. 

2. Generelle krav 

2.1.  Den elektriske styreledningen skal være i samsvar med ISO 11992-1 og 11992-2:2003, med endring 1:2007 og ha en 

sjupolet punkt-til-punkt-kopling i henhold til ISO 7638-1 eller 7638-2:2003. Datakontaktene i koplingen i henhold til 

ISO 7638 skal utelukkende brukes til overføring av informasjon utelukkende for bremsefunksjoner (herunder ABS) 

og understellsfunksjoner (styring, dekk og hjuloppheng) som angitt i ISO 11992-2:2003, med endring 1:2007. 

Bremsefunksjonene har prioritet og skal opprettholdes under normale forhold og ved feil. Overføring av informasjon 

om understellet skal ikke forsinke bremsefunksjonene. Strømforsyningen via koplingen i henhold til ISO 7638 skal 

utelukkende brukes til bremse- og understellsfunksjoner og funksjoner som kreves for overføring av informasjon om 

tilhengeren som ikke overføres via den elektriske styreledningen. Under alle omstendigheter får bestemmelsene i nr. 

5.2.1 anvendelse. Strømforsyningen til alle andre funksjoner skal skje på annen måte. 

2.2.  Støtte for meldinger definert i ISO 11992-2:2003, med endring 1:2007, er angitt i tillegg 1 til dette vedlegg for 

traktoren og tilhengeren, alt etter hva som er relevant. 

2.3.  Den funksjonelle kompatibiliteten mellom traktorer og tilhengere utstyrt med elektriske styreledninger skal ved 

typegodkjenningen vurderes ved å kontrollere at de relevante bestemmelser i ISO 11992:2003, herunder ISO 11992-

2:2003 med endring 1:2007, del 1 og 2, overholdes. Eksempler på prøvinger som kan anvendes for å gjøre denne 

kontrollen, er gitt i tillegg 2 til dette vedlegg. 

2.4.  Dersom en traktor er utstyrt med en elektrisk styreledning og er elektrisk koplet til en tilhenger som er utstyrt med en 

elektrisk styreledning, skal en vedvarende feil (> 40 ms) i den elektriske styreledningen oppdages i traktoren og 

signaliseres til føreren ved hjelp av det gule varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.1.2 i vedlegg I, når tilhengeren er tilkoplet 

via den elektriske styreledningen. 

3. Særlige krav til koplinger mellom traktorer og tilhengere i forbindelse med trykkluftbremseanlegg 

3.1.  Traktorens elektriske styreledning skal gi opplysninger om hvorvidt kravene i nr. 2.2.1.29.1.2 i vedlegg I kan 

oppfylles av den elektriske styreledningen, uten støtte av den pneumatiske styreledningen. Den skal også gi 

opplysninger om hvorvidt den er utstyrt i samsvar med nr. 2.1.4.1.2 i vedlegg I med to styreledninger eller i samsvar 

med nr. 2.1.4.1.3 i vedlegg I med bare én elektrisk styreledning. 

3.2.  En traktor som er utstyrt i samsvar med nr. 2.1.4.1.3 i vedlegg I, skal kunne registrere at den ikke er kompatibel med 

en tilhenger som er utstyrt i samsvar med nr. 2.1.4.1.1 i vedlegg I. Når slike kjøretøyer er elektrisk tilkoplet via 

traktorens elektriske styreledning, skal føreren varsles om dette ved det røde varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.1.1 i 

vedlegg I, og når systemet settes under spenning, skal bremsene på traktoren automatisk tilsettes. Denne 

bremsetilsettingen skal gi minst den bremsevirkning som er fastsatt for parkeringsbremsen i henholdsvis nr. 3.1.3.1 og 

3.1.3.2 i vedlegg II. 

3.3.  For en traktor som er utstyrt med to styreledninger som beskrevet i nr. 2.1.4.1.2 i vedlegg I, skal følgende vilkår være 

oppfylt når den blir elektrisk koplet til en tilhenger som også er utstyrt med to styreledninger: 

3.3.1.  Begge signaler skal være til stede på koplingshodet, og tilhengeren skal anvende det elektriske kontrollsignalet, med 

mindre dette signalet har vist seg å svikte. I så tilfelle skal tilhengeren automatisk kople over på den pneumatiske 

styreledningen.  



8.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/195 

 

3.3.2.  Hvert kjøretøy skal være i samsvar med de relevante bestemmelsene i tillegg 1 til vedlegg II med hensyn til både de 

elektriske og de pneumatiske styreledningene. 

3.3.3.  Når det elektriske kontrollsignalet i mer enn ett sekund har oversteget det som tilsvarer 100 kPa, skal tilhengeren 

bekrefte at et pneumatisk signal finnes, og dersom det ikke finnes noe pneumatisk signal, skal føreren få et varsel om 

dette fra tilhengeren ved det særlige gule varsellyset nevnt i nr. 2.1.4.1.2 i vedlegg I. 

3.4.  En tilhenger kan være utstyrt som beskrevet i nr. 2.1.4.1.3 i vedlegg I, dersom det bare kan betjenes sammen med en 

traktor med en elektrisk styreledning som oppfyller kravene i nr. 2.2.1.17.1 i vedlegg I. Under alle andre 

omstendigheter skal tilhengeren, når den er elektrisk tilkoplet, automatisk tilsette bremsene eller forbli bremset. 

Føreren skal varsles ved et særlig gult varsellys som angitt i nr. 2.2.1.29.2 i vedlegg I. 

3.5.  Dersom betjeningen av parkeringsbremseanlegget på traktoren også omfatter et bremseanlegg på tilhengeren, som 

tillatt i henhold til nr. 2.1.2.3 i vedlegg I, skal følgende tilleggskrav være oppfylt: 

3.5.1.  dersom traktoren er utstyrt i samsvar med nr. 2.1.4.1.1 i vedlegg I, skal aktivering av parkeringsbremseanlegget på 

traktoren aktivere et bremseanlegg på tilhengeren via den pneumatiske styreledningen. 

3.5.2.  Dersom traktoren er utstyrt i samsvar med nr. 2.1.4.1.2 i vedlegg I, skal aktivering av parkeringsbremseanlegget på 

traktoren også aktivere et bremseanlegg på tilhengeren som beskrevet i nr. 3.5.1. Aktivering av parkerings-

bremseanlegget kan dessuten også aktivere et bremseanlegg på tilhengeren via den elektriske styreledningen. 

3.5.3.  Dersom traktoren er utstyrt i samsvar med nr. 2.1.4.1.3 i vedlegg I, eller dersom den oppfyller kravene i nr. 2.2.1.17.1 

i vedlegg I uten bistand fra den pneumatiske styreledning i henhold til nr. 2.1.4.1.2 i vedlegg I, skal aktivering av 

traktorens parkeringsbremseanlegg aktivere et bremseanlegg på tilhengeren via den elektriske styreledningen. Så snart 

den elektriske kraften til traktorens bremseanlegg brytes, skal tilhengeren bremses ved at mateledningen tømmes (noe 

som ikke utelukker at den pneumatiske styreledningen fortsatt kan være trykksatt); mateledningen kan fortsette å være 

tømt bare til traktorens bremseanlegg igjen tilføres elektrisk kraft, samtidig som bremsingen av tilhengeren gjennom 

den elektriske styreledningen gjenopprettes.  

4. Særlige tilleggskrav til parkeringsbremseanlegg med elektrisk styringsenhet 

4.1.  Traktorer 

4.1.1.  Når parkeringsbremseanlegget er utløst, skal driftsbremseanlegget kunne frambringe en samlet statisk bremsekraft 

som minst tilsvarer den som kreves i samsvar med den fastsatte type 0-prøving, også når tenningsbryteren er av 

og/eller nøkkelen er tatt ut. Traktorer som er godkjent for å trekke tilhengere i gruppe R3b eller R4b, skal gi et fullt 

kontrollsignal til tilhengerens driftsbremseanlegg. Det forutsettes at det er tilstrekkelig energi tilgjengelig i 

driftsbremseanleggets energioverføring. 

4.1.2.  En midlertidig feil (< 40 ms) på den elektriske styringsenheten, bortsett fra energitilførselen (f.eks. manglende 

signaloverføring eller datafeil), skal ikke ha noen merkbar innvirkning på driftsbremsenes virkning. 

4.1.3.  En feil på den elektriske styringsenheten, bortsett fra energireservene, som påvirker funksjon og bremsevirkning til 

bremseanlegg som denne forordning gjelder, skal meddeles føreren ved det røde eller gule varsellyset angitt i 

henholdsvis nr. 2.2.1.29.1.1 og 2.2.1.29.1.2 i vedlegg I, alt etter hva som er relevant. Når den fastsatte 

driftsbremsevirkningen ikke lenger kan oppnås (varslingssignal), skal feil som skyldes tap av elektrisk kontinuitet 

(f.eks. på grunn av brudd eller frakopling), meddeles føreren så snart den oppstår, og den fastsatte resterende 

nødbremsevirkningen skal kunne oppnås gjennom anvendelse av driftsbremsens betjeningsinnretning i samsvar med 

nr. 3.1.4 i vedlegg II. 

 Produsenten skal framlegge for den tekniske instansen en analyse av mulige feil i styringsenheten og deres virkninger. 

Disse opplysningene skal drøftes og omforenes mellom den tekniske instansen og kjøretøyprodusenten. 

 Disse kravene skal ikke forstås som et avvik fra kravene til nødbremsing.  
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4.1.4.  En traktor som er elektrisk koplet til en tilhenger via en elektrisk styreledning, skal varsle føreren tydelig ved 

feilmelding fra tilhengeren om at den lagrede energien i en del av tilhengerens driftsbremseanlegg faller til under 

varslingsnivået, som angitt i nr. 5.2.4. Et tilsvarende varsel skal også gis når en vedvarende feil (> 40 ms) i 

tilhengerens elektriske styringsenhet, bortsett fra energireservene, medfører at tilhengeren ikke når den fastsatte 

bremsevirkning, som angitt i nr. 4.2.3. Varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.2.1 i vedlegg I skal brukes for dette formål. 

4.1.5.  Ved svikt i energiforsyningen til den elektriske styringsenheten skal full kontroll av driftsbremseanleggets funksjon, 

fra og med energinivåets nominelle verdi, garanteres etter tjue påfølgende fulle aktiveringer av driftsbremsens 

betjeningsinnretning. Under prøvingen skal betjeningsinnretningen for bremsen være fullt aktivert i 20 sekunder og 

løses i 5 sekunder etter hver aktivering. Det forutsettes at det under prøvingen nevnt over er tilstrekkelig energi i 

energioverføringen til at driftsbremseanlegget kan aktiveres fullt ut. Dette kravet skal ikke forstås som et avvik fra 

kravene i vedlegg IV. 

4.1.6.  Dersom batterispenningen faller under den verdien produsenten har fastsatt, der den fastsatte driftsbremsevirkningen 

ikke lenger kan sikres, og/eller minst to uavhengige driftsbremsekretser ikke kan frambringe den fastsatte 

nødbremsevirkningen eller gjenværende bremsevirkning, skal varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.1.1 i vedlegg I aktiveres. 

Når varslingssignaler er aktivert, skal det være mulig å aktivere driftsbremseanleggets betjeningsenhet og oppnå minst 

den bremsevirkningen som er fastsatt for gjenværende bremsing og nødbremsing for traktorer med en høyeste 

konstruksjonshastighet på over 60 km/t, eller den bremsevirkning som er fastsatt for nødbremsing for traktorer med en 

høyeste konstruksjonshastighet på høyst 60 km/t. Det forutsettes at det er tilstrekkelig energi tilgjengelig i 

driftsbremseanleggets energioverføring. Dette kravet skal ikke forstås som et avvik fra kravet til nødbremsing. 

4.1.7.  Dersom hjelpeutstyret tilføres energi fra samme reserve som den elektriske styringsenheten, skal det sikres at 

energitilførselen, når motoren går på et turtall som ikke er høyere enn 80 % av høyeste turtall, er tilstrekkelig til å 

overholde de fastsatte retardasjonsverdiene enten gjennom en energikilde som kan forhindre uttømming av denne 

reserven når alt hjelpeutstyr er i drift, eller gjennom automatisk avstenging av forhåndsutvalgte deler av hjelpeutstyret 

ved en spenning som er høyere enn det kritiske nivået nevnt i 4.1.6, slik at ytterligere uttømming av denne reserven 

forhindres. Samsvar kan vises ved beregning eller gjennom en praktisk prøving. For kjøretøyer som er godkjent for å 

trekke en tilhenger i gruppe R3b eller R4b, skal det tas hensyn til tilhengerens energiforbruk ved en belastning på  

400 W. Dette nummer får ikke anvendelse på kjøretøyer der de fastsatte retardasjonsverdiene kan nås uten bruk av 

elektrisk energi. 

4.1.8.  Dersom hjelpeutstyret tilføres energi fra den elektriske styringsenheten, skal følgende krav være oppfylt: 

4.1.8.1.  Dersom energikilden svikter når kjøretøyet er i bevegelse, skal energien i beholderen være tilstrekkelig til å aktivere 

bremsene når betjeningsinnretningen aktiveres. 

4.1.8.2.  Dersom energikilden svikter når kjøretøyet står i ro og parkeringsbremsen er tilsatt, skal energien i beholderen være 

tilstrekkelig til å aktivere lysene selv når bremsene tilsettes. 

4.1.9.  Ved feil på driftsbremseanleggets elektriske styringsenhet på en traktor utstyrt med en elektrisk styreledning i henhold 

til nr. 2.1.4.1.2. eller 2.1.4.1.3 i vedlegg I skal full tilsetting av tilhengerens bremser fortsatt kunne sikres. 

4.1.10.  Ved feil på den elektriske styringsenheten til en tilhenger som er elektrisk tilkoplet bare gjennom en elektrisk 

styreledning i henhold til nr. 2.1.4.1.3 i vedlegg I, skal bremsing av tilhengeren være sikret i samsvar med  

nr. 2.2.1.17.3.1 i vedlegg I. Dette skal være tilfellet når tilhengeren avgir signal om «anmodning om bremsing 

gjennom mateledningen» via datakommunikasjonsdelen i den elektriske styreledningen og ved vedvarende mangel på 

slik datakommunikasjon. Dette punktet får ikke anvendelse på traktorer som ikke kan brukes sammen med en 

tilhenger tilkoplet bare via en elektrisk styreledning som beskrevet i nr. 3.4. 

4.2.  Tilhengere 

4.2.1. En midlertidig feil (< 40 ms) i den elektriske styringsenheten, bortsett fra energitilførselen, (f.eks. manglende 

signaloverføring eller datafeil) skal ikke ha noen merkbar innvirkning på driftsbremsenes virkning. 
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4.2.2.  Ved feil i den elektriske styringsenheten (f.eks. brudd eller frakopling) skal minst 30 prosent av den virkning som er 

fastsatt for den relevante tilhengers driftsbremseanlegg, opprettholdes. 

 Inntil det er vedtatt ensartede prøvingsmetoder, skal produsenten framlegge for den tekniske instansen en analyse av 

mulige feil på styringsenheten og virkninger av disse. Disse opplysningene skal drøftes og omforenes mellom den 

tekniske instansen og kjøretøyprodusenten. 

 For tilhengere som er elektrisk tilkoplet bare gjennom en elektrisk styreledning i henhold til nr. 2.1.4.1.3 i vedlegg I, 

og som oppfyller kravene i nr. 2.2.1.17.3.2 i vedlegg I med den bremsevirkning som er fastsatt i nr. 3.2.3 i vedlegg II, 

er det tilstrekkelig at bestemmelsene i nr. 4.1.10 påberopes når en bremsevirkning på minst 30 % av den fastsatte 

bremsevirkningen for tilhengerens driftsbremseanlegg ikke lenger kan sikres, enten gjennom signal om «anmodning 

om bremsing gjennom mateledningen» via datakommunikasjonsdelen av den elektriske styreledningen eller i 

tilfellevedvarende fravær av slik datakommunikasjon. 

4.2.3.  En feil i tilhengerens elektriske styringsenhet som påvirker funksjonen og bremsevirkningen til bremseanlegg som 

denne forordning gjelder, og svikt i energitilførselen som er tilgjengelig fra koplingen i henhold til ISO 7638:2003, 

skal varsle føreren ved det separate varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.2 i vedlegg I via pol nr. 5 på den elektriske 

koplingen som er i samsvar med ISO 7638:2003. I tillegg skal tilhengere som er utstyrt med en elektrisk styreledning 

og som er elektrisk koplet til en traktor med en elektrisk styreledning, gi feilinformasjon for aktivering av 

varslingssignalet angitt i nr. 2.2.1.29.2.1 i vedlegg I via datakommunikasjonsdelen av den elektriske styreledningen, 

når tilhengerens fastsatte driftsbremsevirkning ikke lenger kan sikres. 

 Ved svikt i energitilførselen fra koplingen i henhold til ISO 7638:2003 er varsling ved det gule varsellyset via pol  

nr. 5 på den elektriske koplingen i henhold til ISO 7638:2003 tilstrekkelig, forutsatt at full bremsekraft fortsatt er 

tilgjengelig. 

5. Tilleggskrav 

5.1.  Traktor 

5.1.1.  Generering av et bremsesignal for å tenne lyktene for stopplys 

5.1.1.1.  Førerens aktivering av driftsbremseanlegget skal generere et signal som skal brukes til å tenne lyktene for stopplys. 

5.1.1.2.  Krav til kjøretøyer som anvender elektroniske signaler til å styre den første tilsettingen av driftsbremsanlegget og er 

utstyrt med et mellomakselbremseanlegg: 

Retardasjon av mellomakselbremseanlegget 

≤ 1,3 m/s2 > 1,3 m/s2 

Kan generere signalet Skal generere signalet 

5.1.1.3.  Dersom et kjøretøy er utstyrt med et bremseanlegg med en spesifikasjon som avviker fra det som er fastsatt i  

nr. 5.1.1.2, kan betjening av mellomakselbremseanlegget generere signalet uavhengig av den retardasjon som 

frambringes. 

5.1.1.4.  Signalet skal ikke genereres når retardasjonen frambringes alene gjennom motorens naturlige bremsevirkning. 

5.1.1.5.  Aktivering av driftsbremseanlegget gjennom automatisk styrt bremsing skal generere ovennevnte signal. Dersom den 

oppnådde bremsevirkning er mindre enn 0,7 m/s2, kan signalet imidlertid undertrykkes. 

 Ved typegodkjenning skal oppfyllelsen av dette krav bekreftes av kjøretøyprodusenten. 

5.1.1.6.  Aktivering av en del av driftsbremseanlegget gjennom selektiv bremsing skal ikke generere ovennevnte signal. 

 Under en «selektiv bremsing» kan denne funksjonen endres til automatisk styrt bremsing. 
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5.1.1.7.  For kjøretøyer utstyrt med en elektrisk styreledning skal signalet genereres av traktoren når meldingen «tenn lyktene 

for stopplys» mottas via den elektriske styreledningen fra tilhengeren. 

5.2.  Tilhengere 

5.2.1.  Dersom strømforsyningen via koplingen i henhold til ISO 7638:2003 benyttes til funksjonene nevnt i nr. 2.1 over, skal 

bremseanlegget ha prioritet og vernes mot ekstern overbelastning. Dette vernet skal være en funksjon i bremse-

anlegget. 

5.2.2.  Ved feil på en av styreledningene som forbinder to kjøretøyer utstyrt i henhold til nr. 2.1.4.1.2 i vedlegg I, skal den 

styreledningen som ikke påvirkes av feilen, automatisk sikre den bremsevirkning som er fastsatt for tilhengeren i  

nr. 3.2.1 i vedlegg II. 

5.2.3.  Når tilførselsspenningen til tilhengeren faller under en verdi angitt av produsenten der driftsbremsens virkning ikke 

lenger kan sikres, skal det særlige gule varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.2 i vedlegg I aktiveres via pol nr. 5 i koplingen i 

henhold til ISO 7638:2003. I tillegg skal tilhengere som er utstyrt med en elektrisk styreledning og er elektrisk koplet 

til en traktor med en elektrisk styreledning, gi feilinformasjon for aktivering av varslingssignalet angitt i  

nr. 2.2.1.29.2.1 i vedlegg I via datakommunikasjonsdelen av den elektriske styreledningen. 

5.2.4.  Når den lagrede energien i en del av driftsbremseanlegget til en tilhenger som er utstyrt med en elektrisk styreledning 

og er elektrisk koplet til en traktor med en elektrisk styreledning, faller til verdien fastsatt i samsvar med nr. 5.2.4.1, 

skal føreren av traktoren gis et varsel om dette. Varselet skal gis ved aktivering av det røde varsellyset angitt i  

nr. 2.2.1.29.2.1 i vedlegg I, og tilhengeren skal avgi feilmelding via datakommunikasjonsdelen av den elektriske 

styreledningen. Det særlige gule varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.2 i vedlegg I skal også aktiveres via pol nr. 5 i den 

elektriske koplingen i henhold til ISO 7638:2003 for å varsle føreren om at energisvikten ligger hos tilhengeren. 

5.2.4.1.  Den lave energiverdien nevnt i nr. 5.2.4 er den verdien der det uten at energibeholdningen lades opp, og uavhengig av 

tilhengerens lastforhold ikke lenger er mulig etter fire fullbremsinger med driftsbremseanleggets betjeningsinnretning 

ved en femte bremsing å ha minst 50 % av fastsatt bremsevirkning på den relevante tilhenger. 

5.2.5.  Aktivering av driftsbremseanlegget 

5.2.5.1.  For tilhengere utstyrt med en elektrisk styreledning skal meldingen «tenn lyktene for stopplys» sendes fra tilhengeren 

via den elektriske styreledningen når tilhengerens bremseanlegg er aktivert under «automatisk styrt bremsing» 

iverksatt av tilhengeren. Når den oppnådde bremsevirkning er mindre enn 0,7 m/s2, kan signalet undertrykkes. 

 Ved typegodkjenning skal oppfyllelsen av dette krav bekreftes av kjøretøyprodusenten. 

5.2.5.2.  For tilhengere utstyrt med en elektrisk styreledning skal meldingen «tenn lyktene for stopplys» ikke sendes fra 

tilhengeren via den elektriske styreledningen når selektiv bremsing er iverksatt av tilhengeren. 

 Under en «selektiv bremsing» kan denne funksjonen endres til automatisk styrt bremsing. 

6. Undertrykking av automatisk bremsing 

 For tilhengere som er utstyrt med en elektrisk styreledning og er elektrisk tilkoplet en traktor med en elektrisk 

styreledning, kan automatisk bremsing som angitt i nr. 2.2.1.17.2.2 i vedlegg I undertrykkes så lenge trykket i 

tilhengerens trykklufttank er tilstrekkelig til å sikre bremsevirkningen fastsatt i nr. 3.2.3 i vedlegg II. 

 _____  
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Tillegg 1 

Kompatibilitet mellom traktorer og tilhengere med hensyn til datakommunikasjon i samsvar med ISO 11992 

1.  Generelt 

1.1.  Kravene i dette tillegg får anvendelse bare på traktorer og tilhengere utstyrt med en elektrisk styreledning. 

1.2.  Koplingen i henhold til ISO 7638 forsyner tilhengerens bremseanlegg eller blokkeringsfrie bremseanlegg med strøm. 

For kjøretøyer utstyrt med en elektrisk styreledning gir denne kopling også et grensesnitt for kommunikasjon via pol nr. 

6 og 7 som angitt i nr. 2.1 i dette vedlegg. 

1.3.  Dette vedlegg fastsetter kravene som gjelder for traktor med tilhenger med hensyn til støtte for meldinger definert i 

ISO 11992-2:2003, med endring 1:2007. 

2.  Parametrene definert i samsvar ISO 11992-2:2003, med endring 1:2007, som overføres via den elektriske 

styreledningen, skal støttes i samsvar med det følgende: 

2.1.  Følgende funksjoner og tilhørende meldinger er de som er angitt i denne forordning, og som etter relevans skal støttes 

av traktoren eller tilhengeren: 

2.1.1.  Meldinger som sendes fra traktoren til tilhengeren: 

Funksjon/parameter 
ISO 11992-2:2003 

Henvisning 
Henvisning i denne forordning 

Belastningsverdi for driftsbrems/nødbrems EBS11 

Byte 3-4 

Tillegg 1 til vedlegg II,  

nr. 3.1.3.2 

Belastningsverdi for bremser med to strømkretser EBS12 

Byte 3, bit 1-2 

Vedlegg XII, nr. 3.1 

Pneumatisk styreledning EBS12 

Byte 3, bit 5-6 

Vedlegg XII, nr. 3.1 

2.1.2.  Meldinger som sendes fra tilhengeren til traktoren: 

Funksjon/parameter 
ISO 11992-2:2003 

Henvisning 
Henvisning i denne forordning 

Kjøretøyets strømforsyning tilstrekkelig/utilstrekkelig EBS22 byte 2 

bit 1-2 

Vedlegg XII, nr. 5.2.3 

Anmodning om varslingssignal EBS22 byte 2 

bit 3-4 

Vedlegg XII, nr. 4.2.3, 

5.2.4 og 5.2.3 

Anmodning om bremsing gjennom mateledningen EBS22 byte 4 

bit 3-4 

Vedlegg XII, nr. 4.2.2 

Anmodning om lykter for stopplys EBS22 byte 4 

bit 5-6 

Vedlegg XII, nr. 5.2.5.1 

Kjøretøyets trykkluftforsyning tilstrekkelig/utilstrekkelig EBS23 byte 1 

bit 7-8 

Vedlegg XII, nr. 5.2.4 
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2.2.  Når en tilhenger sender følgende melding, skal traktoren gi et varsel til føreren: 

Funksjon/parameter 
ISO 11992-2:2003 

Henvisning 
Fører må varsles 

Anmodning om varslingssignal EBS22 byte 2 

bit 3-4 

Nr. 2.2.1.29.2.1 i vedlegg I 

2.3.  Følgende meldinger fastsatt i ISO 11992-2:2003, med endring 1:2007, skal støttes av traktoren eller tilhengeren: 

2.3.1.  Meldinger som sendes fra traktoren til tilhengeren: 

 Foreløpig ingen meldinger fastsatt. 

2.3.2.  Meldinger som sendes fra tilhengeren til traktoren: 

Funksjon/parameter 
ISO 11992-2:2003 

Henvisning 

Kjøretøyets driftsbrems aktiv/passiv EBS22 byte 1, bit 5-6 

Bremsing via elektrisk styreledning støttes EBS22 byte 4, bit 7-8 

Indeks over geometriske data EBS24 byte 1 

Indeks over geometriske data - innhold EBS24 byte 2 

2.4.  Følgende meldinger skal støttes av traktoren eller tilhengeren, alt etter som, når kjøretøyet er utstyrt med en funksjon 

som er koplet til den relevante parameter: 

2.4.1.  Meldinger som sendes fra traktoren til tilhengeren: 

Funksjon/parameter 
ISO 11992-2:2003 

Henvisning 

Kjøretøytype EBS11 byte 2, bit 3-4 

VDC (Vehicle Dynamic Control) aktiv/passiv EBS11 byte 2, bit 5-6 

Bremsebelastningsverdi for kjøretøyets frontparti eller venstre side EBS11 byte 7 

Bremsebelastningsverdi for kjøretøyets bakparti eller høyre side EBS11 byte 8 

Veltevern (ROP) aktivert/deaktivert EBS12 byte 1, bit 3-4 

Girkontroll (YC) aktivert/deaktivert EBS12 byte 1, bit 5-6 

Aktivere/deaktivere tilhengers veltevern (ROP) EBS12 byte 2, bit 1-2 

Aktivere/deaktivere tilhengers girkontroll (YC) EBS12 byte 2, bit 3-4 

Anmodning om antispinnhjelp RGE11 byte 1, bit 7-8 
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Funksjon/parameter 
ISO 11992-2:2003 

Henvisning 

Løftbar aksel 1 — anmodning om posisjon RGE11 byte 2, bit 1-2 

Løftbar aksel 2 — anmodning om posisjon RGE11 byte 2, bit 3-4 

Anmodning om låsing av styrende aksel RGE11 byte 2, bit 5-6 

Sekunder TD11 byte 1 

Minutter TD11 byte 2 

Timer TD11 byte 3 

Måneder TD11 byte 4 

Dag TD11 byte 5 

År TD11 byte 6 

Lokal tidsforskyvning i minutter TD11 byte 7 

Lokal tidsforskyvning i timer TD11 byte 8 

2.4.2.  Meldinger som sendes fra tilhengeren til traktoren: 

Funksjon/parameter 
ISO 11992-2:2003 

Henvisning 

Støtte for bremsekraftfordeling per side eller per aksel EBS21 byte 2, bit 3-4 

Hjulbasert kjøretøyhastighet EBS21 byte 3-4 

Sideveis akselerasjon EBS21 byte 8 

Kjøretøyets ABS aktiv/passiv EBS22 byte 1, bit 1-2 

Anmodning om gult varsellys EBS22 byte 2, bit 5-6 

Kjøretøytype EBS22 byte 3, bit 5-6 

Støtte for framkjøring til lasterampe EBS22 byte 4, bit 1-2 

Samlet aksellast EBS22 byte 5-6 

Dekktrykk tilstrekkelig/utilstrekkelig EBS23 byte 1, bit 1-2 

Bremsebelegg tilstrekkelig/utilstrekkelig EBS23 byte 1, bit 3-4 

Bremsetemperaturens status EBS23 byte 1, bit 5-6 

Merking av dekk/hjul (trykk) EBS23 byte 2 

Merking av dekk/hjul (belegg) EBS23 byte 3 

Merking av dekk/hjul (temperatur) EBS23 byte 4 
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Funksjon/parameter 
ISO 11992-2:2003 

Henvisning 

Dekktrykk (faktisk dekktrykk) EBS23 byte 5 

Bremsebelegg EBS23 byte 6 

Bremsetemperatur EBS23 byte 7 

Bremsesylindertrykk - første aksel, venstre hjul EBS25 byte 1 

Bremsesylindertrykk - første aksel, høyre hjul EBS25 byte 2 

Bremsesylindertrykk - annen aksel, venstre hjul EBS25 byte 3 

Bremsesylindertrykk - annen aksel, høyre hjul EBS25 byte 4 

Bremsesylindertrykk - tredje aksel, venstre hjul EBS25 byte 5 

Bremsesylindertrykk - tredje aksel, høyre hjul EBS25 byte 6 

Veltevern (ROP) aktivert/deaktivert EBS25 byte 7, bit 1-2 

Girkontroll (YC) aktivert/deaktivert EBS25 byte 7, bit 3-4 

Antispinnhjelp RGE21 byte 1, bit 5-6 

Løftbar aksel 1, posisjon RGE21 byte 2, bit 1-2 

Løftbar aksel 2, posisjon RGE21 byte 2, bit 3-4 

Låsing av styrende aksel RGE21 byte 2, bit 5-6 

Merking av dekk/hjul RGE23 byte 1 

Dekktemperatur RGE23 byte 2-3 

Påvisning av luftlekkasje (dekk) RGE23 byte 4-5 

Påvisning av terskel for dekktrykk RGE23 byte 6, bit 1-3 

2.5.  Støtte for alle øvrige meldinger definert i samsvar med ISO 11992-2:2003, med endring 1:2007, er valgfri for den 

aktuelle traktor og den aktuelle tilhenger. 

 _____  
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Tillegg 2 

Prøvingsmetode for å vurdere den funksjonelle kompatibilitet for kjøretøyer utstyrt med elektriske styreledninger 

1. Generelt 

1.1.  I dette vedlegg fastsettes en framgangsmåte som kan brukes av den tekniske instansen for å kontrollere traktorer 

og tilhengere utstyrt med elektrisk styreledning mot kravene til funksjonalitet og virkning nevnt i nr. 2.2 i vedlegg 

XII. 

1.2.  Henvisningene til ISO 7638 i dette tillegg gjelder for ISO 7638-1:2003 for 24V-utstyr og ISO 7638-2:2003 for 

12V-utstyr. 

2. Traktor 

2.1.  ISO 11992 tilhengersimulator 

 Simulatoren skal 

2.1.1.  ha en kopling som overholder ISO 7638:2003 (pol nr. 7) for tilkopling til kjøretøyet under prøving. Pol nr. 6 og 7 

på koplingen skal brukes til å sende og motta meldinger som overholder ISO 11992:2003, herunder ISO 11992-

2:2003, med endring 1:2007, 

2.1.2.  kunne motta alle meldinger som sendes av motorkjøretøyet som skal typegodkjennes, og kunne sende alle 

meldinger fra tilhengeren definert i samsvar med ISO 11992-2:2003, med endring 1:2007, 

2.1.3.  gi en direkte eller indirekte avlesing av meldinger med parametrene i datafeltet vist i riktig rekkefølge i forhold til 

tid, og 

2.1.4.  ha mulighet til å måle reaksjonstiden ved koplingshodet i samsvar med nr. 2.6 i vedlegg III. 

2.2.  Kontrollprosedyre 

2.2.1.  Bekreft at produsentens/leverandørens opplysningsdokument viser samsvar med bestemmelsene i ISO 11992 med 

hensyn til den fysiske delen, datalenkedelen og anvendelsesdelen. 

2.2.2.  Mens simulatoren er tilkoplet motorkjøretøyet via grensesnittet i henhold til ISO 7638 og alle meldinger fra 

tilhengeren som er relevante for grensesnittet, overføres, skal følgende kontrolleres: 

2.2.2.1.  Styreledningssignaler: 

2.2.2.1.1.  Parametrene definert i EBS 12 byte 3 i ISO 11992-2:2003 med endring 1:2007 skal kontrolleres mot kjøretøyets 

spesifikasjoner som følger: 

Styreledningssignaler 

EBS 12 byte 3 

Bit 1-2 Bit 5-6 

Belastningsverdi for driftsbrems generert fra én elektrisk krets 00b  

Belastningsverdi for driftsbrems generert fra to elektriske kretser 01b  

Kjøretøy ikke utstyrt med pneumatisk styreledning(1)  00b 

Kjøretøy er utstyrt med pneumatisk styreledning  01b 

(1) Denne kjøretøyspesifikasjonen er forbudt i samsvar med nr. 2.1.4.1.3 i vedlegg I. 
  



Nr. 73/204 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

2.2.2.2.  Driftsbremse/-nødbremsekrav 

2.2.2.2.1  Parametrene definert i EBS 11 i ISO 11992-2:2003 med endring 1:2007 skal kontrolleres som følger: 

Prøvingsforhold Byte-henvisning 
Den elektriske styreledningens 

signalverdi 

Driftsbremsens pedal og nødbremsens betjeningsinnretning 

skal være løst 

3 - 4 0 

Driftsbremsepedalen helt tilsatt 3 - 4 33280d til 43520d (650 til 850 

kPa) 

Nødbremsen helt tilsatt(1) 3 - 4 33280d til 43520d (650 til 850 

kPa) 

(1) Valgfritt på traktorer med elektriske og pneumatiske styreledninger, når den pneumatiske styreledning oppfyller de 

relevante kravene for nødbremsing. 

2.2.2.3.  Feilvarsling: 

2.2.2.3.1.  Simuler en varig feil på kommunikasjonslinjen til pol nr. 6 i koplingen i henhold til ISO 7638 og kontroller at det 

gule varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.1.2 i vedlegg I lyser. 

2.2.2.3.2.  Simuler en varig feil på kommunikasjonslinjen til pol nr. 7 i koplingen i henhold til ISO 7638 og kontroller at det 

gule varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.1.2 i vedlegg I lyser. 

2.2.2.3.3.  Simuler melding EBS 22, byte 2 med bit 3-4 innstilt på 01b og kontroller at varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.1.1 i 

vedlegg I lyser. 

2.2.2.4.  Anmodning om bremsing gjennom mateledningen 

 For motorvogner som kan brukes med tilhengere som er tilkoplet bare via en elektrisk styreledning: 

 Bare den elektriske styreledning skal være tilkoplet. 

 Simuler melding EBS 22, byte 4 med bit 3-4 innstilt på 01b og kontroller at trykket i mateledningen faller til 

150 kPa i løpet av 2 sekunder når driftsbremse-, nødbremse- eller parkeringsbremseanlegget er fullt aktivert. 

 Simuler vedvarende mangel på datakommunikasjon og kontroller at trykket i mateledningen faller til 150 kPa i 

løpet av 2 sekunder når driftsbremse-, nødbremse- eller parkeringsbremseanlegget er fullt aktivert. 

2.2.2.5.  Reaksjonstid: 

2.2.2.5.1.  Når det ikke foreligger feil, kontroller at reaksjonskravene fastsatt i nr. 2.6 i vedlegg III er oppfylt. 

2.2.2.6.  Tenning av lykter for stopplys 

 Simuler melding EBS 22 byte 4 bit 5-6 innstilt på 00 og sjekk at stopplyktene ikke tennes. 

 Simuler melding EBS 22 byte 4 bit 5-6 innstilt på 01 og sjekk at stopplyktene tennes. 

2.2.3.  Ytterligere kontroller 

2.2.3.1.  Den tekniske instansen kan etter eget skjønn tillate at kontrollprosedyrene fastsatt i nr. 2.2.1 og 2.2.2 gjentas med 

de funksjoner som ikke er bremserelatert men av betydning for grensesnittet i ulike tilstander eller slått av. 

2.2.3.2.  I nummer 2.4.1. i tillegg 1 defineres ytterligere meldinger som under særskilte omstendigheter kan støttes av 

traktoren. Ytterligere kontroller kan utføres for å kontrollere status for støttede meldinger for å sikre at kravene i 

nr. 2.3 er oppfylt.  
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3. Tilhengere 

3.1.  ISO 11992 traktorsimulator 

 Simulatoren skal 

3.1.1.  ha en kopling som overholder ISO 7638:2003 (pol nr. 7) for tilkopling til kjøretøyet under prøving. Pol nr. 6 og 7 

på koplingen skal brukes til å sende og motta meldinger som oppfyller ISO 11992:2003, herunder ISO 11992-

2:2003, med endring 1:2007, 

3.1.2.  ha et skjermvindu for feilvarsling og elektrisk strømforsyning til tilhengeren, 

3.1.3.  kunne motta alle meldinger som sendes av tilhengeren som skal typegodkjennes, og kunne sende alle meldinger 

fra motorkjøretøyet definert i henhold til ISO 11992-2:2003, med endring 1:2007, 

3.1.4.  gi en direkte eller indirekte avlesing av meldinger med parametrene i datafeltet vist i riktig rettefølge i forhold til 

tid, og 

3.1.5.  omfatte en mulighet til å måle bremseanleggets reaksjonstid i samsvar med nr. 4.5.2 i vedlegg III. 

3.2.  Kontrollprosedyre 

3.2.1.  Bekreft at produsentens eller leverandørens opplysningsdokument viser samsvar med bestemmelsene i 

ISO 11992:2003, herunder ISO 11992-2:2003, med endring 1:2007 med hensyn til den fysiske delen, 

datalenkedelen og anvendelsesdelen. 

3.2.2.  Følgende kontrolleres, med simulatoren tilkoplet tilhengeren via grensesnittet i henhold til ISO 7638 og mens alle 

meldinger fra traktoren som er relevante for grensesnittet, overføres: 

3.2.2.1.  Driftsbremseanleggets funksjon: 

3.2.2.1.1.  Tilhengerens reaksjon på parametrene definert i EBS 11 i ISO 11992-2:2003, med endring 1:2007, skal 

kontrolleres som følger: 

 Trykket i mateledningen i begynnelsen av hver prøving skal være ≥ 700 kPa, og kjøretøyet skal være lastet 

(belastningen kan simuleres i forbindelse med denne kontroll). 

3.2.2.1.1.1.  For tilhengere utstyrt med pneumatiske og elektriske styreledninger: 

 Begge styreledningene skal være tilkoplet. 

 Begge styreledningene skal motta signaler samtidig. 

 Simulatoren skal sende meldingen byte 3, bit 5-6. 

 EBS 12 skal være innstilt på 01b som signal til tilhengeren om at en pneumatisk styreledning bør være tilkoplet. 

 Parametrer som skal kontrolleres: 

Melding overført av simulatoren 

Trykk ved bremsesylindrene 

Byte-henvisning Digital belastningsverdi 

3-4 0 0 kPa 

3-4 33280d 

(650 kPa) 

Som definert i kjøretøyprodusentens bremseberegning 
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3.2.2.1.1.2.  Tilhengere utstyrt med pneumatiske og elektriske styreledninger eller bare en elektrisk styreledning: 

 Bare den elektriske styreledning skal være tilkoplet. 

 Simulatoren skal sende følgende meldinger: 

 Byte 3, bit 5-6 i EBS 12 innstilt på 00b som signal til tilhengeren om at en pneumatisk styreledning ikke er 

tilgjengelig, og byte 3, bit 1-2 i EBS 12 innstilt på 01b som signal til tilhengeren om at den elektriske 

styreledningens signal er generert fra to elektriske kretser. 

 Parametrer som skal kontrolleres: 

Melding overført av simulatoren 

Trykk ved bremsesylindrene 

Byte-henvisning Digital belastningsverdi 

3-4 0 0 kPa 

3-4 33280d 

(650 kPa) 

Som definert i kjøretøyprodusentens bremseberegning 

3.2.2.1.2.  For tilhengere utstyrt med bare en elektrisk styreledning skal reaksjon på meldingene definert i EBS 12 i ISO 

11992-2:2003, med endring 1:2007, kontrolleres som følger: 

 Den pneumatiske mateledningen i begynnelsen av hver prøving skal være ≥ 700 kPa. 

 Den elektriske styreledningen skal være koplet til simulatoren. 

 Simulatoren skal sende følgende meldinger: 

 Byte 3, bit 5-6 i EBS 12 skal være innstilt på 01b som signal til tilhengeren om at en pneumatisk styreledning er 

tilgjengelig. 

 Byte 3-4 i EBS 11 skal være innstilt på 0 (ingen driftsbremsebelastning) 

 Reaksjonen på følgende meldinger skal kontrolleres: 

EBS 12, byte 3, 

bit 1-2 
Trykk i bremsesylindrene eller reaksjon fra tilhenger 

01b 0 kPa (driftsbremsen løst) 

00b Tilhengeren bremses automatisk for å vise at kombinasjonen ikke er kompatibel. Et signal bør 

også overføres via pol nr. 5 i koplingen i henhold til ISO 7638:2003 (gult varsellys). 

3.2.2.1.3.  For tilhengere som er tilkoplet med bare en elektrisk styreledning, skal tilhengerens reaksjon på en feil i 

tilhengerens elektriske styringsenhet som forårsaker en reduksjon av bremsevirkningen til minst 30 % av den 

fastsatte verdien, kontrolleres ved bruk av følgende framgangsmåte: 

 Den pneumatiske mateledningen i begynnelsen av hver prøving skal være ≥ 700 kPa. 

 Den elektriske styreledningen skal være koplet til simulatoren. 

 Byte 3, bit 5-6 i EBS 12 skal være innstilt på 00b som signal til tilhengeren om at en pneumatisk styreledning ikke 

er tilgjengelig. 

 Byte 3, bit 1-2 i EBS 12 skal være innstilt på 01b som signal til tilhengeren om at signalet fra den elektriske 

styreledningen genereres fra to uavhengige kretser.  
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 Følgende skal kontrolleres: 

Prøvingsforhold Bremseanleggets reaksjon 

Ingen feil i tilhengerens bremseanlegg Kontroller at bremseanlegget kommuniserer med 

simulatoren og at byte 4, bit 3-4 i EBS 22 er innstilt  

på 00b. 

Innfør en feil i den elektriske styringsenheten i til-

hengerens bremseanlegg som forhindrer at minst  

30 prosent av fastsatt bremsevirkning opprettholdes 

Sjekk at byte 4, bit 3-4 i EBS 22 er innstilt på 01b 

eller 

datakommunikasjonen til simulatoren har opphørt. 

3.2.2.2.  Feilvarsling 

3.2.2.2.1.  Kontroller at riktig advarsel eller signal sendes under følgende forhold: 

3.2.2.2.1.1.  Dersom en varig feil i den elektriske styringsenheten i tilhengerens bremseanlegg gjør at driftsbremsen ikke kan 

virke, simuler feilen og kontroller at byte 2, bit 3-4 i EBS 22 som sendes fra tilhengeren, er innstilt på 01b. Et 

signal skal også overføres via pol nr. 5 i koplingen i henhold til ISO 7638 (gult lys). 

3.2.2.2.1.2.  Reduser spenningen på pol nr. 1 og 2 i koplingen i henhold til ISO 7638 til under den verdien produsenten har 

angitt at driftsbremsen ikke kan virke ved, og kontroller at byte 2, bit 3-4 i EBS 22 som overføres fra tilhengeren, 

er innstilt på 01b. Et signal skal også overføres via pol nr. 5 i koplingen i henhold til ISO 7638 (gult lys). 

3.2.2.2.1.3.  Kontroller at bestemmelsene i nr. 5.2.4 i dette vedlegg er oppfylt, ved å isolere mateledningen. Reduser trykket i 

tilhengerens trykklagringssystem til en verdi som er fastsatt av produsenten. Kontroller at byte 2, bit 3-4 i EBS 22 

som sendes av tilhengeren, er innstilt på 01b og at byte 1, bit 7-8 i EBS 23 er innstilt på 00. Et signal skal også 

overføres via pol nr. 5 i koplingen i henhold til ISO 7638 (gult lys). 

3.2.2.2.1.4.  Når den elektriske delen av bremseutstyret først er satt under spenning, kontrolleres det at byte 2, bit 3-4 i EBS 22 

som sendes av tilhengeren, er innstilt på 01b. Etter at bremseanlegget har kontrollert at det ikke finnes noen feil 

som krever varsling med varslingssignalet, skal ovenstående melding innstilles på 00b. 

3.2.2.3.  Kontroll av reaksjonstid 

3.2.2.3.1.  Når det ikke foreligger feil, kontrolleres det at kravene til bremseanleggets reaksjonstid fastsatt i nr. 4.5.2 i 

vedlegg III er oppfylt. 

3.2.2.4.  Automatisk styrt bremsing 

 Dersom tilhengeren har en funksjon som gir en automatisk styrt bremsing, skal følgende kontrolleres: 

 Dersom ingen automatisk styrt bremsing skjer, kontrolleres det at melding EBS 22, byte 4, bit 5-6 er innstilt  

på 00. 

 Simuler en automatisk styrt bremsing, og dersom retardasjonen er ≥ 0,7 m/s2, kontrolleres det at melding EBS 22, 

byte 4, bit 5-6 er innstilt på 01. 

3.2.2.5.  Kjøretøystabilitetsfunksjon 

 Dersom en tilhenger er utstyrt med en kjøretøystabilitetsfunksjon, skal følgende kontroller utføres: 

 Dersom kjøretøystabilitetsfunksjonen er deaktivert, kontrolleres det at melding EBS 21, byte 2, bit 1-2 er innstilt 

på 00. 
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3.2.2.6.  Støtte for den elektriske styreledningen 

 Dersom tilhengerens bremseanlegg ikke støtter bremsing via den elektriske styreledningen, kontrolleres det at 

melding EBS 22, byte 4, bit 7-8 er innstilt på 00. 

 Dersom tilhengerens bremseanlegg støtter den elektriske styreledningen, kontrolleres det at melding EBS 22, byte 

4, bit 7-8 er innstilt på 01. 

3.2.3.  Ytterligere kontroller 

3.2.3.1.  Den tekniske instansen kan etter eget skjønn tillate at kontrollprosedyrene fastsatt i nr. 3.2.1 og 3.2.2 gjentas med 

meldinger som ikke er bremserelatert men av betydning for grensesnittet i ulike tilstander eller slått av. 

 Dersom det utføres gjentatte målinger av bremseanleggets reaksjonstid, kan variasjoner i de registrerte verdier 

skyldes reaksjoner fra kjøretøyets pneumatiske komponenter. De fastsatte reaksjonstider skal under alle 

omstendigheter oppfylles. 

3.2.3.2.  I nummer 2.4.2. i tillegg 1 defineres ytterligere meldinger som under særskilte omstendigheter kan støttes av 

kjøretøyet. Ytterligere kontroller kan utføres for å kontrollere status for støttede meldinger for å sikre at kravene i 

nr. 2.3 i dette vedlegg er oppfylt. 

 _____  
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VEDLEGG XIII 

Krav til hydrauliske koplinger med enkel ledning og til kjøretøyer utstyrt med slike 

1. Generelt 

1.1.  I tillegg til minst én type kopling som definert i nr. 2.1.4 i vedlegg I eller nr. 2.1.5.1.1 til 2.1.5.1.3 i nevnte vedlegg kan 

en hydraulisk kopling med enkel ledning monteres på traktoren. 

1.2.  Hydrauliske koplinger med enkel ledning skal være slik utformet at det sikres at de bremseanlegg som omfattes av 

bestemmelsene i vedlegg I–XII, ikke påvirkes negativt ved bruken av dette utstyret eller ved eventuelle feil på dette 

utstyret. 

1.3.  Driftsbremseanlegget på traktoren skal være utstyrt med en innretning som er utformet slik at det, dersom tilhengerens 

bremseanlegg skulle havarere eller styreledningen mellom traktor og tilhenger brytes, fortsatt er mulig å bremse med 

traktoren med den virkning som er fastsatt for nødbremseanlegget i denne forordning. 

2. Hydrauliske koplinger med enkel ledning mellom traktorer og tilhengere utstyrt med hydrauliske bremseanlegg 

skal oppfylle følgende krav: 

2.1.  Type kopling: hydraulisk styreledning med hannkoplingen på traktoren og hunnkoplingen på tilhengeren. Koplingene 

skal være i samsvar med ISO 5676:1983. 

2.2.  Når motoren er i gang og betjeningsinnretningen for driftsbremseanlegget på traktoren er fullt aktivert, skal trykket i 

styreledningen være mellom 10 000 kPa og 15 000 kPa. 

2.3.  Når motoren er i gang og ingen betjeningsinnretning for bremsing er aktivert på traktoren (under kjøring eller i 

hviletilstand), skal trykket i styreledningen målt på koplingshodet være 0+200 kPa. 

2.4.  Kravene til reaksjonstid i vedlegg III får ikke anvendelse på denne type kopling. 

2.5.  Kravene til kompatibilitet i henhold til tillegg 1 til vedlegg II får ikke anvendelse på denne type kopling. 

3. Alternative krav 

 Som alternativ til kravene i nr. 1 og 2 skal en hydraulisk kopling med enkel ledning montert på traktoren oppfylle alle 

kravene i dette nummer, i tillegg til bestemmelsene i nr. 1.2 og 2.1. 

3.1.  Den hydrauliske kretsen skal ha en sikkerhetsventil for å unngå hydrauliske trykk på over 15 000 kPa. 

3.2.  Uten at betjeningsinnretningen for bremsing (herunder til parkeringsbremsen) er tilsatt på traktoren, ved et motorturtall 

per minutt (RPM) mellom lav tomgang og nominelt turtall, skal trykket på koplingshodet være mellom 1000 og  

1500 kPa. 

3.3.  Ved en gradvis tilsetting av traktorens driftsbremser skal trykket på koplingshodet øke gradvis og nå høyeste angitt 

verdi, som skal være mellom 12 000 og 14 000 kPa. Kravet skal oppfylles ved alle motorhastigheter som beskrevet i  

nr. 3.2. 

3.4.  Det tillatte forhold mellom bremsevirkning TM/FM og trykket på koplingshodet pm skal være under linjen AAA i figur 

1. Kravet skal oppfylles av ulastet kjøretøy. 

3.5.  Reaksjonstiden på koplingshodet, målt med tilhengersimulatoren (som beskrevet i nr. 3.10) koplet til traktoren, skal 

ikke være høyere enn 0,6 sekunder. Reaksjonstiden skal måles på koplingshodet, fra det tidspunkt der pedalen aktiveres 

til det øyeblikk når trykket når verdien 7500 kPa. Under prøvingen skal motorhastigheten stilles inn på 2/3 av nominelt 

turtall. Omgivelsestemperatur og kjøretøyets temperatur skal stabiliseres mellom 10 °C og 30 °C. Tiden fra pedalen 

begynner å aktiveres til trykket når 10 000 kPa på koplingshodet, skal ikke være mindre enn 0,2 sekunder.  
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3.6.  I tilfelle feil på tilhengerens bremseanleggsdel på traktorsiden skal et trykkfall til 0 kPa (målt på koplingshodet) 

genereres innen 1 sekund for å tilsette bremsene på tilhengeren. Samme bestemmelse gjelder i tilfelle av avstengt eller 

ineffektiv energitilførsel. 

3.7.  I tilfelle feil på traktorens driftsbremser skal føreren kunne senke trykket på koplingshodet til 0 kPa. Dette kravet kan 

oppnås gjennom en manuell hjelpekontrollinnretning. 

3.8.  Traktoren skal være utstyrt med varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.1.1 i vedlegg I; det skal aktiveres når trykket i 

tilhengerens bremseanlegg faller til under 1000 (+0 – 200) kPa. 

3.9.  Bremseventil og energikilde skal være merket i samsvar med kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 17 nr. 2 bokstav k) 

og nr. 5 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

3.10.  Tilhengersimulator: Enheten som simulerer tilhengerens bremseanlegg skal omfatte en hydraulisk krets med en 

hunnkontakt i samsvar med ISO 5676-1983 og to identiske hydrauliske energilagringsinnretninger som er utstyrt med 

fjærelementer, og som oppfyller kravene i figur 2. Simulatoren skal være framstilt i samsvar med bestemmelsene i  

figur 3. 

Figur 1 

Forholdet mellom bremsevirkning TM/FM og trykket pm på koplingshodet 

 

pm  = stabilisert hydraulisk trykk på koplingshodet (kPa) 

TM  = summen av bremsekrefter på periferien av alle traktorens hjul 

FM  = samlet statisk normalkraft fra veidekket på traktorens hjul  
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Figur 2 

Egenskaper ved tilhengerens simulator, avhengig av dens største tillatte masse 

  

– Diagram A B C for største tillatte masse inntil 14 tonn. 

– Diagram A D E for største tillatte masse over 14 tonn. 

Merknad: Tillatt toleranse ± 2 % 

Figur 3 

Skisse av tilhengersimulator 

 

1 = slange med en lengde på 2000 mm med en hunnkopling i samsvar med ISO 5676-1983 

2 = rør med en innvendig diameter på 8 mm og en lengde på 4000 mm 

Volum (cm3) 

Trykk (kPa) 



Nr. 73/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

3 = rør med en innvendig diameter på 8 mm og en lengde på 1000 mm 

4 = rør med en innvendig diameter på 8 mm og en lengde på 1000 mm 

5 = elementer til simulering av bremsesylinder 

6 = fjærjusterte elementer som påvirker stempelets samlede slaglengde 

7 = fjærjusterte elementer som påvirker bare slutten av slaglengden 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/96 

av 1. oktober 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav 

til miljøprestasjon og framdriftsytelse for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 5. februar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(1), særlig artikkel 19 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det indre marked omfatter et område uten indre grenser, der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og 

kapital er sikret. For dette formål ble det ved forordning (EU) nr. 167/2013 innført en omfattende ordning for EU-

typegodkjenning og en styrket markedstilsynsordning for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer og deres systemer, 

komponenter og separate tekniske enheter. 

2) Betegnelsen «jordbruks- og skogbrukskjøretøyer» omfatter en lang rekke forskjellige kjøretøytyper med én eller flere 

aksler og to, fire eller flere hjul eller kjøretøyer utstyrt med belter, for eksempel traktorer med hjul, traktorer med belter, 

tilhengere og trukne maskiner, som brukes til en lang rekke formål innen jordbruk og skogbruk, herunder spesialarbeid. 

3) På anmodning fra Europaparlamentet og for å forenkle og påskynde vedtakelsen av typegodkjenningsregelverket er det 

innført en ny reguleringsmetode i Unionens typegodkjenningsregelverk for kjøretøyer, og i samsvar med denne 

fastsetter regelgiveren i den ordinære regelverksprosessen bare grunnleggende regler og prinsipper og delegerer 

myndigheten til å vedta delegerte rettsakter om nærmere tekniske detaljer til Kommisjonen. I samsvar med dette 

prinsippet fastsettes det ved forordning (EU) nr. 167/2013 grunnleggende bestemmelser om funksjonssikkerhet, 

sikkerhet på arbeidsplassen og miljøvern, og myndigheten til å fastsette tekniske spesifikasjoner i delegerte rettsakter 

delegeres til Kommisjonen. 

4) Derfor bør de tekniske kravene til typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer med hensyn til deres 

miljøprestasjon og framdriftsytelse nå fastsettes. 

5) I 2010 innførte Kommisjonen en europeisk strategi for rene og energieffektive kjøretøyer(2). Denne strategien foreslo at 

Unionen treffer tiltak på områder der dette er forbundet med klar merverdi, og utfyller de tiltakene som treffes av 

industrien og av nasjonale og regionale offentlige myndigheter. Disse tiltakene bør ha som mål å forbedre 

miljøprestasjonen til kjøretøyene og samtidig styrke konkurranseevnen til bilindustrien i Unionen. Det er særlig 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 16 av 23.1.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 9. 

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

(2) KOM(2010) 186 endelig, 28.4.2010. 

2018/EØS/73/06 
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nødvendig med en betydelig reduksjon i utslipp av hydrokarboner fra jordbruks- og skogbrukskjøretøyer for å bedre 

luftkvaliteten og overholde grenseverdiene for forurensning. Dette bør oppnås ikke bare ved å redusere eksos- og 

fordampingsutslippene av hydrokarboner fra disse kjøretøyene, men også ved å bidra til å redusere nivåene av flyktige 

partikler. 

6) Ved denne forordning fastsettes det, under henvisning til bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

97/68/EF(1), grenseverdier for utslipp av forurensende gasser og partikler som skal få anvendelse suksessivt i flere trinn, 

og prøvingsmetoden for forbrenningsmotorer til framdrift av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer. Utslippsgrensene i 

trinn IIIA, IIIB og IV for motorer i jordbruks- og skogbrukskjøretøyer er, ved at de fastsetter ambisiøse utslippsgrenser 

for forurensende gasser og partikler samtidig som de harmoniseres med internasjonale standarder, et av de tiltakene som 

skal redusere utslipp av partikler og ozondannende stoffer som nitrogenoksider og hydrokarboner. 

7) En standardisert metode for måling av drivstofforbruk og karbondioksidutslipp fra motorer i jordbruks- og skogbruks-

kjøretøyer er nødvendig for å sikre at det ikke oppstår tekniske handelshindringer mellom medlemsstatene. Det bør også 

sikres at kunder og brukere får objektive og presise opplysninger. 

8) Et av hovedformålene med unionsregelverket for godkjenning av kjøretøyer er å sikre at nye kjøretøyer, komponenter 

og separate tekniske enheter som bringes i omsetning, har et høyt miljøvernnivå. Dette formålet bør ikke svekkes ved 

montering av visse deler eller utstyr etter at kjøretøyene er brakt i omsetning eller tatt i bruk. Det bør derfor treffes 

hensiktsmessige tiltak for å sikre at deler eller utstyr som kan monteres på jordbruks- og skogbrukskjøretøyer, og som i 

vesentlig grad kan forringe funksjonen til systemer som er avgjørende for miljøvern, på forhånd kontrolleres av en 

godkjent myndighet før de bringes i omsetning. Disse tiltakene bør bestå av tekniske bestemmelser om de kravene som 

delene eller utstyret skal oppfylle. 

9) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF(2) er det fastsatt at EF-typegodkjenning av hele kjøretøyer kan gis til 

terrenggående kjøretøyer og UTV-kjøretøyer som jordbruks- og skogbrukskjøretøyer. Disse kjøretøytypene bør derfor 

også omfattes av denne forordning med hensyn til deres krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse, forutsatt at den 

aktuelle kjøretøytypen hører inn under en kjøretøygruppe nevnt i forordning (EU) nr. 167/2013. 

10) Den tekniske utvikling gjør det nødvendig å tilpasse de tekniske kravene som er fastsatt i vedleggene til dette direktiv. 

Motorkategoriene, grenseverdiene og gjennomføringsdatoene som her er angitt, bør tilpasses framtidige endringer av 

direktiv 97/68/EF i samsvar med artikkel 71 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

11) Kravene til miljøprestasjon og framdriftsytelse med hensyn til utslipp av forurensende gasser og partikler bør ikke få 

anvendelse på kjøretøyer som er utstyrt med motorer som ikke omfattes av virkeområdet for direktiv 97/68/EF, før den 

datoen da disse motorene omfattes av nevnte direktiv. Imidlertid kan kjøretøyer som er utstyrt med motorer som ikke 

omfattes av virkeområdet for direktiv 97/68/EF, gis typegodkjenning for hele kjøretøyer i henhold til denne forordning. 

12) Ved rådsbeslutning 97/836/EF(3) tiltrådte Unionen De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europas (UN-ECE) 

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 kravene (revidert overenskomst av 1958). I sin melding CARS 2020: Handlingsplan for en konkurransedyktig og 

bærekraftig bilindustri i Europa understreket Kommisjonen at den mest effektive måten å fjerne ikke-tollbaserte 

handelshindringer på er å godkjenne de internasjonale bestemmelsene i henhold til UN-ECEs overenskomst av 1958. 

Kravene i de direktivene som oppheves ved forordning (EU) nr. 167/2013, bør derfor der det er hensiktsmessig, erstattes 

med henvisninger til de tilsvarende UN-ECE-reglementene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF av 16. desember 1997 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av 

forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner (EFT L 59 av 27.2.1998,  

s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- eller skogbrukstraktorer, tilhengere og 

utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter, og om oppheving av direktiv 74/150/EØF (EUT L 171 av 

9.7.2003, s. 1). 

(3) 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). 
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13) Muligheten for at UN-ECE-reglementer får anvendelse på EU-typegodkjenning av kjøretøyer som grunnlag for 

Unionens regelverk, er fastsatt i forordning (EU) nr. 167/2013. I samsvar med denne forordning skal typegodkjenning i 

samsvar med UN-ECE-reglementer som får anvendelse på lik linje med Unionens regelverk, anses som EU-

typegodkjenning i samsvar med nevnte forordning og dens delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter. 

14) Når UN-ECE-reglementer benyttes på lik linje med Unionens regelverk, bidrar det til å hindre overlapping ikke bare av 

tekniske krav, men også av sertifiseringsmessige og administrative framgangsmåter. Dessuten bør typegodkjenning som 

bygger direkte på internasjonalt avtalte standarder, forbedre markedstilgangen i tredjestater, særlig i de statene som er 

avtaleparter i den reviderte overenskomsten av 1958, og på den måten øke konkurranseevnen til industrien i Unionen. 

15) I betraktning av omfanget og virkningene av det foreslåtte tiltaket i den aktuelle sektoren er EU-tiltakene i denne 

forordning nødvendige dersom de målene som er satt for miljø og sikkerhet, nemlig godkjenning av kjøretøyer i EU, 

skal nås. Disse målene kan ikke nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene hver for seg. 

16) Ettersom kravene til miljøprestasjon og framdriftsytelse for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer er av avgjørende 

betydning for typegodkjenning av disse kjøretøyene, bør denne forordning få anvendelse fra anvendelsesdatoen for 

forordning (EU) nr. 167/2013. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes nærmere tekniske krav til og prøvingsmetoder for miljøprestasjon og framdriftsytelse med 

hensyn til utslipp av forurensende stoffer og tillatte utvendige lydnivåer samt godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- 

og skogbrukskjøretøyer og deres motorer og deres systemer, komponenter og separate tekniske enheter i samsvar med 

forordning (EU) nr. 167/2013. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene fastsatt i artikkel 3 i forordning (EU) nr. 167/2013 anvendelse. I tillegg menes med 

1) «utslipp av forurensende stoffer» utslipp av forurensende gasser og partikler fra eksos, 

2) «system for etterbehandling av forurensende eksosutslipp» en innretning eller et system som det føres eksos gjennom, og 

hvis formål er kjemisk eller fysisk endring av utslippet av forurensende stoffer før de slippes ut i atmosfæren, herunder 

katalysatorer, partikkelfiltre eller enhver annen komponent, ethvert annet system eller enhver annen separat teknisk enhet 

til reduksjon eller behandling av motorens utslipp av forurensende gasser og partikler fra eksos, 

3) «system for reduksjon av utvendig lydnivå» alle komponenter og separate tekniske enheter som utgjør eksosanlegget og 

lyddempingsanlegget, herunder eksosanlegget, luftinntaket, lyddemperen eller andre systemer, komponenter og separate 

tekniske enheter som er relevante for det tillatte utvendige lydnivået fra jordbruks- eller skogbrukskjøretøyer, av en type 

som er montert på kjøretøyet ved typegodkjenningen eller utvidelse av typegodkjenningen, 

4) «forurensningsreduserende innretning» en komponent, et system eller en separat teknisk enhet som utgjør en del av 

systemet for etterbehandling av forurensende eksosutslipp,  
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5) «forurensningsreduserende reserveinnretning» en komponent, et system eller en separat teknisk enhet som erstatter, helt 

eller delvis, et system for etterbehandling av forurensende eksosutslipp på et kjøretøy som er typegodkjent i samsvar med 

forordning (EU) nr. 167/2013 og denne forordning, 

6) «motortype» motorer som ikke skiller seg fra hverandre når det gjelder vesentlige motorkjennetegn som angitt i tillegg 1 

til vedlegg II til direktiv 97/68/EF, 

7) «representativ motor» en motor som er representativ for framdriftsenheten eller motorfamilien angitt i nr. 7 i vedlegg I til 

direktiv 97/68/EF, 

8) «motorfamilie» en gruppe motorer fra en produsent i samsvar med nr. 6 i vedlegg I til direktiv 97/68/EF som på grunn av 

sin konstruksjon forventes å ha lignende egenskaper med hensyn til forurensende eksosutslipp og som oppfyller kravene i 

denne forordning, 

9) «reservemotor» en nybygd motor beregnet på å erstatte en motor i et jordbruks- og skogbrukskjøretøy som er levert 

utelukkende for dette formålet, 

10) «hjelpeutstyr» alt utstyr, alle apparater og innretninger oppført i tabell 1 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement 

nr. 120 endringsserie 01, 

11) «motoreffekt» effekten på veivakselenden eller tilsvarende del, bestemt i prøvingsbenk, ved et gitt motorturtall, 

12) «netto motoreffekt» motoreffekten på veivakselenden eller tilsvarende del, bestemt i prøvingsbenk, ved et gitt motorturtall 

og med det hjelpeutstyret og utstyret som er oppført i tabell 1 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 120, endringsserie 

01(1), og fastsatt under atmosfæriske referanseforhold. 

KAPITTEL II 

PRODUSENTENES FORPLIKTELSER 

Artikkel 3 

Alminnelige forpliktelser 

1.  Produsenten skal sikre at alle nye kjøretøyer som bringes i omsetning, registreres eller tas i bruk i Unionen, alle nye 

motorer og reservemotorer som bringes i omsetning eller tas i bruk i Unionen, og alle nye systemer, komponenter og separate 

tekniske enheter som kan påvirke kjøretøyets miljøprestasjon og framdriftsytelse, og som bringes i omsetning eller tas i bruk i 

Unionen, er konstruert, bygd og montert slik at kjøretøyet i normal bruk og vedlikeholdt i samsvar med produsentens krav, 

oppfyller kravene fastsatt i denne forordning. 

2.  Produsenten av kjøretøyer, motorer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter skal dokumentere overfor 

godkjenningsmyndigheten, ved hjelp av fysisk demonstrasjon og prøving, at kjøretøyene, motorene, systemene, komponentene 

og de separate tekniske enhetene som gjøres tilgjengelig på markedet, registreres eller tas i bruk i Unionen, oppfyller de 

nærmere tekniske kravene og prøvingsmetodene fastsatt i artikkel 6-9a i og vedlegg I og II til direktiv 97/68/EF. 

3.  Denne artikkel får ikke anvendelse på kjøretøytyper som skal eksporteres til tredjestater. 

Artikkel 4 

Generelle krav om utslipp av forurensende stoffer og utvendige lydnivåer 

1.  Produsenten skal oppfylle kravene med hensyn til utslipp av forurensende stoffer fastsatt i vedlegg I og II. 

Produsenten skal oppfylle kravene med hensyn til utvendig lydnivå fastsatt i vedlegg III. 

2.  Typegodkjenning med hensyn til kravene til forurensende eksosutslipp og utvendig lydnivå kan av typegodkjennings-

myndighetene utvides til å omfatte forskjellige varianter og versjoner av kjøretøyer og motortyper og -familier, forutsatt at 

parametrene for kjøretøyvarianten, framdriftsenheten og det forurensningsreduserende systemet har identisk ytelse eller holder 

seg innenfor de nivåene som er angitt i artikkel 19 nr. 4 i forordning (EU) nr. 167/2013.  

  

(1) EUT L 257 av 30.9.2010, s. 298. 
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3.  Produsenten skal umiddelbart gi melding til godkjenningsmyndigheten om eventuelle endringer av systemer, kompo-

nenter og separate tekniske enheter som kan påvirke miljøprestasjonen og framdriftsytelsen til jordbruks- og skogbruks-

kjøretøyer etter at den godkjente kjøretøytypen er brakt i omsetning i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

Forpliktelsen til å gi melding skal omfatte følgende: 

a)  parametrene for motortypen eller -familien, som angitt i vedlegg II til direktiv 97/68/EF og i nr. 9 i vedlegg I til denne 

forordning, 

b)  motorens system for etterbehandling av forurensende eksosutslipp, som beskrevet i nr. 6 i vedlegg I til direktiv 97/68/EF 

samt nr. 9.1 i vedlegg I og nr. 3.2 i vedlegg II til denne forordning, 

c)  kjøretøyets system for reduksjon av utvendig lydnivå, i samsvar med kravene i vedlegg III. 

4.  I tillegg til bestemmelsene i nr. 1, 2 og 3 og artikkel 14 skal produsentene oppfylle følgende krav til miljøprestasjon og 

framdriftsytelse: 

a)  Når det gjelder referansedrivstoffer, kravene angitt i vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 120, endringsserie 01 og vedlegg 

V til direktiv 97/68/EF. 

b)  Når det gjelder forurensningsreduserende innretninger og forurensningsreduserende reserveinnretninger, kravene angitt i 

tillegg 5 til vedlegg III til direktiv 97/68/EF. 

c)  Når det gjelder prøvingsutstyr, kravene angitt i vedlegg III til direktiv 97/68/EF. 

5.  Produsenten skal godtgjøre overfor godkjenningsmyndigheten at endringene nevnt i nr. 3 ikke svekker et kjøretøys 

miljøprestasjon i forhold til den miljøprestasjonen som ble vist ved typegodkjenning. 

6.  Produsenten skal godtgjøre at forurensningsreduserende reserveinnretninger som krever typegodkjenning i henhold til 

artikkel 9-13 i denne forordning, og som bringes i omsetning eller tas i bruk i Unionen, er godkjent i samsvar med de nærmere 

tekniske kravene og prøvingsmetodene angitt i nr. 4.1.1 i vedlegg I til direktiv 97/68/EF, dersom det er relevant. 

7.  Kjøretøyer som er utstyrt med forurensningsreduserende reserveinnretninger, skal oppfylle de samme kravene til 

miljøprøving og grenseverdiene for utslipp av forurensende stoffer som kjøretøyer som er utstyrt med en forurensnings-

reduserende originalinnretning. 

Artikkel 5 

Særlige forpliktelser med hensyn til typegodkjenning av kjøretøyer eller motorer 

1.  Produsenten skal sikre at motortypens utslipp av forurensende gasser og partikler fra eksos ikke overskrider utslippene av 

forurensende gasser og partikler fra eksos som angitt for motorkategoriene og effektområdene i henhold til direktiv 97/68/EF. 

2.  Produsenten skal sikre at framdriftsytelsen tilsvarer det nivået som er meldt til godkjenningsmyndigheten i 

opplysningsmappen, når kjøretøyet gjøres tilgjengelig på markedet, eller før det tas i bruk. 

Bruk av manipulasjonsinnretninger som definert i nr. 2.8c i vedlegg I til direktiv 97/68/EF som reduserer effektiviteten til 

utslippskontrollutstyr, er forbudt i samsvar med nr. 4.1.1 i vedlegg III til direktiv 97/68/EF. 

3.  Endringer av et system, en komponent eller en separat teknisk enhet som foretas etter en typegodkjenning, skal ikke 

automatisk gjøre typegodkjenningen ugyldig, med mindre de opprinnelige egenskapene eller de tekniske parametrene er blitt 

endret på en måte som påvirker motorens eller det forurensningsreduserende systemets funksjonalitet. 

Artikkel 6 

Krav til typegodkjenning av motorer som separat teknisk enhet 

For å få EU-typegodkjenning av en motor eller motorfamilie som separat teknisk enhet skal produsenten i samsvar med 

bestemmelsene i vedlegg I til denne forordning godtgjøre at motorene gjennomgår de prøvingene og oppfyller de kravene som 

er angitt i denne forordning og i direktiv 97/68/EF.  
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KAPITTEL III 

MEDLEMSSTATENES FORPLIKTELSER 

Artikkel 7 

Anerkjennelse av alternative typegodkjenninger 

1.  Nasjonale myndigheter skal anerkjenne alternative typegodkjenninger som likeverdige med en godkjenning i henhold til 

denne forordning i samsvar med vedlegg IV. 

2.  I tillegg til kravene nevnt i nr. 1 skal produsenten, for at en alternativ typegodkjenning skal anerkjennes som likeverdig 

med en godkjenning i henhold til denne forordning, gi lik tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, 

som fastsatt i kapittel XV i forordning (EU) nr. 167/2013 og den tilsvarende delegerte rettsakten. 

Artikkel 8 

Måling av utslipp av forurensende stoffer 

De tekniske instansene skal måle de forurensende eksosutslippene fra jordbruks- og skogbrukskjøretøyer og motorer i samsvar 

med bestemmelsene i direktiv 97/68/EF, tilpasset ved kravene i vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 9 

Måling av utvendig lydnivå 

1.  Den tekniske instansen skal måle utvendig lydnivå på jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe T med luftfylte dekk og 

i gruppe C med gummibelter med sikte på typegodkjenning, i samsvar med prøvingsforholdene og prøvingsmetodene angitt i 

nr. 1.3.1 i vedlegg III. 

2.  Prøvingsforholdene og prøvingsmetodene angitt i nr. 1.3.2 i vedlegg III skal også overholdes, og resultatene skal 

registreres av den tekniske instansen i samsvar med bestemmelsene i nr. 1.3.2.4 i vedlegg III. 

3.  Den tekniske instansen skal måle utvendig lydnivå på jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe C med metallbelter med 

sikte på typegodkjenning, i samsvar med prøvingsforholdene og -metodene for prøving ved stillestående angitt i nr. 1.3.2 i 

vedlegg III. 

4.  Prøvingsforholdene og prøvingsmetodene angitt i nr. 1.3.3 i vedlegg III skal også overholdes, og resultatene skal 

registreres av den tekniske instansen. 

Artikkel 10 

Krav til framdriftsytelse 

Ved vurdering av jordbruks- og skogbrukskjøretøyers framdriftsytelse skal det foretas målinger av netto motoreffekt, motorens 

dreiemoment og spesifikt drivstofforbruk i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 120, endringsserie 01. 

Artikkel 11 

Særlige bestemmelser om godkjenning av kjøretøyer eller motorer 

1.  Det kan gis typegodkjenning til kjøretøyer som er utstyrt med motorer som ikke omfattes av virkeområdet for direktiv 

97/68/EF.  
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2.  Fra 24 måneder etter ikrafttredelsesdatoen for regelverket som utvider virkeområdet for direktiv 97/68/EF til å omfatte 

kjøretøyer utstyrt med motorer som for øyeblikket ikke er omfattet av nevnte direktivs virkeområde [eller senest  

1. januar 2018], skal medlemsstatene nekte å gi typegodkjenninger i henhold til denne forordning til kjøretøyer som ikke 

oppfyller alle krav i denne forordning. 

3.  Typegodkjenninger som gis i henhold til nr. 1, skal opphøre å være gyldig tre år etter ikrafttredelsesdatoen for regelverket 

som utvider virkeområdet for direktiv 97/68/EF til å omfatte slike motorer [eller senest 31. desember 2018]. 

Fra og med 1. januar 2019 skal medlemsstatene anse at samsvarssertifikater for nye kjøretøyer ikke lenger er gyldige i henhold 

til artikkel 38 i forordning (EU) nr. 167/2013, og skal forby registrering, salg og ibruktaking av slike kjøretøyer. 

4.  Med hensyn til typegodkjenning skal datoene angitt i artikkel 9 nr. 3 bokstav c) og d) og artikkel 9 nr. 4 bokstav a) i 

direktiv 97/68/EF for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe T2, T4.1 og C2, som definert i artikkel 4 nr. 3, 6 og 9 og 

artikkel 2 nr. 2 i forordning (EU) nr. 167/2013, og som er utstyrt med motorer i kategori L-R, utsettes med tre år. Overgangs- og 

unntaksbestemmelsene i artikkel 9 nr. 4 bokstav a) og artikkel 10 nr. 5 i direktiv 97/68/EF og artikkel 39 i forordning (EU) 

nr. 167/2013 skal også utsettes tilsvarende. 

5.  Reservemotorer skal overholde de samme grenseverdiene som motoren som skal skiftes ut måtte overholde da den første 

gang ble brakt i omsetning. 

6.  Reservemotorer skal merkes i samsvar med tillegget til vedlegg I. 

Artikkel 12 

Framgangsmåter for EU-typegodkjenning 

Med forbehold for artikkel 11 og underlagt ikrafttredelsen av de gjennomføringstiltakene som er nevnt i artikkel 68 i forordning 

(EU) nr. 167/2013, og dersom en produsent anmoder om det, kan de nasjonale myndighetene ikke med begrunnelse i utslipp fra 

kjøretøyer nekte å gi EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning for en ny kjøretøy- eller motortype eller forby 

registrering, salg eller ibruktaking av et nytt kjøretøy og salg eller bruk av nye motorer, dersom det aktuelle kjøretøyet eller de 

aktuelle motorene er i samsvar med denne forordning og dens gjennomføringstiltak. 

Artikkel 13 

Gjøre en forurensningsreduserende reserveinnretning tilgjengelig på markedet eller montere den i et kjøretøy 

Forurensningsreduserende reserveinnretninger som også er omfattet av en typegodkjenning av system med hensyn til et 

kjøretøy, skal ikke være underlagt noen ytterligere godkjenning av komponent eller separat teknisk enhet i samsvar med 

artikkel 26 nr. 3 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

Artikkel 14 

Fleksibel ordning 

1.  Som unntak fra artikkel 10 nr. 3 skal medlemsstatene på anmodning fra produsenten og forutsatt at en godkjennings-

myndighet har gitt den relevante tillatelsen til ibruktaking, tillate at et begrenset antall kjøretøyer med motorer som oppfyller 

kravene i artikkel 9 i direktiv 97/68/EF, bringes i omsetning i henhold til en fleksibel ordning, i samsvar med bestemmelsene i 

vedlegg V. 

2.  Den fleksible ordningen nevnt i nr. 1 får anvendelse fra det tidspunktet hvert enkelt trinn starter, og skal ha samme 

varighet som selve trinnet. 

Den fleksible ordningen nevnt i nr. 1.2 i vedlegg V skal være begrenset til varigheten av trinn III B, eller til tre år dersom det 

ikke finnes noe etterfølgende trinn. 

3.  Kjøretøytyper som tas i bruk i henhold til den fleksible ordningen, skal være utstyrt med motortyper som er i samsvar med 

bestemmelsene i vedlegg V. 
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KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 15 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

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

samsvar med traktatene. 

Utferdiget i Brussel 1. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

Krav for EU-typegodkjenning av en motortype eller motorfamilie for en type jordbruks- og skogbrukskjøretøy som 

separat teknisk enhet med hensyn til utslipp av forurensende stoffer 

1. Generelt 

Bestemmelsene i direktiv 97/68/EF får anvendelse på EU-typegodkjenning av en motortype eller motorfamilie for en 

type jordbruks- og skogbrukskjøretøy som separat teknisk enhet med hensyn til utslipp av forurensende stoffer, med 

følgende tilpasninger: 

1.1.  I denne forordning skal henvisninger til ikke-veigående mobile maskiner i direktiv 97/68/EF leses som henvisninger til 

jordbruks- og skogbrukskjøretøyer. 

1.2.  I denne forordning skal henvisninger til produsenter av originalt utstyr i direktiv 97/68/EF leses som henvisninger til 

kjøretøyprodusenter. 

1.3.  I denne forordning skal datoene for å bringe motorer i omsetning nevnt i direktiv 97/68/EF leses som datoene for 

førstegangs ibruktaking av motorer og kjøretøyer. 

1.4.  I denne forordning skal datoene for typegodkjenning av motortyper og motorfamilier nevnt i direktiv 97/68/EF leses 

som datoene for EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning for en motortype eller motorfamilie eller en 

kjøretøytype. 

2. Søknad om EU-typegodkjenning av en motortype eller motorfamilie som separat teknisk enhet 

2.1.  Søknad om typegodkjenning av en motortype eller motorfamilie med hensyn til utslipp av forurensende stoffer skal 

sendes inn av produsenten eller dennes representant. 

2.2.  Søknad om typegodkjenning skal ledsages av en opplysningsmappe i samsvar med artikkel 22 i forordning (EU) 

nr. 167/2013 og gjennomføringsrettsakten vedtatt i henhold til artikkel 68 bokstav c) i nevnte forordning. 

2.3.  En motor som er i samsvar med kjennetegnene for «motortype» eller «representativ motor» som beskrevet i vedlegg I 

til direktiv 97/68/EF, skal innleveres til den tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta typegodkjennings-

prøvingene. 

3. Spesifikasjoner og prøvinger 

Bestemmelsene i avsnitt 4, 8 og 9 i og tillegg 1 og 2 til vedlegg I samt vedlegg III, IV og V til direktiv 97/68/EF får 

anvendelse. 

4. Typegodkjenning av systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

Idet det tas hensyn til bestemmelsene om EU-typegodkjenning i kapittel IV-VII, IX og X i forordning (EU)  

nr. 167/2013, skal separate tekniske enheter, komponenter og systemer som påvirker miljøprestasjonen og framdrifts-

ytelsen til jordbruks- og skogbrukskjøretøyer, typegodkjennes før de bringes i omsetning eller tas i bruk første gang. 

I samsvar med artikkel 19 og 52 i forordning (EU) nr. 167/2013 får disse kravene særlig anvendelse på 

– motorer, 

– systemer for etterbehandling av forurensende eksosutslipp, 

– systemer for reduksjon av utvendig lydnivå. 

Opplysningsdokumentene i forbindelse med typegodkjenning skal være i samsvar med gjennomføringsrettsaktene 

vedtatt i henhold til artikkel 68 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

5. Merking av motor 

Motoren skal være merket i samsvar med kravene angitt i artikkel 34 i forordning (EU) nr. 167/2013 og gjennomfø-

ringsrettsakten vedtatt i henhold til artikkel 68 bokstav h) i nevnte forordning.  
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6. Produksjonssamsvar 

I tillegg til bestemmelsene i artikkel 28 i forordning (EU) nr. 167/2013 skal produksjonssamsvar for motorer 

kontrolleres i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I del 5 i direktiv 97/68/EF. 

7. Melding om utstedelse av godkjenning 

Melding om godkjenning og om utvidelse, nektelse eller tilbakekalling av godkjenning eller om endelig opphør av 

produksjon i forbindelse med en motortype i henhold til dette vedlegg eller en type jordbruks- og skogbrukskjøretøy i 

henhold til vedlegg II skal gis av produsenten til medlemsstatene i samsvar med bestemmelsene i artikkel 31 og 

kapittel XVI i forordning (EU) nr. 167/2013. 

8. Markedstilsyn 

Idet det tas hensyn til artikkel 7 i forordning (EU) nr. 167/2013, skal det foretas markedstilsyn i samsvar med 

gjennomføringsrettsaktene vedtatt i henhold til artikkel 68 bokstav g), j) og m) i nevnte forordning. 

9. Motorfamilie 

9.1. Parametrer for bestemmelse av motorfamilien 

Motorfamilien kan bestemmes ved de grunnleggende konstruksjonsparametrene som må være felles for alle motorer 

som hører til en familie. I enkelte tilfeller kan det være innbyrdes vekselvirkning mellom parametrene. Disse 

virkningene skal det også tas hensyn til for å sikre at bare motorer som har tilsvarende egenskaper når det gjelder 

eksosutslipp, inngår i samme motorfamilie. 

For at motorene skal anses å tilhøre den samme motorfamilien, skal følgende liste med grunnleggende parametrer være 

felles: 

9.1.1.  Forbrenningssyklus: totakts/firetakts 

9.1.2.  Kjølemiddel: luft/vann/olje 

9.1.3.  Slagvolum for hver enkelt sylinder: 

– mellom 85 % og 100 % av det største slagvolumet i motorfamilien 

9.1.4.  Metode for luftinnsuging: naturlig innsuging/overlading 

9.1.5.  Drivstofftype: diesel/bensin 

9.1.6.  Forbrenningskammertype/-konstruksjon: 

9.1.7.  Ventiler og kanaler — innretning, størrelse og antall 

9.1.8.  Drivstoffsystem 

For diesel: 

– Pumpe-ledning-innsprøytingsdyse 

– Pumpe med rett gjennomløp 

– Fordelerpumpe 

– Enkeltelement 

– Enkeltinnsprøytingsdyse 

For bensin: 

– Forgasser 

– Innsprøyting i innsugingskanalen 

– Direkte innsprøyting 

9.1.9.  Forskjellige egenskaper 

– Resirkulering av eksos 

– Vanninnsprøyting/-emulsjon 

– Luftinnblåsing 
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– Ladeluftkjølesystem 

– Type tenning (kompresjonstenning, gnisttenning) 

9.1.10.  Etterbehandling av eksos 

– Oksidasjonskatalysator 

– Reduksjonskatalysator 

– Treveiskatalysator 

– Termisk reaktor 

– Partikkelfilter 

9.2. Valg av representativ motor 

9.2.1.  Den representative motoren for motorfamilien skal velges ved å bruke som hovedkriterium det høyeste drivstofforbruk 

per takt ved det oppgitte turtall ved høyeste dreiemoment, i samsvar med motorfamiliens hovedkjennetegn angitt i 

tillegg 2 til vedlegg II til direktiv 97/68/EF. Dersom to eller flere motorer har dette hovedkriteriet felles, skal den 

representative motoren velges ved å bruke som sekundærkriterium det høyeste drivstofforbruk per takt ved nominelt 

turtall. Under visse omstendigheter kan godkjenningsmyndigheten konkludere med at motorfamiliens verst tenkelige 

utslippsnivå best kan finnes ved å prøve en motor til. Godkjenningsmyndigheten kan dermed velge en ekstra motor til 

prøving, basert på egenskaper som tilsier at denne motoren vil ha de høyeste utslippsnivåene av alle motorer i den 

motorfamilien. 

9.2.2.  Dersom motorene i samme familie har andre variable egenskaper som kan tenkes å påvirke utslippene av forurensende 

stoffer, skal også disse egenskapene klarlegges og tas hensyn til ved valg av representativ motor. 

 _____  
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Tillegg 

Merking av motorer 

1.  En motor som er typegodkjent som separat teknisk enhet, skal ha all følgende merking: 

a)  Motorprodusentens varemerke eller handelsnavn. 

b)  Motortype og eventuelt motorfamilie, og et individuelt identifikasjonsnummer for motoren. 

c)  EU-typegodkjenningsmerke i samsvar med gjennomføringsrettsakten vedtatt i henhold til artikkel 68 bokstav h) i 

forordning (EU) nr. 167/2013. 

2.  Merkene nevnt i nr. 1 skal være holdbare i hele levetiden til motoren, og skal være lett leselige og ikke kunne slettes. 

Dersom det brukes etiketter eller skilt, skal de være slik festet at festingen varer i motorens levetid og etikettene/skiltene 

ikke kan fjernes uten at de blir ødelagt eller deformert. 

3.  Merkene nevnt i nr. 1 skal være festet til en motordel som er nødvendig for normal drift av motoren, og som vanligvis ikke 

må skiftes ut i løpet av motorens levetid. Disse merkene skal være slik plassert at de er lett synlige for en gjennom-

snittsperson etter at motoren er ferdigmontert på jordbruks- og skogbrukskjøretøyet, med alt hjelpeutstyr som er nødvendig 

for drift av motoren. Dersom et motorpanser må fjernes for at merket skal bli synlig, skal dette kravet anses som oppfylt 

dersom det er lett å fjerne panseret. 

Dersom det er tvil om hvorvidt dette kravet er oppfylt, skal det anses som oppfylt dersom det brukes et tilleggsmerke som 

minst inneholder motorens identifikasjonsnummer og produsentens navn, handelsnavn eller logo. Dette tilleggsmerket skal 

være festet på eller ved siden av en hovedkomponent som vanligvis ikke må skiftes ut i løpet av motorens levetid, og det 

skal være lett tilgjengelig under rutinemessig vedlikehold uten bruk av verktøy, eller være plassert i avstand fra det 

opprinnelige merket på motorens veivhus. Det opprinnelige merket og (eventuelt) tilleggsmerket skal være lett synlig etter 

at motoren er ferdigmontert med alt hjelpeutstyr som er nødvendig for drift av motoren. Et motorpanser som oppfyller 

kravene i forrige ledd, er tillatt. Tilleggsmerket skal være festet på en holdbar måte direkte på motorens overflate, helst ved 

preging eller på en etikett/et skilt som oppfyller kravene i nr. 2. 

4.  Kodingen av motorene ifølge identifikasjonsnumrene skal være slik at det er mulig å bestemme produksjonssekvensen helt 

sikkert. 

5.  Alle merker skal være påført på motorene før de forlater produksjonslinjen. 

6.  Den nøyaktige plasseringen av motormerkingen skal angis i opplysningsdokumentet, i samsvar med gjennomførings-

rettsakten vedtatt i henhold til artikkel 68 bokstav h) i forordning (EU) nr. 167/2013. 

7.  For reservemotorer skal teksten «RESERVEMOTOR» være påført på motoren i form av et metallskilt. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Krav til EU-typegodkjenning av en type jordbruks- og skogbrukskjøretøy utstyrt med en motortype eller motorfamilie 

med hensyn til utslipp av forurensende stoffer 

1. Generelt 

Med mindre annet er angitt i denne forordning, får definisjonene, symbolene, forkortelsene, spesifikasjonene og 

prøvingene, kravene til vurdering av produksjonssamsvar, parametrene som definerer motorfamilien, og valget av 

representativ motor som fastsatt i vedlegg I til direktiv 97/68/EF anvendelse. 

2. Søknad om EU-typegodkjenning av en type jordbruks- og skogbrukskjøretøy 

2.1.  Søknad om EU-typegodkjenning av en type jordbruks- og skogbrukskjøretøy med hensyn til utslipp av forurensende 

stoffer 

2.1.1.  Søknad om typegodkjenning av en type jordbruks- og skogbrukskjøretøy med hensyn til utslipp av forurensende stoffer 

skal sendes inn av produsenten av jordbruks- og skogbrukskjøretøyet eller dennes representant. 

2.1.2.  Den skal ledsages av opplysningsdokumentet i samsvar med gjennomføringsrettsakten vedtatt i henhold til artikkel 68 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 167/2013. 

2.1.3.  Produsenten skal innlevere en motor for et jordbruks- og skogbrukskjøretøy som er i samsvar med kjennetegnene for 

«motortype» eller «representativ motor» i henhold til bestemmelsene i vedlegg I til denne forordning og vedlegg VII til 

direktiv 97/68/EF, til den tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta typegodkjenningsprøvingene. 

2.2.  Søknad om EU-typegodkjenning av en type jordbruks- og skogbrukskjøretøy med en godkjent motor 

2.2.1.  Søknad om typegodkjenning av en type jordbruks- og skogbrukskjøretøy med hensyn til utslipp av forurensende stoffer 

skal sendes inn av produsenten av jordbruks- og skogbrukskjøretøyet eller dennes representant. 

2.2.2.  Den skal ledsages av opplysningsdokumentet i samsvar med mønsteret angitt i gjennomføringsrettsaktene vedtatt i 

henhold til artikkel 68 bokstav a) og l) i forordning (EU) nr. 167/2013 samt en kopi av EU-typegodkjennings-

dokumentet for motoren eller motorfamilien og eventuelt for systemer, komponenter og separate tekniske enheter som 

er montert i typen jordbruks- og skogbrukskjøretøy. 

3. Spesifikasjoner og prøvinger 

3.1.  Generelt 

Bestemmelsene i avsnitt 4, 8 og 9 i og tillegg 1 og 2 til vedlegg I samt vedlegg III, IV og V til direktiv 97/68/EF får 

anvendelse. 

3.2.  Montering av motoren i kjøretøyet 

Monteringen av motoren i kjøretøyet skal oppfylle følgende krav med hensyn til typegodkjenning av motoren: 

3.2.1.  Innsugingsundertrykket skal ikke overstige det som er angitt for den typegodkjente motoren. 

3.2.2.  Mottrykket i eksosen skal ikke overstige det som er angitt for den typegodkjente motoren. 

3.3.  Kjøretøykomponenter som kan påvirke utslippene av forurensende stoffer, skal være konstruert, bygd og montert på en 

slik måte at de i normal bruk oppfyller kravene i denne forordning, til tross for vibrasjoner kjøretøyet måtte utsettes for. 

4. Godkjenning 

For ethvert jordbruks- eller skogbrukskjøretøy som er utstyrt med en motor som det er utstedt et typegodkjennings-

dokument for i samsvar med vedlegg I til denne forordning eller en likeverdig typegodkjenning i samsvar med vedlegg 

IV til denne forordning, skal det utstedes et typegodkjenningsdokument i samsvar med gjennomføringsrettsakten vedtatt 

i henhold til artikkel 68 bokstav a) i forordning (EU) nr. 167/2013. 

 _____  
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VEDLEGG III 

Krav til utvendige lydutslipp 

1. Tillatte utvendige lydnivåer 

1.1. Måleinstrumenter 

Måleinstrumentene, herunder mikrofoner, kabler og vindskjerm, dersom slik brukes, skal oppfylle kravene til 

instrumenter i klasse 1 angitt i IEC 61672-1:2002. Filtrene skal oppfylle kravene til instrumenter i klasse 1 angitt i 

IEC 61260:1995. 

1.2. Forhold under måling 

Målingene skal utføres på et ulastet jordbruks- og skogbrukskjøretøy i driftsferdig stand i frie omgivelser med så lite 

støy som mulig (omgivelses- og vindstøy skal være minst 10 dB (A) under det utvendige lydnivået som måles). 

Målestedet kan for eksempel være en åpen plass med en radius på 50 meter der den midterste delen, en radius på 

minst 20 meter, skal være tilnærmet horisontal; plassen kan ha et dekke av betong, asfalt eller lignende materiale, og 

den skal ikke være dekket av løs snø, høyt gress, løs jord eller aske. 

Testbanens overflate skal være av en slik art at den ikke forårsaker overdreven dekkstøy. Dette kravet gjelder bare 

for måling av utvendig lydnivå fra jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i bevegelse. 

Målingene skal utføres i fint vær med lite vind. Det er bare kontrolløren som leser av måleapparatet, som skal 

oppholde seg i nærheten av jordbruks- og skogbrukskjøretøyet eller mikrofonen, fordi tilskuere som befinner seg i 

nærheten av jordbruks- og skogbrukskjøretøyet eller mikrofonen kan påvirke avlesningene på måleapparatet. 

Kraftige utslag på viseren som helt tydelig ikke har noen forbindelse med det generelle lydnivået, skal ikke tas i 

betraktning under avlesingen. 

1.3. Målemetode 

1.3.1.  Måling av utvendig lydnivå fra jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i bevegelse 

Det skal utføres minst to målinger på hver side av jordbruks- og skogbrukskjøretøyet. Det kan foretas foreløpige 

målinger med tanke på innstilling av måleapparatet, men disse målingene skal ikke tas i betraktning. 

Mikrofonen skal plasseres 1,2 meter over bakken og 7,5 meter fra jordbruks- og skogbrukskjøretøyets midtlinje CC, 

målt langs linjen PP′ vinkelrett på denne midtlinjen (figur 1). 

To linjer AA′ og BB′ som er parallelle med linje PP′ og plassert henholdsvis 10 meter foran og 10 meter bak denne 

linjen, skal avmerkes på testbanen. Jordbruks- og skogbrukskjøretøyene skal kjøre mot linje AA′ med konstant 

hastighet, som angitt nedenfor. Så trykkes gasspedalen helt ned så fort som mulig og holdes i denne stillingen til 

jordbruks- og skogbrukskjøretøyets bakpart krysser linjen BB′; gasspedalen slippes deretter så raskt som mulig. 

Dersom jordbruks- og skogbrukskjøretøyet har tilhenger, skal det ikke tas hensyn til den når linjen BB′ krysses. 

Det høyeste målte lydnivået registreres som resultat.  
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Figur 1 

 

1.3.1.1.  Under prøvingen skal hastigheten være ¾ av høyeste konstruksjonshastighet (vmax) som angitt av produsenten, som 

kan oppnås på høyeste gir ved bruk på vei. 

1.3.1.2.  Tolking av resultatene 

1.3.1.2.1.  For å ta hensyn til unøyaktigheter ved måleapparatene skal resultatet for hver måling bestemmes ved at 1 dB(A) 

trekkes fra måleresultatet. 

1.3.1.2.2.  Målingene skal anses gyldige dersom forskjellen mellom to påfølgende målinger på samme side av jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyet ikke overskrider 2 dB(A). 

1.3.1.2.3.  Det høyeste målte lydnivået skal utgjøre prøvingsresultatet. Dersom denne verdien er 1 dB(A) høyere enn det 

høyeste tillatte lydnivået for den gruppen jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som prøves, skal det foretas to nye 

målinger. Tre av de fire måleresultatene som oppnås ved denne metoden, skal ligge innenfor de fastsatte grensene.  

Mikrofon Mikrofon 
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1.3.2.  Måling av utvendig lydnivå på stillestående jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

1.3.2.1.  Plassering av lydmåler 

Målingene skal utføres i punkt X (vist i figur 2) i en avstand av 7 meter fra jordbruks- og skogbrukskjøretøyets 

nærmeste overflate. Mikrofonen skal plasseres 1,2 meter over bakken. 

1.3.2.2.  Antall målinger: Det skal utføres minst to målinger. 

1.3.2.3.  Prøvingsforhold for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

En motor i et jordbruks- og skogbrukskjøretøy uten turtallsregulator skal gå på ¾ av det turtallet der motoren ifølge 

produsenten av jordbruks- og skogbrukskjøretøyet har størst effekt. Motorens turtall skal måles ved hjelp av et 

uavhengig instrument, som for eksempel et rulledynamometer eller en turteller. Dersom motoren er utstyrt med en 

turtallsregulator som hindrer motoren i å overstige det turtallet som gir størst effekt, skal den gå med det høyeste 

turtallet som regulatoren tillater. 

Motoren skal ha normal arbeidstemperatur før målingene begynner. 

1.3.2.4.  Tolking av resultatene 

Alle utvendige lydnivåer som er avlest og registrert, skal føres i rapporten. Motoreffekten skal registreres i samsvar 

med bestemmelsene i artikkel 9 i denne forordning. Jordbruks- og skogbrukskjøretøyets last skal også angis. 

Målingene skal anses gyldige dersom forskjellen mellom to påfølgende målinger på samme side av jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyet ikke overskrider 2 dB(A). 

Den høyeste verdien som ble målt, skal registreres som resultat. 

1.3.3.  Bestemmelser om prøving av utvendig lydnivå for kjøretøyer i gruppe C med metallbelter i bevegelse 

For jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe C som er utstyrt med metallbelter, skal støy i bevegelse måles på 

ulastede kjøretøyer i driftsferdig stand ved en konstant hastighet på 5 km/t (+/– 0,5 km/t), med motoren ved 

nominelt turtall over et lag med fuktig sand som angitt i nr. 5.3.2 i ISO 6395:2008. Mikrofonen skal plasseres i 

samsvar med bestemmelsene i nr. 1.3.1. Målt støyverdi skal registreres i prøvingsrapporten. 

2. Eksosanlegg (lyddemper) 

2.1.  Dersom jordbruks- og skogbrukskjøretøyer er utstyrt med en innretning som skal dempe eksosstøyen (lyddemper), 

skal kravene i dette nummer gjelde. Dersom motorens innsuging er utstyrt med luftfilter som er nødvendig for å 

sikre samsvar med tillatt lydnivå, skal luftfilteret regnes som en del av lyddemperen, og kravene i dette nr. 2 skal 

også omfatte dette filteret. 

Eksosrøret skal være plassert slik at eksosen ikke kan trenge inn i førerhuset.  
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Figur 2 

Målepunkter for stillestående jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

 

2.2.  En tegning av eksosanlegget skal være vedlagt jordbruks- og skogbrukskjøretøyets typegodkjenningsdokument. 

2.3.  Lyddemperen skal være merket med merke- og typebetegnelse som skal være lett å lese og ikke kan slettes. 

2.4.  Absorberende fibermateriale skal brukes i lyddempere bare dersom følgende krav er oppfylt: 

2.4.1.  De delene av lyddemperen der gass strømmer gjennom, skal ikke inneholde absorberende fibermateriale. 

2.4.2.  Egnede innretninger skal sørge for at det absorberende fibermaterialet holdes på plass i hele lyddemperens levetid. 

2.4.3.  Det absorberende fibermaterialet skal tåle en temperatur som er minst 20 % høyere enn den driftstemperaturen (ºC) 

som kan forekomme i den delen av lyddemperen der det finnes absorberende fibermateriale. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Anerkjennelse av alternative typegodkjenninger 

Følgende typegodkjenninger og eventuelle godkjenningsmerker anerkjennes å være likeverdig med en godkjenning i henhold til 

denne forordning: 

a)  For motorer i kategori H, I, J og K (trinn IIIA) angitt i artikkel 9 nr. 3a og 3b i direktiv 97/68/EF, typegodkjenninger i 

samsvar med nr. 3.1, 3.2 og 3.3 i vedlegg XII til direktiv 97/68/EF. 

b)  For motorer i kategori L, M, N og P (trinn IIIB) angitt i artikkel 9 nr. 3c i direktiv 97/68/EF, typegodkjenninger i samsvar 

med nr. 4.1, 4.2 og 4.3 i vedlegg XII til direktiv 97/68/EF. 

c)  For motorer i kategori Q og R (trinn IV) angitt i artikkel 9 nr. 3d i direktiv 97/68/EF, typegodkjenninger i samsvar med 

nr. 5.1 og 5.2 i vedlegg XII til direktiv 97/68/EF. 

 _____  
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VEDLEGG V 

Bestemmelser om jordbruks- og skogbrukskjøretøyer og motorer som bringes i omsetning i henhold til den fleksible 

ordningen fastsatt i henhold til artikkel 14 

1. Tiltak fra produsenten av jordbruks- og skogbrukskjøretøyet 

1.1.  Bortsett fra i trinn III B skal en produsent av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som ønsker å gjøre bruk av den 

fleksible ordningen, be om tillatelse fra godkjenningsmyndigheten til å bringe jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i 

omsetning i samsvar med de relevante bestemmelsene i dette vedlegg. Antall jordbruks- og skogbrukskjøretøyer skal 

ikke overstige takene angitt i nr. 1.1.1 og 1.1.2. Motorene skal oppfylle kravene nevnt i artikkel 9 i direktiv 97/68/EF. 

1.1.1.  Antall jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som bringes i omsetning i henhold til den fleksible ordningen, skal i hver 

motorkategori ikke overstige 20 % av det antall kjøretøyer som produsenten årlig bringer i omsetning med motorer med 

dette effektområdet (beregnet som et gjennomsnitt av salget de siste fem årene på unionsmarkedet). Dersom en 

kjøretøyprodusent har brakt jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i omsetning i Unionen i et tidsrom som er kortere enn 

fem år, skal gjennomsnittet beregnes ut fra det faktiske tidsrommet kjøretøyprodusenten har brakt jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer i omsetning i Unionen. 

1.1.2  Som alternativ til nr. 1.1.1 skal antall jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som bringes i omsetning i henhold til den 

fleksible ordningen, i hvert effektområde ikke overstige følgende tak: 

Motorens effektområde P (kW) Antall kjøretøyer 

19 ≤ P < 37 200 

37 ≤ P < 75 150 

75 ≤ P < 130 100 

130 ≤ P ≤ 560 50 

1.2.  I trinn III B skal en kjøretøyprodusent som ønsker å gjøre bruk av den fleksible ordningen, be om tillatelse fra 

godkjenningsmyndigheten til å bringe jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i omsetning i samsvar med de relevante 

bestemmelsene i dette vedlegg. Antall jordbruks- og skogbrukskjøretøyer skal ikke overstige takene angitt i nr. 1.2.1 og 

1.2.2. Motorene skal oppfylle kravene nevnt i artikkel 9 i direktiv 97/68/EF. 

1.2.1.  Antall jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som bringes i omsetning i henhold til den fleksible ordningen, skal i hvert 

effektområde ikke overstige 40 % av det antall jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som kjøretøyprodusenten årlig 

bringer i omsetning med motorer i denne motorkategorien (beregnet som et gjennomsnitt av salget de siste fem årene på 

unionsmarkedet). Dersom en kjøretøyprodusent har markedsført jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i Unionen i et 

tidsrom som er kortere enn fem år, skal gjennomsnittet beregnes ut fra det faktiske tidsrommet kjøretøyprodusenten har 

brakt jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i omsetning i Unionen. 

1.2.2.  Som alternativ til nr. 1.2.1 skal antall jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som bringes i omsetning i henhold til den 

fleksible ordningen, i hvert effektområde ikke overstige følgende tak: 

Motorens effektområde P (kW) Antall kjøretøyer 

19 ≤ P < 37 200 

37 ≤ P < 75 175 

75 ≤ P < 130 250 

130 ≤ P ≤ 560 125 
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1.3.  Kjøretøyprodusentens søknad til godkjenningsmyndigheten skal inneholde alle de følgende opplysningene: 

a)  En prøve av merkene som skal festes på hvert jordbruks- og skogbrukskjøretøy der det skal monteres en motor som 

er brakt i omsetning i henhold til den fleksible ordningen. Merkene skal ha følgende tekst: «JORDBRUKS- OG 

SKOGBRUKSKJØRETØY NR. … (fortløpende kjøretøynumre) AV … (samlet antall kjøretøyer i det aktuelle 

effektområdet) MED MOTOR NR. … MED TYPEGODKJENNING (f.eks. i samsvar med bestemmelsene i 

direktiv 97/68/EF eller anerkjent alternativ typegodkjenning i samsvar med vedlegg IV til delegert kommisjons-

forordning (EU) 2015/96).» 

b)  En prøve av tilleggsmerket som skal påføres motoren, med teksten nevnt i nr. 2.2. 

1.4.  Produsenten av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer skal gi godkjenningsmyndigheten alle nødvendige opplysninger i 

forbindelse med gjennomføringen av den fleksible ordningen som godkjenningsmyndigheten måtte be om for å kunne 

treffe en beslutning. 

1.5.  Kjøretøyprodusenten skal hver tolvte måned framlegge en rapport for godkjenningsmyndighetene i hver medlemsstat 

der jordbruks- og skogbrukskjøretøyet bringes i omsetning, om gjennomføringen av de fleksible ordningene ved-

kommende benytter seg av. Rapporten skal omfatte akkumulerte data om antallet jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

som er brakt i omsetning i henhold til den fleksible ordningen, serienumre for motorer og kjøretøyer, og i hvilke 

medlemsstater kjøretøyet er tatt i bruk. Denne framgangsmåten skal følges uten unntak så lenge en fleksibel ordning er i 

bruk. 

2. Tiltak fra motorprodusenten 

2.1.  En motorprodusent kan bringe motorer i omsetning i henhold til den fleksible ordningen som er godkjent i samsvar med 

nr. 1 og 3. 

2.2.  Motorprodusenten skal merke disse motorene med følgende tekst: «Motor brakt i omsetning i henhold til den fleksible 

ordningen» i samsvar med kravene angitt i vedlegg XIII i direktiv 97/68/EF. 

3. Tiltak fra godkjenningsmyndigheten 

Godkjenningsmyndigheten skal vurdere innholdet i søknaden om fleksibel ordning og vedlagte dokumenter. Den skal 

underrette produsenten av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer om sin beslutning om hvorvidt anvendelse av den 

fleksible ordningen tillates. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/504 

av 11. mars 2015 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til administrative 

krav til godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 5. februar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for jordbruks- eller skogbrukskjøretøyer(1), særlig artikkel 22 nr. 4, artikkel 24 nr. 4, artikkel 25 nr. 2, 3 og 6, 

artikkel 27 nr. 1, artikkel 33 nr. 2, artikkel 34 nr. 3, artikkel 35 nr. 4, artikkel 45 nr. 2, artikkel 46 nr. 3 og artikkel 53 nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I denne forordning fastsettes nærmere administrative krav til modellene for opplysningsmappen og opplys-

ningsdokumentet, modellen for sertifikat om tilgang til kjøretøyets egendiagnosesystem og til opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold, modellene for samsvarssertifikatet, modellene for det lovfestede produsentmerket og 

modellene for EU-typegodkjenningsmerket, modellene for EU-typegodkjenningsdokumentet og modellen for listen over 

gjeldende krav eller rettsakter vedlagt EU-typegodkjenningsdokumentet, nummereringssystemet for EU-typegod-

kjenningsdokumenter, modellen for prøvingsresultatarket vedlagt EU-typegodkjenningsdokumentet, de generelle 

kravene til prøvingsrapportenes format, listen over deler og utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at grunnleg-

gende systemer ikke fungerer som de skal, alle sider ved framgangsmåten for tillatelse til å bringe i omsetning og ta i 

bruk deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at grunnleggende systemer ikke fungerer som de skal, 

modellen for tillatelse til å bringe i omsetning og ta i bruk deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at 

grunnleggende systemer ikke fungerer som de skal, samt nummereringssystemet for tillatelser til å bringe i omsetning 

og ta i bruk deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at grunnleggende systemer ikke fungerer som de 

skal. 

2)  I motsetning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF(2) inneholder forordning (EU) nr. 167/2013 et komplett 

sett med krav knyttet til en søknad om EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer for alle grupper av jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer. Det bør fastsettes hvilke administrative modeller som skal benyttes i forbindelse med EU-

typegodkjenning. 

3)  Det er innført ny teknologi i kjøretøyer etter at modellene som benyttes i forbindelse med typegodkjenning, ble fastlagt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF. Modellene som benyttes i forbindelse med EU-typegodkjenning, bør 

derfor tilpasses.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 85 av 28.3.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 9. 

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

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- eller skogbrukstraktorer, tilhengere og 

utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter, og om oppheving av direktiv 74/150/EØF (EUT L 171 av 

9.7.2003, s. 1). 

2018/EØS/73/07 
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4)  Det bør innføres en ny modell for et «ark til opplysningsmappen», der det angis hvilken framgangsmåte produsenten har 

valgt for sin søknad om typegodkjenning. 

5)  For å sikre at uavhengige operatører gis rimelig tilgang til opplysninger om reparasjon av kjøretøyer, herunder 

opplysninger om egendiagnosesystemer og deres samvirking med andre kjøretøysystemer, må produsentene gi tilgang 

til disse opplysningene på like vilkår og bevise overfor godkjenningsmyndighetene at de oppfyller dette kravet. I den 

forbindelse bør det fastsettes en modell for et sertifikat fra produsentens side som fungerer som et slikt bevis. 

6)  Det bør foreligge tre modeller for et samsvarssertifikat, svarende til typegodkjenning av ferdigoppbygde, etappevis 

ferdigoppbygde og delvis oppbygde kjøretøyer. 

7)  For å kunne vise at traktorer som er typegodkjent med påmonterte maskiner, og kjøretøyer i gruppe R og S, holder et 

tilfredsstillende sikkerhetsnivå, bør en del av den dokumentasjon som omfatter tekniske data for maskiner, som oppført i 

vedlegg VII til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF(3), tas inn i opplysningsmappen. Dessuten bør EF-

samsvarserklæringen for de påmonterte maskinene vedlegges kjøretøyets samsvarssertifikat. 

8)  Med sikte på å forenkle det vanligste EU-typegodkjenningsdokumentet bør det utarbeides en ny modell som 

utelukkende skal benyttes ved EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer når det dreier seg om en ferdigoppbygd 

kjøretøytype, mens det for andre kombinasjoner av kjøretøytyper bør fastsettes en annen modell for EU-

typegodkjenningsdokumenter for hele kjøretøyer. 

9)  Det bør fastsettes én modell for EU-typegodkjenningsdokumentet gjeldende for alle slags systemer, med sikte på å 

forene og forenkle modellene som tidligere er oppført i ulike EU-direktiver for hver type system. Av samme grunn bør 

det også fastsettes én modell for komponenter og separate tekniske enheter. 

10)  Nummereringssystemet for EU-typegodkjenningsdokumenter fastsatt ved direktiv 2003/37/EF bør endres i tråd med den 

nye oppbygningen av rettsakter som inneholder typegodkjenningskravene i forbindelse med samsvarssertifisering. 

11)  For å harmonisere utformingen av de mest relevante opplysningene fra prøving av samsvar med de tekniske kravene i 

forordning (EU) nr. 167/2013 og i delegerte rettsakter vedtatt i henhold til den forordningen bør det fastsettes et sett med 

generelle minstekrav til prøvingsrapportenes format. 

12)  Av samme grunn bør tekniske instanser benytte de modeller for prøvingsrapporter som er fastsatt i de motsvarende 

internasjonale bestemmelsene eller EN/ISO-standardene, som en veiledning for arbeidet med å utarbeide prøvings-

rapporter om tekniske krav som er fastsatt i delegerte rettsakter vedtatt i henhold til forordning (EU) nr. 167/2013, og 

som er basert på kravene i internasjonale bestemmelser eller EN/ISO-standarder. 

13)  For å begrense byrden for produsentene bør utformingen av prøvingsrapporter for visse komponenter og separate 

tekniske enheter som er utstedt i henhold til direktiv 2003/37/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(4), 

europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF(5), europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 595/2009(6) eller 

internasjonale regler som nevnt i kapittel XIII i forordning (EU) nr. 167/2013, samt delegerte rettsakter og 

gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning, godtas når det søkes om typegodkjenning i henhold til 

forordning (EU) nr. 167/2013, forutsatt at verken de grunnleggende kravene eller kravene til prøvingsmetodene er 

endret etter at prøvingen ble utført.  

  

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner og om endring av direktiv 95/16/EF (EUT L 157 av 

9.6.2006, s. 24). 

(4) 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 kjøretøyer (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF av 16. desember 1997 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av 

forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner (EFT L 59 av 27.2.1998,  

s. 1). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 av 18. juni 2009 om typegodkjenning av motorvogner og motorer med hensyn til 

utslipp fra tunge kjøretøyer (Euro VI), om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av forordning 

(EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF, og om oppheving av direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF (EUT L 188 av 

18.7.2009, s. 1). 
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14)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 69 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 167/2013. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes de gjennomføringstiltak som er nevnt i artikkel 68 i forordning (EU) nr. 167/2013 med sikte på å 

fastsette ensartede vilkår for gjennomføring av de administrative kravene for godkjenning av nye jordbruks- og skogbruks-

kjøretøyer, så vel som systemer, komponenter og separate tekniske enheter som er konstruert og oppbygd for slike kjøretøyer, 

og for å kunne bringe i omsetning og ta i bruk deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at systemer som er 

grunnleggende for kjøretøyets sikkerhet, ikke fungerer som de skal, eller for kjøretøyets miljøprestasjon. 

Artikkel 2 

Modell for opplysningsdokumentet og opplysningsmappen 

Produsenter som søker om EU-typegodkjenning, skal levere inn opplysningsdokumentet og opplysningsmappen som er nevnt i 

artikkel 22 nr. 1 og artikkel 22 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 167/2013, på grunnlag av modellen oppført i vedlegg I til 

denne forordning. 

Artikkel 3 

Modell for produsentens sertifikat om tilgang til kjøretøyets egendiagnosesystem (OBD) og til opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet 

Produsenter som berøres av artikkel 53 nr. 1 i forordning (EU) nr. 167/2013 og søker om EU-typegodkjenning, skal gi 

godkjenningsmyndigheten et sertifikat om tilgang til kjøretøyets OBD og til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyet i samsvar med artikkel 53 nr. 8 i nevnte forordning, på grunnlag av modellen oppført i vedlegg II til denne 

forordning. 

Artikkel 4 

Modeller for samsvarssertifikatet 

Produsentene skal utstede samsvarssertifikatet som er nevnt i artikkel 33 nr. 1 i forordning (EU) nr. 167/2013, i samsvar med 

modellene oppført i vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 5 

Modeller for det lovfestede produsentmerket og EU-typegodkjenningsmerket 

Produsentene skal utstede det lovfestede produsentmerket og EU-typegodkjenningsmerket som er nevnt i artikkel 34 nr. 1 og 2 i 

forordning (EU) nr. 167/2013, i samsvar med modellene oppført i vedlegg IV til denne forordning. 

Artikkel 6 

Modeller for EU-typegodkjenningsdokumentet 

Godkjenningsmyndighetene skal utstede EU-typegodkjenningsdokumentet som er nevnt i artikkel 25 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 167/2013, i samsvar med modellene oppført i vedlegg V til denne forordning.  
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Artikkel 7 

Nummereringssystem for EU-typegodkjenningsdokumenter 

EU-typegodkjenningsdokumentene skal nummereres i samsvar med vedlegg VI. 

Artikkel 8 

Modell for prøvingsresultatarket 

Godkjenningsmyndighetene skal utstede prøvingsresultatarket som er nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU)  

nr. 167/2013, i samsvar med modellen oppført i vedlegg VII til denne forordning. 

Artikkel 9 

Prøvingsrapportenes format 

1. Prøvingsrapportenes format som nevnt i artikkel 27 nr. 1 i forordning (EU) nr. 167/2013 skal oppfylle de generelle 

kravene oppført i vedlegg VIII til denne forordning. 

2. Eksisterende prøvingsrapporter for komponenter og separate tekniske enheter som er utstedt i henhold til direktiv 

2003/37/EF, direktiv 2007/46/EF, direktiv 97/68/EF, forordning (EU) nr. 595/2009 eller internasjonale regler som nevnt i 

kapittel XIII i forordning (EU) nr. 167/2013 samt delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte 

forordning, skal godtas med sikte på typegodkjenning i henhold til forordning (EU) nr. 167/2013 forutsatt at verken de 

grunnleggende kravene eller kravene til prøvingsmetodene er endret etter at prøvingen ble utført. Prøvingsrapporter som 

oppfyller disse vilkårene, skal føres opp i vedlegg VIII til denne forordning. 

Artikkel 10 

Liste over deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at grunnleggende systemer ikke fungerer som de skal 

Listen over deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at systemer som er grunnleggende for kjøretøyets sikkerhet 

ikke fungerer som de skal, eller for kjøretøyets miljøprestasjon, som nevnt i artikkel 45 nr. 2 i forordning (EU) nr. 167/2013, er 

ført opp i vedlegg IX til denne forordning. 

Artikkel 11 

Modell for sertifikat som gir tillatelse til å bringe i omsetning og ta i bruk deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig 

risiko for at grunnleggende systemer ikke fungerer som de skal 

Godkjenningsmyndighetene skal utstede et sertifikat som gir tillatelse til å bringe i omsetning og ta i bruk deler eller utstyr som 

kan utgjøre en alvorlig risiko for at systemer som er grunnleggende for kjøretøyets sikkerhet, ikke fungerer som de skal, eller 

for kjøretøyets miljøprestasjon, som nevnt i artikkel 46 nr. 2 i forordning (EU) nr. 167/2013, i samsvar med modellen oppført i 

vedlegg X til denne forordning. 

Artikkel 12 

Nummereringssystem for tillatelser til å bringe i omsetning og ta i bruk deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig 

risiko for at grunnleggende systemer ikke fungerer som de skal 

Tillatelser til å bringe i omsetning og ta i bruk deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at systemer som er 

grunnleggende for kjøretøyets sikkerhet, ikke fungerer som de skal, eller for kjøretøyets miljøprestasjon, skal nummereres i 

samsvar med vedlegg XI. 
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Artikkel 13 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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 11. mars 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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LISTE OVER VEDLEGG 

Vedleggets nummer Vedleggets tittel Side 

I Modell for opplysningsdokumentet og opplysningsmappen 7 

II Modell for produsentens sertifikat om tilgang til kjøretøyets egendiagnosesystem 

(OBD) og til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet 

132 

III Modeller for samsvarssertifikatet 135 

IV Modeller for det lovfestede produsentmerket og EU-typegodkjenningsmerket 155 

V Modeller for EU-typegodkjenningsdokumentet 161 

VI Nummereringssystem for EU-typegodkjenningsdokumenter 180 

VII Modell for prøvingsresultatarket 184 

VIII Prøvingsrapportenes format 188 

IX Liste over deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at grunnleggende 

systemer ikke fungerer som de skal 

193 

X Modell for sertifikat som gir tillatelse til å bringe i omsetning og ta i bruk deler eller 

utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at grunnleggende systemer ikke 

fungerer som de skal 

194 

XI Nummereringssystem for tillatelser til å bringe i omsetning og ta i bruk deler eller 

utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at grunnleggende systemer ikke 

fungerer som de skal 

197 
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VEDLEGG I 

Modell for opplysningsdokumentet og opplysningsmappen 

Liste over tillegg 

Tilleggets 

nummer 
Tilleggets tittel Side 

1 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en 

type kjøretøy med hensyn til) montering av et motorsystem/motorfamiliesystem 

64 

2 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en 

type kjøretøy med hensyn til) system for kontroll av utvendig lydnivå 

75 

3 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en motor/ 

motorfamilie som komponent/separat teknisk enhet (STU) 

78 

4 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en 

type kjøretøy med hensyn til) informasjonssystem for føreren 

89 

5 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en 

type kjøretøy med hensyn til) montering av et system for lys- og lyssignalinnretninger 

90 

6 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en 

type kjøretøy med hensyn til) system for elektromagnetisk kompatibilitet 

92 

7 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en 

type kjøretøy med hensyn til) montering av et signalhornanlegg 

93 

8 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en 

type kjøretøy med hensyn til) montering av et speilsystem 

94 

9 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en 

type kjøretøy med hensyn til) montering av et system for belteunderstell 

96 

10 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av elektris-

ke/elektroniske delenheters elektromagnetiske kompatibilitet 

100 

11 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av ballastmasser 

som komponent/separat teknisk enhet (STU) 

101 

12 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av sidevern og/eller 

vern bak som komponent/separat teknisk enhet (STU) 

102 

13 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av et dekk som 

komponent 

103 

14 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en kopling som 

komponent/separat teknisk enhet (STU) 

104 

15 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en 

type kjøretøy med hensyn til) bremseanlegg 

106 

16 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en 

type kjøretøy med hensyn til) system for kontroll av førerens eksponering for støy 

113 
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Tilleggets 

nummer 
Tilleggets tittel Side 

17 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en 

type kjøretøy med hensyn til) system for bilbeltefester 

114 

18 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en 

type kjøretøy med hensyn til) vern mot farlige stoffer 

117 

19 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av et veltevern 

(ROPS) som separat teknisk enhet 

118 

20 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av et vern mot 

fallende gjenstander (FOPS) som separat teknisk enhet 

121 

21 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av et førersete som 

komponent/separat teknisk enhet (STU) 

123 

22 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av et bilbelte som 

komponent/separat teknisk enhet (STU) 

125 

23 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av et vern mot 

gjenstander som trenger inn (OPS) som separat teknisk enhet 

127 

24 Produsentens erklæring om tiltak mot ulovlige inngrep i framdriftssystem og hastighets-

begrenser 

128 

DEL A 

OPPLYSNINGSMAPPE 

1. Generelle krav 

1.1. Ved søknad om EU-typegodkjenning for et kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk enhet skal 

produsenten, i samsvar med artikkel 22 i forordning (EU) nr. 167/2013, levere inn en opplysningsmappe med 

følgende innhold: 

a)  Innholdsfortegnelse 

b)  Opplysning om valgt framgangsmåte for typegodkjenning i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 167/2013, og i samsvar med modellen oppført i punkt 2 (ark til opplysningsmappe) 

c)  Opplysningsdokumentet som er oppført i del B i dette vedlegg 

d)  Alle relevante data, tegninger, fotografier og andre opplysninger som kreves i opplysningsdokumentet 

e)  Produsentens attest som gir typegodkjenningsmyndigheten samsvarsbevis på tilgang til kjøretøyets 

egendiagnosesystem (OBD) og til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet, som nevnt i artikkel 

53 nr. 8 i forordning (EU) nr. 167/2013 og oppført i vedlegg II til denne forordning 

f)  For traktorer som er typegodkjent med påmonterte maskiner, og for kjøretøyer i gruppe R og S, et dokument som 

angir innholdet i EF-samsvarserklæringen, i samsvar med de nasjonale bestemmelser som gjennomfører 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF, men ikke nødvendigvis serienummeret og underskriften   
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Dersom godkjenningsmyndigheten ber om det, skal produsenten i tillegg framlegge relevant dokumentasjon fra 

de tekniske data for maskiner, som oppført i vedlegg VII til nevnte direktiv, og særlig: 

— hvilke standarder og andre tekniske spesifikasjoner som benyttes, herunder grunnleggende helse- og 

sikkerhetskrav som omfattes av disse standardene 

— alle tekniske rapporter med resultatene fra prøvinger utført enten av produsenten eller av et organ som 

produsenten eller dens representant har valgt 

g)  Eventuelle tilleggsopplysninger som godkjenningsmyndigheten har bedt om i forbindelse med godkjennings-

prosedyren 

h)  Produsentens erklæring om tiltak mot ulovlige inngrep i framdriftssystem og hastighetsbegrenser som nevnt i 

artikkel 17 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 167/2013 og i punkt 4.3.2 i vedlegg III til delegert kommisjons-

forordning (EU) nr. 2015/208(1), i samsvar med modellen oppført i tillegg 24 til dette vedlegg 

i)  For kjøretøyer som er utstyrt med én eller flere elektriske/elektroniske innretninger som begrenser ytelsen til dets 

framdriftssystem, data og dokumentasjon som viser at endring eller frakopling av innretningen eller dens 

ledninger ikke vil øke framdriftsytelsen 

1.2. Søknader på papir skal leveres inn i tre eksemplarer. Eventuelle tegninger skal være i passende målestokk, være 

tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller være brettet til den størrelsen. Eventuelle fotografier skal 

være tilstrekkelig detaljerte. 

1.3. Det skal opplyses om ytelsen til komplekse elektroniske kjøretøykontrollsystemer oppført i tillegg 2 til vedlegg XXIII 

til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014(2). 

2. Modell for dokumentet til opplysningsmappen 

Opplysninger 

om valgt framgangsmåte for typegodkjenning i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 167/2013 

Ark til opplysningsmappen 

En behørig utfylt versjon av denne erklæringen skal ligge i opplysningsmappen. 

Undertegnede: [  ............................................................................................................. (fullt navn og stilling)] 

Produsentens selskapsnavn og adresse(4):  ..............................................................................................................  

Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant(4):  ............................................................................  

søker med dette om typegodkjenning etter følgende framgangsmåte: 

a)  trinnvis typegodkjenning(1) 

b)  typegodkjenning i ett trinn(1) 

c)  blandet typegodkjenning(1) 

Dersom framgangsmåte a) eller c) velges, erklæres samsvar med krav som under punkt b) for alle systemer, 

komponenter og separate tekniske enheter. 

Etappevis typegodkjenning valgt i samsvar med artikkel 20 nr. 5 i forordning (EU) nr. 167/2013: ja/nei(1) 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/208 av 8. desember 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet med henblikk på godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

(EUT L 42 av 17.2.2015, s. 1). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 av 19. september 2014 om utfylling og endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til kjøretøyets oppbygging og allmenne krav når det gjelder godkjenning av jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer (EUT L 364 av 18.12.2014, s. 1). 
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Opplysninger om kjøretøyet/kjøretøyene som skal fylles ut dersom søknaden gjelder EU-typegodkjenning av 

hele kjøretøyet: 

1.1 Merke (produsentens handelsnavn)(4):  .............................................................................................................  

1.2. Type(2):  ............................................................................................................................................................  

1.2.1.  Variant(er)(2):  ..................................................................................................................................................  

1.2.2.  Versjon(er)(2):  ..................................................................................................................................................  

1.2.3  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................................  

1.2.4.  Typegodkjenningsnummer/-numre for tidligere etappe(r)(4):  ..........................................................................  

1.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(3):  ................................................................................  

Søknaden gjelder typegodkjenning av: 

a)  en ferdigoppbygd kjøretøytype(1) 

b)  en etappevis ferdigoppbygd kjøretøytype(1) 

c)  en delvis oppbygd kjøretøytype(1) 

d)  en kjøretøytype med ferdigoppbygde og delvis oppbygde varianter(1) 

e)  en kjøretøytype med etappevis ferdigoppbygde og delvis oppbygde varianter(1) 

Opplysninger som skal fylles ut dersom søknaden gjelder typegodkjenning av et system / en komponent / en 

separat teknisk enhet(1): 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn): .............................................................................................................  

2.2. Type(5):  ............................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................................  

2.5.2.  Produsentens typekode (påført på motoren eller identifisert på annen måte):  ............................................  (1): 

 .............................................................................................................................................................................................................  

2.8. Virtuell prøving og/eller egenprøving(1) 

2.8.1.  Oversikt over virtuelt prøvde og/eller egenprøvde systemer, komponenter eller separate tekniske enheter i 

henhold til artikkel 27 nr. 4 og artikkel 60 i forordning (EU) nr. 167/2013: 

Oversiktstabell over virtuell prøving og/eller egenprøving 

 
Henvisning til 

delegert rettsakt 
Vedlegg nr. Krav 

Begrensninger/

merknader 
 

      

2.8.2.  Detaljert rapport om validering av virtuell prøving og/eller egenprøving er vedlagt: ja/nei(1) 

Sted: … Dato: … 

Underskrift: … Navn og stilling i foretaket: … 

Forklarende merknader til ark til opplysningsmappen 

(Fotnotetegn, fotnoter og forklarende merknader skal ikke føres opp i dokumentet til informasjonsmappen) 

(1)  Stryk det som ikke passer. 

(2)  Angi den alfanumeriske koden type-variant-versjon eller «TVV» tildelt hver type, variant og versjon som oppført i punkt 2.3 i del B i 

vedlegg I til denne forordning. Matrisen oppført i punkt 2.2 i del B i vedlegg I til denne forordning kan benyttes til å identifisere variant 

og versjoner. 

(3)  Koden for klassifisering i samsvar med artikkel 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 angis, f.eks.«T4.3a» for en traktor med liten 

bakkeklaring og høyeste konstruksjonshastighet under eller lik 40 km/t. 

(4)  Ved etappevis typegodkjenning gis disse opplysningene for hver etappe. 

(5)  For motorer gis opplysninger om motortype eller motorfamilietype, alt etter hva som er relevant.  
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DEL B 

OPPLYSNINGSDOKUMENT 

1.  GENERELLE KRAV 

1.1. Søkeren skal gi opplysningsdokumentet et referansenummer. 

1.2. Når opplysningene i opplysningsdokumentet for typegodkjenning av kjøretøyer er endret, skal produsenten levere de 

endrede sidene til typegodkjenningsmyndigheten, der det klart og tydelig framgår hva endringene går ut på, samt 

datoen for ny utstedelse. 

2.  TYPEGODKJENNING AV KJØRETØYER 

2.1. Alle opplysningsdokumenter skal inneholde følgende: 

— Matrisen i punkt 2.2, for å identifisere de versjoner og varianter av kjøretøyet som skal typegodkjennes. 

— En liste over de punkter som gjelder for kjøretøyets (under)gruppe og for dets tekniske spesifikasjoner som 

opplysningene er hentet fra, i samsvar med nummereringssystemet for den fullstendige listen oppført i punkt 5. 

2.2. Matrise som viser hvordan oppføringene i punkt 5 kan kombineres innenfor versjoner og varianter av kjøretøytypen 

Matrise for versjoner og varianter 

Punkt nr. Alle Versjon 1 Versjon 2 Versjon 3 Versjon n 

      

2.2.1.  Det skal utarbeides en egen matrise for hver variant innenfor typen. 

2.2.2.  Oppføringer som kan kombineres uten begrensninger innenfor en variant, skal føres i kolonnen merket «Alle». 

2.2.3.  Opplysningene nevnt over kan presenteres på en annen måte, eller sammen med opplysninger som gis i henhold til 

punkt 5. 

2.3. Type-, variant- og versjonsbetegnelser 

2.3.1.  Produsenten skal tildele hver kjøretøytype, -variant og -versjon en alfanumerisk kode bestående av latinske bokstaver 

og/eller arabiske tall, som også skal angis i samsvarssertifikatet (se vedlegg III) for det aktuelle kjøretøyet. 

Det er tillatt å bruke parenteser og bindestreker, forutsatt at de ikke erstatter en bokstav eller et tall. 

2.3.2.  Hele koden skal betegnes: type-variant-versjon eller «TVV». 

2.3.3.  TVV-koden skal klart og entydig identifisere en unik kombinasjon av tekniske egenskaper ut fra kriteriene definert i 

del B i dette vedlegg. 

2.3.4.  En produsent kan benytte den samme koden til å definere en kjøretøytype dersom kjøretøytypen hører under to eller 

flere grupper. 

2.3.5.  En produsent skal ikke benytte samme kode til å definere en kjøretøytype ved mer enn én typegodkjenning innenfor 

samme kjøretøygruppe. 

2.3.6.  Antall tegn i TVV-koden 

2.3.6.1.  Antall tegn skal ikke overstige: 

a)  15 i koden for kjøretøytypen 

b)  25 i koden for en variant 

c)  35 i koden for en versjon.  
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2.3.6.2.  Den fullstendige alfanumeriske TVV-koden skal ikke inneholde mer enn 75 tegn. 

2.3.6.3.  Når TVV-koden benyttes i sin helhet, skal det være et mellomrom mellom type, variant og versjon. 

Eksempel på en TVV-kode: 159AF[… mellomrom]0054[… mellomrom]977K(BE). 

3.  TYPEGODKJENNING AV SYSTEMER, KOMPONENTER OG SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

3.1. Produsenten skal fylle ut det relevante tillegget til dette vedlegg for et system, en komponent eller en separat teknisk 

enhet som er oppført i tabell 1-1. 

I tillegg til vedleggene nevnt i tabell 1-1 skal systemene, komponentene og de separate tekniske enhetene oppfylle 

følgende krav: 

a)  Ordninger for typegodkjenningsprosedyrer (vedlegg III til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014) 

b)  Produksjonssamsvar (CoP) (vedlegg IV til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014) 

c)  Tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold (vedlegg V til delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1322/2014) 

Tabell 1-1 

Lister over systemer, komponenter og separate tekniske enheter som kan være gjenstand for EU-

typegodkjenning 

LISTE I — Krav til miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse 

Tillegg 
System eller komponent / separat teknisk enhet 

(STU) 

Delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2015/96(1) 

Vedlegg nummer 

Endret ved og/eller i 

gjennomføringsfasen 

1 System: montering av en motor/motorfamilie II  

2 System: utvendig lydnivå III  

3 Komponent / separat teknisk enhet: 

motor/motorfamilie 

I  

LISTE II — Krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet 

Tillegg 
System eller komponent / separat teknisk enhet 

(STU) 

Delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2015/208 

Vedlegg nummer 

Endret ved og/eller i 

gjennomføringsfasen 

4 System: informasjon til føreren X  

5 System: montering av lys- og lyssignal-inn-

retninger 

XII  

6 System: elektromagnetisk kompatibilitet XV  

12 System: montering av signalhorn XVI  

9 System: montering av speil IX  

8 System: montering av belteunderstell XXXIII  
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Tillegg 
System eller komponent / separat teknisk enhet 

(STU) 

Delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2015/208 

Vedlegg nummer 

Endret ved og/eller i 

gjennomføringsfasen 

10 Separat teknisk enhet: elektriske/elektroniske 

delenheters elektromagnetiske kompatibilitet 

XV  

11 Komponent / separat teknisk enhet: ballastmas-

ser 

XXIII  

12 Komponent / separat teknisk enhet: sidevern 

og/eller vern bak  

XXVI  

13 Komponent: dekk XXX  

14 Komponent / separat teknisk enhet: mekanisk 

kopling 

XXXIV  

LISTE III — Krav til kjøretøyers bremseanlegg 

Tillegg 
System eller komponent / separat teknisk enhet 

(STU) 

Delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2015/68 (2) 

Vedlegg nummer 

Endret ved og/eller i 

gjennomføringsfasen 

15 System: bremseanlegg II  

LISTE IV — Krav til oppbygging av kjøretøyer og generelle typegodkjenningskrav 

Tillegg 
System eller komponent / separat teknisk enhet 

(STU) 

Delegert kommisjonsforordning 

(EU) 1322/2014 

Vedlegg nummer 

Endret ved og/eller i 

gjennomføringsfasen 

17 System: førerens eksponering for støy XIII  

18 System: bilbeltefester XVIII  

19 System: vern mot farlige stoffer XXIX  

20 Separat teknisk enhet: veltevern (ROPS) VI/VII/VIII/IX/X  

21 Separat teknisk enhet: vern mot fallende 

gjenstander (FOPS) 

XI  

22 Komponent / separat teknisk enhet: førersete XIV  

23 Komponent / separat teknisk enhet: bilbelter XIX  

24 Separat teknisk enhet: vern mot gjenstander 

som trenger inn (OPS) 

XX  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/96 av 1. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 16 

av 23.1.2015, s. 1). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/68 av 15. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 167/2013 med hensyn til krav til bremseanlegg for typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 17 av 

23.1.2015, s. 1). 
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4.  TYPEGODKJENNINGSNUMMER ELLER NUMMER PÅ PRØVINGSRAPPORTER OM RELEVANTE EMNER 

4.1. Produsenten skal framlegge opplysningene som kreves i tabell 1-2 for de emnene i vedlegg I til forordning (EU)  

nr. 167/2013 som er relevante for kjøretøyet. Alle relevante godkjenninger og prøvingsrapporter for hvert emne skal 

oppgis (dersom de foreligger). Opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter trenger 

imidlertid ikke oppgis her så lenge disse opplysningene finnes i det motsvarende godkjenningsdokumentet. 

Tabell 1-2 

Typegodkjenningsnummer og oversikt over prøvingsrapporter 

Punkt nummer og 

emne 

Typegod-

kjenningsnummer 

eller prøvings-

rapportens 

nummer(***) 

Dato for 

utstedelse eller 

utvidelse av 

typegodkjen-

ningen eller 

prøvings-

rapportens dato 

Medlemsstat eller 

avtalepart(*) som utsteder 

typegodkjenningen(**) eller 

teknisk instans som utsteder 

prøvingsrapporten(***) 

Henvisning til 

rettsakten og dens 

siste endring 

Variant(er)/ 

versjon(er) 

F.eks. «36 

ROPS (belter)» 

     

      

(*) Avtaleparter til den reviderte avtalen fra 1958. 

(**) Skal angis dersom det ikke framgår av typegodkjenningsnummeret. 

(***) Godkjenningsmyndigheten skal fylle ut henvisninger til prøvingsrapporter som er fastsatt ved rettsakter, og der det ikke 

foreligger noe typegodkjenningsdokument. 

Underskrift:  ..................................................................................................................................................................  

Stilling:  .........................................................................................................................................................................  

Dato:  ..............................................................................................................................................................................  

4.2. For de emner som er nevnt i vedlegg I til forordning (EU) nr. 167/2013, og som er typegodkjent i samsvar med 

direktiv 97/68/EF, forordning (EF) nr. 595/2009 eller de UN-ECE-reglementer som er nevnt i artikkel 49 i forordning 

(EU) nr. 167/2013 (UN-ECE-godkjenninger), eller som bygger på fullstendige prøvingsrapporter utstedt på grunnlag 

av OECDs standardregelverk som alternativ til prøvingsrapporter utarbeidet etter nevnte forordning og delegerte 

rettsakter vedtatt i henhold til den, skal produsenten framlegge opplysningene som kreves i punkt 5, men bare dersom 

de ikke allerede foreligger i motsvarende godkjenningsdokument og/eller prøvingsrapport. Opplysninger som er nevnt 

i samsvarssertifikatet (vedlegg III til denne forordning), skal imidlertid under alle omstendigheter framlegges. 

5.  OPPFØRINGER I OPPLYSNINGSDOKUMENTET 

A.  GENERELLE OPPLYSNINGER 

1. GENERELLE OPPLYSNINGER OM KJØRETØYER 

1.1. Merke (produsentens handelsnavn)(18):  ............................................................................................  

1.2. Type(17): ................................................................................................................................................  

1.2.1.  Variant(er)(17):  .......................................................................................................................................  

1.2.2.  Versjon(er)(17):  ......................................................................................................................................  

1.2.3.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ........................................................................................................  

1.2.4.  Typegodkjenningsnummer/-numre for tidligere etappe(r)(3)(18):  ..........................................................  

1.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2):  ...............................................................  

1.4. Produsentens selskapsnavn og adresse(18):  ........................................................................................  

1.4.1.  Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ..........................................................................  
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1.4.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  ...............................................................  

1.5. Lovfestet produsentmerke 

1.5.1.  Plassering av det lovfestede produsentmerket(18):  .................................................................................  

1.5.2.  Festemåte(18):  ........................................................................................................................................  

1.5.3.  Fotografier og/eller tegninger av det lovfestede produsentmerket (utfylt og målsatt eksempel)(18):  .....  

 ................................................................................................................................................................  

1.6. Kjøretøyets understellsnummer 

1.6.1.  Plassering av kjøretøyets identifikasjonsnummer på understellet:  .........................................................  

1.6.2.  Fotografier og/eller tegninger av stedene der understellsnummeret er plassert (utfylt og målsatt 

eksempel):  .............................................................................................................................................  

1.6.1.1.  Understellsnummer for kjøretøyer tilhørende typen begynner med:  .....................................................  

2. GENERELLE OPPLYSNINGER OM SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE 

ENHETER 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  .............................................................................................  

2.2. Type(49): ................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ........................................................................................................  

2.2.2.  Typegodkjenningsnummer/-numre(49) (eventuelt):  ...............................................................................  

2.2.3.  Typegodkjenning(er) utstedt (dato) (eventuelt):  ....................................................................................  

2.2.4.  For komponenter og separate tekniske enheter, typegodkjenningsmerkets/-merkenes plassering og 

festemåte (eventuelt)(19):  .......................................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  .............................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggenes/produksjonsanleggenes navn og adresse(r):  ......................................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  ...............................................................  

2.4. Kjøretøy(er) som systemer og separate tekniske enheter er beregnet på(21): 

2.4.1.  Type(17):  ................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(17):  .......................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(17):  ......................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ........................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2):  .....................................................................  

2.5. Ytterligere generelle opplysninger om motorer 

2.5.1.  Typegodkjenning av: motortype/motorfamilie(4):  .................................................................................  

2.5.2.  Produsentens typekode (påført på motoren eller identifisert på annen måte): 

2.5.3.  Handelsbetegnelse for den representative motoren og (eventuelt) motorfamilien:  ................................  

2.5.4. Ytterligere merking av motorer 

2.5.4.1.  Plassering, kode og festemåte for motorens identifikasjonsnummer:  ....................................................  

2.5.4.2.  Fotografier og/eller tegninger av stedet der motorens identifikasjonsnummer er plassert (utfylt og 

målsatt eksempel):  .................................................................................................................................   
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3. GENERELLE SPESIFIKASJONER 

3.1. Fotografier eller tegninger av en representativ versjon av kjøretøyet:  ...................................................  

3.2. Tegning av hele kjøretøyet, i målestokk og målsatt:  .............................................................................  

3.3. For kjøretøyer i gruppe T og C: 

3.3.1.  Antall aksler og hjul:  .............................................................................................................................  

3.3.2.  Antall aksler med tvillinghjul og deres plassering(23):  ..........................................................................  

3.3.3.  Antall styrende aksler og deres plassering(23):  ......................................................................................  

3.3.4.  Antall drivaksler og deres plassering(23):  ..............................................................................................  

3.3.5.  Antall bremsede aksler og deres plassering(23):  .....................................................................................  

3.4. For kjøretøyer i gruppe C 

3.4.1.  Konfigurasjon for belteunderstell: beltesett foran/beltesett bak/beltesett foran og beltesett 

bak/sammenhengende beltekjede på hver side av kjøretøyet(4) 

3.4.2.  Antall trekkende beltesett og deres plassering(22):  ................................................................................  

3.4.3.  Antall bremsede beltesett og deres plassering(22):  .................................................................................  

3.4.4. Styring for kjøretøyer i gruppe C 

3.4.4.1.  Styring ved å endre hastigheten mellom beltekjedene på høyre og venstre side: ja/nei/ikke relevant(4) 

3.4.4.2.  Styring ved å dreie to motsatte eller alle fire beltekjeder: ja/nei/ikke relevant(4) 

3.4.4.3.  Styring ved å bevege fremre og bakre del av kjøretøyet rundt en sentral, vertikal akse: ja/nei/ikke 

relevant(4) 

3.4.4.4.  Styring ved å bevege fremre og bakre del av kjøretøyet rundt en sentral, vertikal akse, og ved å endre 

hjulenes retning på en aksel med hjul: ja/nei/ikke relevant(4) 

3.4.5.  Gjennomsnittlig marktrykk, P: … MPa 

3.5. Understell 

3.5.1.  Oversiktstegning av understellet:  ..........................................................................................................  

3.5.2.  For kjøretøyer i gruppe T og C, type understell: sentralrør/stige/midjestyrt/understell med 

rammebjelker/annet(4) (dersom «annet»: spesifiser:  ............................................................................. ) 

3.5.3.  For kjøretøyer i gruppe R og S, type understell: drag/stivt drag/midtaksel/annet(4) (dersom «annet»: 

spesifiser:  .............................................................................................................................................. ) 

3.6. Materialer benyttet til karosseriet:  .........................................................................................................  

3.7. Motorens plassering og montering:  .......................................................................................................  

3.8. Rattets plassering: høyre/venstre/midtstilt(4):  ........................................................................................  

3.9. Kjøretøyet er utstyrt til kjøring i høyre-/venstretrafikk(4) og i land som benytter metriske/britiske 

enheter på hastighetsmåleren(4) 

3.10. Kjøretøyer i gruppe T eller C utstyrt til bruk i skogbruket: ja/nei(4) 

3.11. Kjøretøyer i gruppe T eller C utstyrt med et vern mot farlige stoffer: ja/nei(4) 
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3.12. For kjøretøyer i gruppe R og S, type bremseanlegg: uten bremser/påløpsbremsing/gjennomgående 

bremsing/halvt gjennomgående bremsing/hydraulisk bremsing/pneumatisk bremsing(4) 

4. MASSER OG MÅL 

(i kg og mm) (se eventuelle tegninger) 

4.1. Intervall for kjøretøyets masse (samlet) 

4.1.1. Egenmasse 

4.1.1.1.  Egenmasse(r) i driftsferdig stand(13): 

4.1.1.1.1.  Største: … kg(30) 

4.1.1.1.2.  Minste: … kg(30) 

4.1.1.1.3.  Fordeling av denne (disse) massen(e) på akslene: … kg 

4.1.1.1.4.  For kjøretøyer i gruppe R eller S med stivt drag eller midtaksel angis den vertikale belastningen på 

koplingspunktet (S): … kg 

4.1.2. Største masse(r) angitt av produsenten 

4.1.2.1.  Kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse(r)(13): … kg 

4.1.2.1.1  Største teknisk tillatte masse(r) per aksel: aksel 1 … kg, aksel 2 … kg, aksel …:… kg 

4.1.2.1.2.  For kjøretøyer i gruppe R eller S med stivt drag eller midtaksel angis den vertikale belastningen på 

koplingspunktet (S): … kg 

4.1.2.1.3.  Grenser for fordelingen av denne (disse) massen(e) på akslene (oppgi minstegrenser som prosenttall 

for foraksel og bakaksel): … % 

4.1.2.2.  Masse(r) og dekk 

Dekk-

kombina-

sjon nr. 

Aksel 

nr. 

Dekkdimensjon 

inkl. indeks for 

belastningskapasitet 

og symbol for 

hastighetskategori 

Rulle-

radius(1) 

[mm] 

Felg-

størrel-

se 

Inn-

pres-

sing 

Dekk-

belastning 

per dekk 

[kg] 

Største 

tillatte 

masse per 

aksel 

[kg](*) 

Kjøre-

tøyets 

største 

tillatte 

masse 

[kg](*) 

Største tillatte 

vertikale 

belastning på 

koplings-

punktet 

[kg](*)(**) 

Dekktrykk 

[kPa](***) 

Bruk 

på vei 

Bruk i 

terreng 

1 1 …    … … … … … … 

2 …    … … … … … … 

… …    … … … … … … 

2 1 …    … … … … … … 

 2 …    … … … … … … 

 … …    … … … … … … 

… 1 …    … … … … … … 
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Dekk-

kombina-

sjon nr. 

Aksel 

nr. 

Dekkdimensjon 

inkl. indeks for 

belastningskapasitet 

og symbol for 

hastighetskategori 

Rulle-

radius(1) 

[mm] 

Felg-

størrel-

se 

Inn-

pres-

sing 

Dekk-

belastning 

per dekk 

[kg] 

Største 

tillatte 

masse per 

aksel 

[kg](*) 

Kjøre-

tøyets 

største 

tillatte 

masse 

[kg](*) 

Største tillatte 

vertikale 

belastning på 

koplings-

punktet 

[kg](*)(**) 

Dekktrykk 

[kPa](***) 

Bruk 

på vei 

Bruk i 

terreng 

 2 …    … … … … … … 

 … …    … … … … … … 

(*) I henhold til dekkspesifikasjonen. 

(**) Belastning overført til koplingens referansesentrum ved statiske forhold, uavhengig av koplingen. Dersom største tillatte vertikale 

belastning på koplingspunktet, avhengig av koplingen, er angitt i tabellen, utvides tabellen på høyre side, og koplingen angis i 

kolonnens overskrift. For kjøretøyer i gruppe R eller S er kolonnen(e) forbeholdt den bakre koplingen dersom det finnes en slik. 

(***) Etter produsentens anbefaling. 

4.1.2.3.  Masse(r) og belteunderstell 

B
el

te
se

tt
 n

r.
 

Beltenes mål 

Gjennom-

snittlig 

mark-

trykk 

[kPa] 

Største 

belastning per 

belterulle 

[kg](*) 

Største tillatte 

masse per 

beltesett [kg](*) 

Kjøretøyets 

største tillatte 

masse [kg](*) 

Største tillatte 

vertikale 

belastning på 

koplingspunktet 

[kg](*)(**) 

Lengde 

[mm] 

Bredde 

[mm] 

1 …  … … … … … 

2 …  … … … … … 

… …  … … … … … 

(*) I henhold til belterullespesifikasjonen. 

(**) Belastning overført til koplingens referansesentrum ved statiske forhold, uavhengig av koplingen. Dersom 

største tillatte vertikale belastning på koplingspunktet, avhengig av koplingen, er angitt i tabellen, utvides 

tabellen på høyre side, og koplingen angis i kolonnens overskrift. 

4.1.2.4.  Nyttelast(13): … kg 

4.1.3.  Teknisk tillatt(e) trekkbar(e) masse(r) for kjøretøyer i gruppe T eller C for hver understells-

/bremsekonfigurasjon for kjøretøyer i gruppe R eller S (for kjøretøyer i gruppe R og S angis største 

tillatte belastning(er) på det bakre koplingspunktet): 

Kjøretøyer i gruppe R og S 

Brems 
Drag Stivt drag Midtaksel 

Uten bremser … kg … kg … kg 

Påløpsbremsing … kg … kg … kg 
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Kjøretøyer i gruppe R og S 

Brems 
Drag Stivt drag Midtaksel 

Gjennomgående eller halvt gjennom-

gående bremsing 

… kg … kg … kg 

Hydraulisk bremsing eller pneumatisk 

bremsing 

… kg … kg … kg 

4.1.4.  Teknisk tillatt(e) totalmasse(r) for traktor (kjøretøyer i gruppe T eller C) og tilhenger (kjøretøyer i 

gruppe R eller S) for hver understells-/bremsekonfigurasjon for kjøretøyer i gruppe R eller S: 

Kjøretøyer i gruppe R og S 

Brems 
Drag Stivt drag Midtaksel 

Uten bremser … kg … kg … kg 

Påløpsbremsing … kg … kg … kg 

Gjennomgående eller halvt gjennom-

gående bremsing 

… kg … kg … kg 

Hydraulisk bremsing eller pneumatisk 

bremsing 

… kg … kg … kg 

4.1.5.  Største tillatte vertikale belastning på koplingspunktet (uavhengig av dekk og kopling(er) bak)): 

4.1.5.1.  For kjøretøyer i gruppe T og C: … kg 

4.1.5.2.  For kjøretøyer i gruppe R og S: … kg 

4.1.5.3.  Største masse for kombinasjonen ved største ubremset masse: … kg 

4.2. Intervall for kjøretøyets dimensjoner (samlet) 

4.2.1. For delvis oppbygde kjøretøyer 

4.2.1.1.  Lengde(31) 

4.2.1.1.1.  Største tillatte lengde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: … mm 

4.2.1.1.2.  Minste tillatte lengde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: … mm 

4.2.1.2.  Bredde(32) 

4.2.1.2.1.  Største tillatte bredde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: … mm 

4.2.1.2.2.  Minste tillatte bredde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: … mm 

4.2.1.3.  Høyde (i driftsferdig stand)(33): … mm 

4.2.1.4.  Overheng foran(34): … mm 

4.2.1.4.1.  For kjøretøyer i gruppe T og C: frivinkel foran: … grader 

4.2.1.5.  For kjøretøyer i gruppe T og C: overheng bak(35): … mm 

4.2.1.5.1.  For kjøretøyer i gruppe T og C: frivinkel bak: … grader 

4.2.1.5.2.  Koplingspunktet minste og største tillatte overheng(35)(46): … mm 

4.2.1.6.  For kjøretøyer i gruppe T og C: bakkeklaring(36) 

4.2.1.6.1.  Mellom akslene: … mm 
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4.2.1.6.2.  Under forakselen/-akslene: … mm 

4.2.1.6.3.  Under bakakselen/-akslene: … mm 

4.2.1.7.  Ytterste tillatte plasseringer av det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyets tyngdepunkt: … mm 

4.2.1.7.1.  For kjøretøyer i gruppe T og C, ytterste tillatte plassering av tyngdepunktet for karosseriet og/eller 

innvendige innretninger og/eller utstyr og/eller nyttelast: … mm 

4.2.2. For ferdigoppbygde/etappevis ferdigoppbygde(4) kjøretøyer 

4.2.2.1.  Kjøretøyets utvendige mål, herunder mekanisk koplingsenhet: 

4.2.2.1.1.  Lengde ved bruk på vei(31) 

4.2.2.1.1.1. Største: … mm 

4.2.2.1.1.2. Minste: … mm 

4.2.2.1.2.  Bredde ved bruk på vei(32): 

4.2.2.1.2.1. Største: … mm 

4.2.2.1.2.2. Minste: … mm 

4.2.2.1.3.  Høyde ved bruk på vei(33)(47): 

4.2.2.1.3.1. Største: … mm 

4.2.2.1.3.2. Minste: … mm 

4.2.2.2.  Overheng foran(34)(48): 

4.2.2.2.1.  Største: … mm 

4.2.2.2.2.  Minste: … mm 

4.2.2.3.  Overheng bak(35): 

4.2.2.3.1.  Største: … mm 

4.2.2.3.2.  Minste: … mm 

4.2.2.4.  Bakkeklaring(36): 

4.2.2.4.1.  Største: … mm 

4.2.2.4.2.  Minste: … mm 

4.2.2.5.  Akselavstand(37): … mm 

4.2.2.6.  Avstand(er) mellom aksler som ligger etter hverandre 1-2: … mm, 2-3: … mm, 3-4: … mm, osv. 

4.2.2.7.  For kjøretøyer i gruppe R og S med stivt drag og midtaksel: 

4.2.2.7.1.  Avstand mellom koplingspunktet og den første akselen: … mm 

4.2.2.7.2.  Avstand mellom koplingspunktet og den siste akselen: … mm 

4.2.2.8.  Største og minste sporvidde for hver aksel (målt mellom symmetriplanene for de enkelt-, tvilling- 

eller trillingdekk som normalt er montert) (angis av produsenten)(38): 

4.2.2.8.1.  Største: aksel 1 … mm, aksel 2 … mm, aksel …:… mm 

4.2.2.8.2.  Minste: aksel 1 … mm, aksel 2 … mm, aksel …:… mm  
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4.2.2.9.  Plassering av kjøretøyets tyngdepunkt i langsgående, tverrgående og vertikal retning:  ........................  

 ................................................................................................................................................................  

4.2.2.9.1.  For kjøretøyer i gruppe T2, T4.1 og T4.3 og kjøretøyer i gruppe C2, C4.1 og C4.3, tyngdepunktets 

høyde, målt i forhold til bakken og med de dekk som normalt er montert på kjøretøyet: … mm 

4.2.2.9.1.1. For kjøretøyer i gruppe T2 og C2 angis forholdet mellom punkt 4.2.2.9.1 og gjennomsnittlig minste 

sporvidde for hver aksel: aksel 1 …, aksel 2 …, aksel …:…  

4.2.2.9.1.2. For kjøretøyer i gruppe T4.1 og C4.1 angis forholdet mellom punkt 4.2.2.9.1 og gjennomsnittlig 

minste sporvidde for samtlige aksler:  ....................................................................................................  

5. GENERELLE SPESIFIKASJONER FOR FRAMDRIFTSSYSTEMET 

5.1. Kjøretøyets høyeste hastighet 

5.1.1. Kjøretøyets høyeste hastighet forover 

5.1.1.1.  Kjøretøyets fastsatte høyeste konstruksjonshastighet: … km/t 

5.1.1.2.  Kjøretøyets beregnede høyeste konstruksjonshastighet i høyeste gir (oppgi hvilke faktorer som er 

brukt i beregningen)(41): … km/t 

5.1.1.3.  Kjøretøyets målte høyeste hastighet: … km/t(41) 

5.1.2. Kjøretøyets høyeste hastighet bakover(54) 

5.1.2.1.  Kjøretøyets fastsatte høyeste konstruksjonshastighet bakover: … km/t 

5.1.2.2.  Kjøretøyets målte høyeste hastighet bakover(41): … km/t 

5.2. Motorens nominelle nettoeffekt: … kW, ved … min– 1 (i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 120 

(EUT L 257 av 30.9.2010, s. 280)) 

5.3. Motorens største nettoeffekt: … kW, ved … min– 1 (i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 120 (EUT 

L 257 av 30.9.2010, s. 280)) 

5.4. Motorens største dreiemoment: … Nm, ved … min– 1 (i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 120 

(EUT L 257 av 30.9.2010, s. 280)) 

5.5. Drivstofftype(9):  ....................................................................................................................................  

5.6. Faktisk strekning drivhjulene tilbakelegger ved en hel omdreining:  .....................................................  

B.  OPPLYSNINGER OM MILJØPRESTASJON OG FRAMDRIFTSYTELSE 

6. HOVEDSPESIFIKASJONER FOR DEN REPRESENTATIVE MOTOREN/MOTOREN(4) 

6.1. Syklus: firetakt/totakt(4) 

6.2. Innvendig diameter(12) … mm 

6.3. Slaglengde(12): … mm 

6.4. Sylindrenes antall  ................................................  og ..................................................... plassering(26) 

6.5. Slagvolum: … cm3 

6.6. Nominelt turtall:  ....................................................................................................................................  

6.7. Turtall ved største dreiemoment:  ...........................................................................................................  

6.8. Volumetrisk kompresjonsforhold(7):  .....................................................................................................  

6.9. Beskrivelse av forbrenningssystemet:  ...................................................................................................   
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6.10. Tegning(er) av forbrenningskammeret og stempeltoppen:  ....................................................................  

6.11. Minste tverrsnitt av innsugings- og eksoskanalene:  ..............................................................................  

6.12. Kjølesystem 

6.12.1. Væske 

6.12.1.1.  Væsketype:  ............................................................................................................................................  

6.12.1.2.  Sirkulasjonspumper: ja/nei(4) 

6.12.1.2.1.  Sirkulasjonspumpenes spesifikasjoner eller merke(r) og type(r) (eventuelt):  ........................................  

6.12.1.2.2.  Utvekslingsforhold (eventuelt):  .............................................................................................................  

6.12.2. Luft 

6.12.2.1.  Vifte: ja/nei(4) 

6.12.2.1.1.  Spesifikasjoner for viften:  .....................................................................................................................  

6.12.2.1.2.  Utvekslingsforhold (eventuelt):  .............................................................................................................  

6.13. Temperatur tillatt av produsenten 

6.13.1.  Væskekjøling, høyeste temperatur ved utløp: … K 

6.13.2.  Luftkjøling: referansepunkt …. 

6.13.2.1.  Høyeste temperatur ved referansepunkt: … K 

6.13.3.  Høyeste ladelufttemperatur i ladeluftkjølerens utløp (eventuelt): … K 

6.13.4.  Høyeste eksostemperatur ved det punktet i eksosrøret/-rørene som ligger nærmest ytterflensen(e) på 

eksosmanifolden(e): … K 

6.13.5.  Smøremiddeltemperatur:    laveste: … K, høyeste: … K 

6.14. Overlader: 

6.14.1.  Overlader: ja/nei(4) 

6.14.2.  Merke:  ...................................................................................................................................................  

6.14.3.  Type:  .....................................................................................................................................................  

6.14.4.  Systembeskrivelse (f.eks. største ladetrykk: eventuell overtrykksventil):  .............................................  

6.14.5.  Mellomkjøler: ja/nei(4) 

6.15. Innsugingsanlegg: høyeste tillatte innsugingsundertrykk ved nominelt turtall og ved 100 % 

belastning: … kPa 

6.16. Eksosanlegg: høyeste tillatte eksosmottrykk ved nominelt turtall og ved 100 % belastning: … kPa 

6.17. Tiltak mot luftforurensning 

6.17.1.  Innretning for resirkulering av veivhusgasser: ja/nei(4) 

6.17.2.  Eventuelle ekstra forurensningsreduserende innretninger: 

6.17.2.1.  Katalysator: ja/nei(4) 

6.17.2.1.1.  Merke:  ...................................................................................................................................................  

6.17.2.1.2.  Type:  .....................................................................................................................................................  

6.17.2.1.3.  Antall katalysatorer og katalysatorelementer: ........................................................................................   
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6.17.2.1.4.  Katalysatorens/katalysatorenes mål og volum:  ......................................................................................  

6.17.2.1.5.  Type katalytisk virkning:  .......................................................................................................................  

6.17.2.1.6.  Samlet mengde edelmetaller:  .................................................................................................................  

6.17.2.1.7.  Relativ konsentrasjon:  ...........................................................................................................................  

6.17.2.1.8.  Substrat (struktur og materiale):  ............................................................................................................  

6.17.2.1.9.  Celletetthet:  ...........................................................................................................................................  

6.17.2.1.10.  Type katalysatorhus:  ..............................................................................................................................  

6.17.2.1.11.  Katalysatoren/katalysatorenes plassering (sted(er) og største/minste avstand(er) fra motor):  ...............  

6.17.2.1.12.  Normalt driftsområde: … K 

6.17.2.1.13.  Reagens som forbrukes (eventuelt):  ......................................................................................................  

6.17.2.1.13.1. Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning:  .................................................  

6.17.2.1.13.2. Normalt driftstemperaturområde for reagens:  .......................................................................................  

6.17.2.1.13.3. Internasjonal standard (eventuelt):  ........................................................................................................  

6.17.2.1.14.  NOx-føler: ja/nei(4) 

6.17.2.1.15.  Lambda-sonde: ja/nei(4) 

6.17.2.1.15.1. Merke:  ...................................................................................................................................................  

6.17.2.1.15.2. Type:  .....................................................................................................................................................  

6.17.2.1.15.3. Plassering:  .............................................................................................................................................  

6.17.2.1.16.  Luftinnsprøyting: ja/nei(4) 

6.17.2.1.16.1. Type: pulserende luft/luftpumpe/annet(4) (dersom «annet», spesifiser:  ................................................ ) 

6.17.2.1.17.  EGR: ja/nei(4) 

6.17.2.1.17.1. Spesifikasjoner (kjølt/ikke-kjølt, høyt trykk/lavt trykk, osv.):  ...............................................................  

6.17.2.1.18.  Partikkelfelle: ja/nei(4) 

6.17.2.1.18.1. Partikkelfellens mål og volum:  ..............................................................................................................  

6.17.2.1.18.2. Partikkelfellens type og konstruksjon:  ...................................................................................................  

6.17.2.1.18.3. Plassering (sted(er) og største/minste avstand(er) fra motor):  ...............................................................  

6.17.2.1.18.4. Metode eller system for regenerering, beskrivelse og/eller tegning:  .....................................................  

6.17.2.1.18.5. Normalt driftstemperaturområde: … K og trykkområde: … kPa 

6.17.2.1.19.  Andre systemer: ja/nei(4) 

6.17.2.1.19.1. Beskrivelse og virkemåte:  .....................................................................................................................  

6.18. Drivstofftilførsel for dieselmotorer 

6.18.1. Matepumpe 

6.18.1.1.  Trykk(7) … kPa, eller karakteristikkdiagram: ........................................................................................  

6.18.2. Innsprøytingssystem 

6.18.2.1.  Pumpe  
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6.18.2.1.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................  

6.18.2.1.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................  

6.18.2.1.3.  Drivstofftilførsel: … og … mm3(7) per slag eller syklus ved full innsprøyting med en pumpehastighet 

på … o/min (nominell) og … o/min (største dreiemoment), eller karakteristikkdiagram:  .....................  

6.18.2.1.3.1. Benyttet metode: på motor/på prøvingsbenk(4) 

6.18.2.2.  Forinnsprøyting: 

6.18.2.2.1.  Forinnsprøytingskurve(7):  ......................................................................................................................  

6.18.2.2.2.  Innstilling(7):  .........................................................................................................................................  

6.18.2.3.  Innsprøytingsrør: 

6.18.2.3.1.  Lengde: … mm 

6.18.2.3.2.  Innvendig diameter: … mm 

6.18.2.4.  Innsprøytingsdyse(r): 

6.18.2.4.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................  

6.18.2.4.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................  

6.18.2.4.3.  Åpningstrykk(7): … kPa, eller karakteristikkdiagram:  ..........................................................................  

6.18.2.4.  Regulator 

6.18.2.4.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................  

6.18.2.4.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................  

6.18.2.4.3.  Turtall der avreguleringen begynner under full belastning(7):  ...............................................................  

6.18.2.4.4.  Høyeste turtall uten belastning(7):  .........................................................................................................  

6.18.2.4.5.  Tomgangsturtall(7): ................................................................................................................................  

6.18.2.5.  Kaldstartsystem: 

6.18.2.5.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................  

6.18.2.5.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................  

6.18.2.5.3.  Beskrivelse:  ...........................................................................................................................................  

6.19. Drivstoff til bensinmotorer 

6.19.1.  Forgasser:  ..............................................................................................................................................  

6.19.1.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................  

6.19.1.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................  

6.19.2.  Indirekte drivstoffinnsprøyting: ettpunkt/flerpunkt(4) 

6.19.2.1  Merke(r):  ...............................................................................................................................................  

6.19.2.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................  

6.19.3.  Direkte innsprøyting  ..............................................................................................................................  

6.19.3.1  Merke(r):  ...............................................................................................................................................  

6.19.4.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................  

6.20. Ventilinnstilling 

6.20.1.  Største ventilløftehøyder og åpnings- og lukkevinkler i forhold til dødpunkt eller tilsvarende 

spesifikasjon:  .........................................................................................................................................   
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6.20.2.  Referanse- og/eller innstillingsområde(4):  .............................................................................................  

6.20.3. System for variable ventilinnstillinger (eventuelt, og om det gjelder innsuging og/eller eksos) 

6.20.3.1.  Type: kontinuerlig eller på/av(4) 

6.20.3.2  Kamvinkel ved faseskift:  .......................................................................................................................  

6.21. Ventilkonfigurasjon 

6.21.1.  Plassering, størrelse og antall:  ...............................................................................................................  

6.22. Tenningssystem 

6.22.1. Tennspole 

6.22.1.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................  

6.22.1.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................  

6.22.1.3.  Antall:  ....................................................................................................................................................  

6.22.2.  Tennplugg(er):  .......................................................................................................................................  

6.22.2.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................  

6.22.2.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................  

6.22.3.  Magnet:  .................................................................................................................................................  

6.22.3.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................  

6.22.3.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................  

6.22.4.  Tenningsinnstilling:  ...............................................................................................................................  

6.22.4.1.  Statisk fortenning i forhold til øvre dødpunkt (veivakselgrader):  ..........................................................  

6.22.4.2.  Fortenningskurve (eventuelt):  ................................................................................................................  

7. HOVEDSPESIFIKASJONER FOR MOTORFAMILIEN 

7.1. Felles parametrer(56) 

7.1.1.  Forbrenningssyklus:  ..............................................................................................................................  

7.1.2.  Kjølemiddel:  ..........................................................................................................................................  

7.1.3.  Luftinnsugingsmetode:  ..........................................................................................................................  

7.1.4.  Forbrenningskammerets type og konstruksjon:  .....................................................................................  

7.1.5.  Ventiler og kanaler — konfigurasjon, størrelse og antall:  .....................................................................  

7.1.6.  Drivstoffsystem:  ....................................................................................................................................  

7.1.7. Motorstyringssystemer (bevis på identitet i samsvar med nummer på tegning(er)) 

7.1.7.1.  Ladeluftkjølesystem:  .............................................................................................................................  

7.1.7.2.  Eksosresirkulering(3):  ............................................................................................................................  

7.1.7.3.  Vanninnsprøyting/-emulsjon(4)(3):  ........................................................................................................  

7.1.7.4.  Luftinnsprøyting(3):  ...............................................................................................................................  

7.1.8.  System for etterbehandling av eksos(3):  ................................................................................................  

7.2. Fortegnelse over motorfamilien 

7.2.1.  Motorfamiliens navn:  ............................................................................................................................  
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7.2.2.  Beskrivelse av motorene i familien: 

 

Repre-

sentativ 

motor 

Motorer i familien 

Motortype      

Antall sylindrer      

Nominelt turtall (min– 1)      

Drivstofftilførsel per slag (mm3) for dieselmotorer, driv-

stoffstrøm (g/h) for bensinmotorer, ved nominell nettoeffekt 

     

Nominell nettoeffekt (kW)      

Høyeste turtall (min– 1)      

Største nettoeffekt (kW)      

Turtall ved største dreiemoment (min– 1)      

Drivstofftilførsel per slag (mm3) for dieselmotorer, driv-

stoffstrøm (g/h) for bensinmotorer, ved største dreiemoment 

     

Største dreiemoment (Nm)      

Laveste tomgangsturtall (min– 1)      

Slagvolum (i % av representativ motor) 100     

8. HOVEDSPESIFIKASJONER FOR MOTORTYPEN I FAMILIEN 

8.1. Syklus: firetakt/totakt(4):  .......................................................................................................................  

8.2. Innvendig diameter(12): … mm 

8.3. Slaglengde(12): … mm 

8.4. Antall sylindrer  ................................................  og ...............................................  deres plassering(26) 

8.5. Slagvolum: … cm3 

8.6. Nominelt turtall  .....................................................................................................................................  

8.7. Turtall ved største dreiemoment  ............................................................................................................  

8.8. Volumetrisk kompresjonsforhold(7):  .....................................................................................................  

8.9. Beskrivelse av forbrenningssystemet:  ...................................................................................................  

8.10. Tegninger av forbrenningskammeret og stempeltoppen:  .......................................................................  

8.11. Minste tverrsnitt av innsugings- og eksoskanalene:  ..............................................................................  

8.12. Kjølesystem 

8.12.1. Væske 

8.12.1.1.  Væsketype:  ............................................................................................................................................  

8.12.1.2.  Sirkulasjonspumper: ja/nei(4) 

8.12.1.2.1.  Sirkulasjonspumpenes spesifikasjoner eller merke(r) og type(r) (eventuelt):  ........................................  

8.12.1.2.2.  Utvekslingsforhold (eventuelt):  .............................................................................................................  
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8.12.2. Luft 

8.12.2.1.  Vifte: ja/nei(4) 

8.12.2.1.1.1.  Spesifikasjoner for viften:  .....................................................................................................................  

8.12.1.2.1.2. Utvekslingsforhold (eventuelt):  .............................................................................................................  

8.13. Temperatur tillatt av produsenten 

8.13.1.  Væskekjøling, høyeste temperatur ved utløp: … K 

8.13.2.  Luftkjøling: referansepunkt … 

8.13.2.1.  Høyeste temperatur ved referansepunkt: … K 

8.13.3.  Høyeste ladelufttemperatur i ladeluftkjølerens utløp (eventuelt): … K 

8.13.4.  Høyeste eksostemperatur ved det punktet i eksosrøret/-rørene som ligger nærmest ytterflensen(e) på 

eksosmanifolden(e): … K 

8.13.5.  Smøremiddeltemperatur:    laveste: … K, høyeste: … K 

8.14. Overlader 

8.14.1.  Overlader: ja/nei(4) 

8.14.2.  Merke:  ...................................................................................................................................................  

8.14.3.  Type:  .....................................................................................................................................................  

8.14.4.  Systembeskrivelse (f.eks. største ladetrykk, eventuell overtrykksventil):  .............................................  

8.14.5.  Mellomkjøler: ja/nei(4) 

8.15. Innsugingsanlegg: høyeste tillatte innsugingsundertrykk ved nominelt turtall og ved 100 % 

belastning: … kPa 

8.16. Eksosanlegg: største tillatte eksosmottrykk ved nominelt turtall og ved 100 % belastning: … kPa 

8.17. Tiltak mot luftforurensning 

8.17.1.  Innretning for resirkulering av veivhusgasser: ja/nei(4) 

8.17.2.  Eventuelle ekstra forurensningsreduserende innretninger: 

8.17.2.1.  Katalysator: ja/nei(4) 

8.17.2.1.1.  Merke:  ...................................................................................................................................................  

8.17.2.1.2.  Type:  .....................................................................................................................................................  

8.17.2.1.3.  Antall katalysatorer og katalysatorelementer: ........................................................................................  

8.17.2.1.4.  Katalysatorens/katalysatorenes mål og volum:  ......................................................................................  

8.17.2.1.5.  Type katalytisk virkning:  .......................................................................................................................  

8.17.2.1.6.  Samlet mengde edelmetaller:  .................................................................................................................  

8.17.2.1.7.  Relativ konsentrasjon:  ...........................................................................................................................  

8.17.2.1.8.  Substrat (struktur og materiale):  ............................................................................................................  

8.17.2.1.9.  Celletetthet:  ...........................................................................................................................................  

8.17.2.1.10.  Type katalysatorhus:  ..............................................................................................................................   
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8.17.2.1.11.  Katalysatoren/katalysatorenes plassering (sted(er) og største/minste avstand(er) fra motor):  ...............  

8.17.2.1.12.  Normalt driftsområde: … K 

8.17.2.1.13.  Reagens som forbrukes (eventuelt):  ......................................................................................................  

8.17.2.1.13.1. Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning:  .................................................  

8.17.2.1.13.2. Normalt driftstemperaturområde for reagens:  .......................................................................................  

8.17.2.1.13.3. Internasjonal standard (eventuelt):  ........................................................................................................  

8.17.2.1.14.  NOx-føler: ja/nei(4) 

8.17.2.1.15.  Lambda-sonde: ja/nei(4) 

8.17.2.1.15.1. Merke:  ...................................................................................................................................................  

8.17.2.1.15.2. Type:  .....................................................................................................................................................  

8.17.2.1.15.3. Plassering:  .............................................................................................................................................  

8.17.2.1.16.  Luftinnsprøyting: ja/nei(4) 

8.17.2.1.16.1. Type: pulserende luft/luftpumpe/annet(4) (dersom «annet», spesifiser:  ................................................ ) 

8.17.2.1.16.  EGR: ja/nei(4) 

8.17.2.1.16.1. Spesifikasjoner (kjølt/ikke-kjølt, høyt trykk/lavt trykk, osv.):  ...............................................................  

8.17.2.1.17.  Partikkelfelle: ja/nei(4) 

8.17.2.1.17.1. Partikkelfellens mål og volum:  ..............................................................................................................  

8.17.2.1.17.2. Partikkelfellens type og konstruksjon:  ...................................................................................................  

8.17.2.1.17.3. Plassering (sted(er) og største/minste avstand(er) fra motor):  ...............................................................  

8.17.2.1.17.4. Metode eller system for regenerering, beskrivelse og/eller tegning:  .....................................................  

8.17.2.1.17.5. Normalt driftstemperaturområde: … K og trykkområde: … kPa 

8.17.2.1.18.  Andre systemer: ja/nei(4) 

8.17.2.1.18.1. Beskrivelse og virkemåte:  .....................................................................................................................  

8.18. Drivstofftilførsel for dieselmotorer 

8.18.1. Matepumpe 

8.18.1.1.  Trykk(7) … kPa, eller karakteristikkdiagram: ........................................................................................  

8.18.2. Innsprøytingssystem 

8.18.2.1.  Pumpe 

8.18.2.1.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................  

8.18.2.1.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................  

8.18.2.1.3.  Drivstofftilførsel: … og … mm3(7) per slag eller syklus ved full innsprøyting med en pumpehastighet 

på … o/min (nominell) og … o/min (største dreiemoment), eller karakteristikkdiagram:  .....................  

8.18.2.1.3.1. Benyttet metode: på motor/på prøvingsbenk(4) 

8.18.2.2.  Forinnsprøyting: 

8.18.2.2.1.  Forinnsprøytingskurve(7):  ......................................................................................................................  

8.18.2.2.2.  Innstilling(7):  .........................................................................................................................................   



Nr. 73/262 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

8.18.2.3.  Innsprøytingsrør: 

8.18.2.3.1.  Lengde: … mm 

8.18.2.3.2.  Innvendig diameter: … mm 

8.18.2.4.  Innsprøytingsdyse(r): 

8.18.2.4.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................  

8.18.2.4.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................  

8.18.2.4.3.  Åpningstrykk(7): … kPa, eller karakteristikkdiagram:  ..........................................................................  

8.18.2.4.  Regulator 

8.18.2.4.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................  

8.18.2.4.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................  

8.18.2.4.3.  Turtall der avreguleringen begynner under full belastning(7):  ...............................................................  

8.18.2.4.4.  Høyeste turtall uten belastning(7):  .........................................................................................................  

8.18.2.4.5.  Tomgangsturtall(7): ................................................................................................................................  

8.18.2.5.  Kaldstartsystem 

8.18.2.5.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................  

8.18.2.5.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................  

8.18.2.5.3.  Beskrivelse:  ...........................................................................................................................................  

8.19. Drivstoff til bensinmotorer 

8.19.1.  Forgasser:  ..............................................................................................................................................  

8.19.1.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................  

8.19.1.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................  

8.19.2.  Indirekte drivstoffinnsprøyting: ettpunkt/flerpunkt(4) 

8.19.2.1  Merke(r):  ...............................................................................................................................................  

8.19.2.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................  

8.19.3.  Direkte innsprøyting:  .............................................................................................................................  

8.19.3.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................  

8.19.4.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................  

8.20. Ventilinnstilling 

8.20.1.  Største ventilløftehøyder og åpnings- og lukkevinkler i forhold til dødpunkt eller tilsvarende 

spesifikasjon:  .........................................................................................................................................  

8.20.2.  Referanse- og/eller innstillingsområde(4):  .............................................................................................  

8.20.3. System for variable ventilinnstillinger (eventuelt, og om det gjelder innsuging og/eller eksos) 

8.20.3.1.  Type: kontinuerlig eller på/av(4) 

8.20.3.2.  Kamvinkel ved faseskift:  .......................................................................................................................  

8.21. Ventilkonfigurasjon 

8.21.1.  Plassering, størrelse og antall:  ...............................................................................................................   
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8.22. Tenningssystem 

8.22.1. Tennspole 

8.22.1.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................  

8.22.1.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................  

8.22.1.3.  Antall:  ....................................................................................................................................................  

8.22.2.  Tennplugg(er):  .......................................................................................................................................  

8.22.2.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................  

8.22.2.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................  

8.22.3.  Magnet:  .................................................................................................................................................  

8.22.3.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................  

8.22.3.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................  

8.22.4.  Tenningsinnstilling:  ...............................................................................................................................  

8.22.4.1.  Statisk fortenning i forhold til øvre dødpunkt (veivakselgrader):  ..........................................................  

8.22.4.2.  Fortenningskurve (eventuelt):  ................................................................................................................  

9. ENERGILAGRINGSENHET(ER) 

9.1. Beskrivelse: batteri/kondensator/svinghjul/generator(4) 

9.2. Identifikasjonsnummer:  .........................................................................................................................  

9.3. Type elektrokjemisk kopling:  ................................................................................................................  

9.4. Lagret energi 

9.4.1.  For batteri, spenning … og kapasitet: … Ah i 2 timer 

9.4.2.  For kondensator: J, ...............................................................................................................................  , 

9.4.3.  For svinghjul/generator(4): J,  .................................................................................................................  

9.4.3.1.  Treghetsmoment for svinghjulet:  ...........................................................................................................  

9.4.3.1.1.  Ekstra treghetsmoment dersom det ikke er innkoplet noe gir:  ...............................................................  

9.5. Lader: i kjøretøyet/eksternt/uten(4) 

10. UTVENDIG LYDNIVÅ 

10.1. Utvendig lydnivå som angitt av produsenten 

10.1.1.  I bevegelse: … dB(A) 

10.1.2  Stillestående: … dB(A) 

10.1.3.  Ved motorturtall: … min– 1 

10.2. Kort beskrivelse og skjematisk tegning av eksosanlegget (herunder luftinntaksystem og innretninger 

for begrensning av støy- og eksosutslipp):  ............................................................................................  

10.3. Luftinntaksystem 

10.3.1.  Beskrivelse av innsugingsmanifold (med tegninger og/eller fotografier)(10): ........................................  

10.3.2. Luftfilter 

10.3.2.1.  Fotografier og/eller tegninger:  ...............................................................................................................   
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10.3.2.2.  Merke:  ...................................................................................................................................................  

10.3.2.3.  Type:  .....................................................................................................................................................  

10.3.3. Innsugingslyddemper 

10.3.3.1.  Fotografier og/eller tegninger:  ...............................................................................................................  

10.3.3.2.  Merke:  ...................................................................................................................................................  

10.3.3.3.  Type:  .....................................................................................................................................................  

10.4. Eksosanlegg 

10.4.1.  Beskrivelse og/eller tegning av eksosmanifolden(10): ............................................................................  

10.4.2.  Beskrivelse og/eller tegning av de elementer i eksosanlegget som ikke er del av motorsystemet:  ........  

 ................................................................................................................................................................  

10.4.3.  Største tillatte eksosmottrykk ved nominelt turtall og ved 100 % belastning: … kPa 

10.4.4.  Type, merking av innretning(er) for reduksjon av eksosstøy:  ...............................................................  

10.4.4.1.  Innretning for reduksjon av eksosstøy som inneholder fibermaterialer: ja/nei(4):  .................................  

10.4.5.  Eksosanleggets volum: … dm3 

10.4.6.  Plassering av eksosutløpet:  ....................................................................................................................  

10.4.7.  Ytterligere støydempende tiltak i motorrommet og på motoren, for utvendig støy (eventuelt):  ............ 

 ................................................................................................................................................................  

10.5. Opplysninger om eventuelle innretninger, uavhengige av motoren, som skal virke støydempende 

(dersom de ikke omfattes av andre punkter):  .........................................................................................  

11. FRAMDRIFTSSYSTEM OG BETJENINGSSYSTEM(13) 

11.1. Kort beskrivelse og skjematisk tegning av kjøretøyets framdriftssystem og betjeningssystem (girskift, 

clutch eller andre elementer i framdriftssystemet):  ................................................................................  

11.2. Kraftoverføring 

11.2.1.  Kort beskrivelse og skjematisk tegning av girskiftsystem(er) og dets/deres styring:  ............................  

11.2.2.  Diagram og/eller tegning av kraftoverføringssystemet:  .........................................................................  

11.2.3.  Type overføring: mekanisk/hydraulisk/elektrisk/annet(4) (hvis annet, spesifiser  ................................. ) 

11.2.3.1.  Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:  ...................................................  

11.3. Clutch (eventuelt) 

11.3.1.  Kort beskrivelse og skjematisk tegning av clutchen og dens betjeningssystem: ....................................  

11.3.2.  Clutchtype:  ............................................................................................................................................  

11.3.3.  Største dreiemomentomforming:  ...........................................................................................................  

11.4. Girkasse (eventuelt) 

11.4.1.  Type(24):  ................................................................................................................................................  

11.4.2.  Plassering i forhold til motoren:  ............................................................................................................  

11.4.3.  Betjeningsmåte:  .....................................................................................................................................  
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11.4.4.  Reduksjonsgirkasse: med/uten(4) 

11.5. Girutvekslingsforhold 

Gir 

Girkassens 

utveksling (forhold 

mellom motorens 

turtall og turtallet 

på girkassens 

utgående aksel) 

Reduksjonsgir-

kassens utveksling 

(forhold mellom 

motorens turtall og 

turtallet på 

reduksjonsgir-

kassens utgående 

aksel) 

Differensialens 

utveksling(er) 

(forhold mellom 

turtallet på 

girkassens utgående 

aksel og 

drivhjulenes turtall) 

Samlet 

utveks-

ling 

Utveksling 

(turtall/kjøretøyets 

hastighet) for bare 

manuelt gir 

Største for 

CVT(*) 

1 

2 

3 

     

Minste for 

CVT(*) 

Revers 

1 

… 

     

(*) Kontinuerlig variabel kraftoverføring. 

11.6. Differensialsperre 

11.6.1.  Differensialsperre: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

C. OPPLYSNINGER OM FUNKSJONSSIKKERHET 

12. REGULATORER TIL STYRING AV FRAMDRIFTSSYSTEMET 

12.1. Antall hastighetsregulatorer:  ..................................................................................................................  

12.2. Nominelt avskjæringspunkt nr. 1:  ..........................................................................................................  

12.2.1.  Omdreiningshastighet for motor/framdriftssystem der avreguleringen begynner under belastning: … 

min– 1 

12.2.2.  Største omdreiningshastighet ved minste motorbelastning: … min– 1 

12.3. Nominelt avskjæringspunkt nr. 2:  ..........................................................................................................  

12.3.1.  Omdreiningshastighet for motor/framdriftssystem der avreguleringen begynner under belastning(4): 

… min– 1 

12.3.2.  Største omdreiningshastighet ved minste motorbelastning: … min– 1 

12.4. Det angitte formålet med regulatoren(e): begrensning av kjøretøyets høyeste konstruksjons-

hastighet/begrensning av største effekt/beskyttelse av motoren mot overhastighet(4):  ..........................  

12.5. Regulerbare hastighetsbegrensere som oppfyller kravene for kjøretøyer i gruppe N2 og N3 fastsatt i 

punkt 1 og 2, del II punkt 13.2, del III punkt 21.2 og 21.3, vedlegg 5 punkt 1 og vedlegg 6 til UN-

ECE-reglement nr. 89 (EUT L 158 av 19.6.2007, s. 1), og med relevant dokumentasjon inntatt i 

opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

13. STYRING 

13.1. Skjematisk diagram over styrende aksel/aksler som viser styringsgeometrien:  .....................................  

13.2. Styringskategori: manuell/hjelpekraft/servostyring/differensialstyring 
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13.3. Overføringsinnretning og betjeningsinnretning for styring 

13.3.1.  Konfigurasjon for overføringsinnretning (spesifiseres eventuelt for for- og bakhjul):  ..........................  

13.3.2.  Overføring til hjulene (også ikke-mekanisk; spesifiseres eventuelt for for- og bakhjul):  ......................  

13.3.2.1.  Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:  ...................................................  

13.3.3.  Eventuell hjelpekraft:  ............................................................................................................................  

13.3.3.1.  Virkemåte og funksjonsdiagram, merke(r) og type(r):  ..........................................................................  

13.3.4.  Diagram over hele styreinnretningen som viser hvor på kjøretøyet de forskjellige innretningene som 

påvirker kjøretøyets styring, er plassert:  ................................................................................................  

13.3.5.  Skjematisk(e) diagram(mer) over betjeningsinnretning(er) for styring:  ................................................  

13.3.6.  Innstillingsmuligheter og innstillingsmåte for betjeningsinnretningen(e) for styring:  ...........................  

13.3.7.  Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:  ...................................................  

13.4. Hjulenes største svingvinkel (eventuelt) 

13.4.1.  Til høyre: … grader    Antall omdreininger på rattet: … 

13.4.2.  Til venstre: … grader    Antall omdreininger på rattet: … 

13.5. Minste vendesirkel (uten bremsing)(42) 

13.5.1.  Til høyre: … mm 

13.5.2.  Til venstre: … mm 

13.5.3.  Eventuell servoforsterkning:  ..................................................................................................................  

13.5.3.1.  Virkemåte og funksjonsdiagram, merke(r) og type(r):  ..........................................................................  

13.6. Styring for raske kjøretøyer i gruppe T (hastighetsindeks «b») 

13.6.1.  Kravene i punkt 2, 5 og 6 og i vedlegg 4 og 6 til UN-ECE-reglement nr. 79 (EUT L 137 av 

27.5.2008, s. 25) er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: 

ja/nei/ikke relevant(4) 

13.6.2.  Kravene til betjeningskraft i punkt 6 i UN-ECE-reglement nr. 79 (EUT L 137 av 27.5.2008, s. 25) for 

kjøretøyer i gruppe N2 er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: 

ja/nei/ikke relevant(4) 

13.6.3.  Kravene i ISO 10998:2008, endring 1 2014 («Agricultural tractors — Requirements for steering») er 

oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

13.7. Komplekse elektroniske kontrollsystemer som påvirker styrefunksjonen 

13.7.1.  Kravene i vedlegg 6 til UN-ECE-reglement nr. 79 (EUT L 137 av 27.5.2008, s. 25) til komplekse 

elektroniske kjøretøykontrollsystemer som påvirker styrefunksjonen er oppfylt, med relevant do-

kumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

14. HASTIGHETSMÅLER, KILOMETERTELLER, TURTELLER OG TIMETELLER 

14.1. Hastighetsmåler 

14.1.1.  Fotografier og/eller tegninger av hele systemet:  ....................................................................................   
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14.1.2.  Vist hastighetsområde for kjøretøyet:  ....................................................................................................  

14.1.3.  Toleranse for hastighetsmålerens målemekanisme:  ...............................................................................  

14.1.4.  Hastighetsmålerens tekniske konstant:  ..................................................................................................  

14.1.5.  Virkemåte for og beskrivelse av drivmekanismen:  ................................................................................  

14.1.6.  Drivmekanismens totale utvekslingsforhold:  ........................................................................................  

14.1.7.  Tegning av instrumentskiven eller av andre visningsformer:  ................................................................  

14.1.8.  Kort beskrivelse av de elektriske/elektroniske komponentene:  .............................................................  

14.2. Kilometerteller 

14.2.1.  Toleranse for kilometertellerens målemekanisme:  ................................................................................  

14.2.2.  Virkemåte for og beskrivelse av drivmekanismen:  ................................................................................  

14.3. Turteller 

14.3.1.  Toleranse for turtellerens målemekanisme:  ...........................................................................................  

14.3.2.  Virkemåte for og beskrivelse av drivmekanismen:  ................................................................................  

14.4. Timeteller 

14.4.1.  Toleranse for timetellerens målemekanisme:  ........................................................................................  

14.4.2.  Virkemåte for og beskrivelse av drivmekanismen:  ................................................................................  

15. SYNSFELT 

15.1. Tegning(er) og/eller fotografi(er) som viser plasseringen av delene innenfor synsfeltet forover på 180 

grader:  ...................................................................................................................................................  

15.2. Kravene i ISO 5721-1:2013 («Agricultural tractors — Requirements, test procedures and acceptance 

criteria for the operator’s field of vision — Part 1: Field of vision to the front») er oppfylt, med 

relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

15.3. Kravene i ISO 5721-2:2014 («Agricultural tractors — Requirements, test procedures and acceptance 

criteria for the operator’s field of vision — Part 2: Field of vision to the side and to the rear») er 

oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

16. VINDUSVISKERE OG VINDUSSPYLERE SAMT AVISING OG AVDUGGING 

16.1. Vindusviskere 

16.1.1.  Kravene i ISO 5721-1:2013 («Agricultural tractors — Requirements, test procedures and acceptance 

criteria for the operator’s field of vision — Part 1: Field of vision to the front») er oppfylt, med 

relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

16.1.2.  Som alternativ til punkt 16.1.1 gis en detaljert teknisk beskrivelse (med fotografier eller tegninger) 

samt antall og frekvens i drift:  ...............................................................................................................  

16.2. Vindusspyler 

16.2.1.  Detaljert teknisk beskrivelse (med fotografier eller tegninger):  ............................................................  

16.2.2.  Beholderens kapasitet: … l 

16.3. Avising og avdugging 

16.3.1.  Detaljert teknisk beskrivelse (med fotografier eller tegninger):  ............................................................  

16.3.2.  Største elektrisitetsforbruk: … kW  
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17. GLASSRUTER 

17.1. Følgende krav i UN-ECE-reglement 43 (EUT L 42 av 12.2.2014, s. 1) er oppfylt, med relevant do-

kumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet:  .....................................................................................  

17.2. Som alternativ til punkt 17.1 framlegges følgende opplysninger: 

17.2.1.  Data for rask identifikasjon av referansepunktet for førerens øyne(59):  .................................................  

17.2.2.  Ved andre glassruter enn frontruter: tegninger i A4-format eller mindre, eller brettet til dette formatet, 

som viser: 

— den største flaten 

— den minste vinkelen mellom to av glassrutens tilstøtende sider, og 

— eventuelt største segmenthøyde 

17.2.3. Frontrute(r) 

17.2.3.1.  Materiale(r):  ..........................................................................................................................................  

17.2.3.2.  Monteringsmåte:  ....................................................................................................................................  

17.2.3.3.  Hellingsvinkel/-vinkler: … grader 

17.2.3.4.  Tilbehør til frontruten og dets plassering, med en kort beskrivelse av eventuelle elektris-

ke/elektroniske komponenter:  ................................................................................................................  

17.2.3.5.  Tegninger i målestokk 1:10 og diagrammer som viser frontrutene og hvordan de er montert på 

traktoren, så detaljert at de viser: 

17.2.3.5.1.  frontrutens plassering i forhold til referansepunktet for førerens øyne(59) 

17.2.3.5.2.  frontrutens helningsvinkel 

17.2.3.5.3.  plasseringen til og størrelsen på sonen der optiske egenskaper skal kontrolleres, og, om nødvendig, 

området der differensialherding er gjennomført 

17.2.3.5.4.  frontrutens tilgjengelige areal 

17.2.3.5.5.  frontrutens største segmenthøyde og 

17.2.3.5.6.  frontrutens krumning (bare for gruppering av frontruter) 

17.2.3.6.  Ved dobbeltglass: tegninger i A4-format eller mindre, eller brettet til dette formatet, som i tillegg til 

opplysningene nevnt i punkt 17.2.2 viser: 

— typen for hver glassrute i sammensetningen 

— sammenføyningstypen (organisk, glass-glass eller glass-metall) 

— den nominelle avstanden mellom de to glassrutene 

17.2.4. Vindu(er) 

17.2.4.1.  Plassering(er):  ........................................................................................................................................  

17.2.4.2.  Materiale(r):  ..........................................................................................................................................  

17.2.4.3.  Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter i vindushevingsmekanismen:  .....  

17.2.5. Glass i tak som kan åpnes 

17.2.5.1.  Plassering(er):  ........................................................................................................................................  

17.2.5.2.  Materialer:  .............................................................................................................................................  

17.2.5.3.  Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter i takrutemekanismen:  .................  

 ................................................................................................................................................................   
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17.2.6. Andre glassruter 

17.2.6.1.  Plassering(er):  ........................................................................................................................................  

17.2.6.2.  Materialer:  .............................................................................................................................................  

17.2.6.3.  Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter i en slik rutemekanisme: .............  

18. SPEIL 

18.1. Antall speil og speiltype(r):  ...................................................................................................................  

18.2. Kravene i UN-ECE-reglement nr. 46 (EUT L 177 av 10.7.2010, s. 211) er oppfylt, med relevant 

dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

1.8.3.  Kravene i UN-ECE-reglement nr. 81 (EUT L 185 av 13.7.2012, s. 1) er oppfylt, med relevant 

dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

18.4. Tegning(er) som identifiserer speilet og viser speilets plassering på kjøretøyet:  ...................................  

18.5. Opplysninger om festemetode, herunder den delen av kjøretøyet som speilet er festet til:  ...................  

18.6. Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter i justeringssystemet:  ...................  

18.7 Teknisk beskrivelse av speilenes avisings- og avduggingsinnretninger:  ...............................................  

18.8. Ekstrautstyr som kan begrense synsfeltet bakover:  ...............................................................................  

18.9. Synsfelt for speil i klasse II 

18.9.1.  Er i samsvar med punkt 5.1 i vedlegg IX til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208: ja/nei(4) 

18.9.2.  Som alternativ til punkt 18.9.1 er kravene i ISO 5721-2:2014 («Agricultural tractors — 

Requirements, test procedures and acceptance criteria for the operator’s field of vision — Part 2: 

Field of vision to the side and to the rear») oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplys-

ningsdokumentet: ja/nei(4) 

19. ANDRE INNRETNINGER FOR INDIREKTE UTSYN ENN SPEIL (EKSTRAUTSTYR) 

19.1. Type og spesifikasjoner (for eksempel full beskrivelse av innretningen):  .............................................  

19.2. Er det en innretning med kamera og skjerm: deteksjonsavstand (i mm), kontrast, luminansfelt, 

korreksjon for blending, visningsegenskaper (svart/hvitt eller farge(4)), bildets repetisjonshyppighet, 

skjermens luminansfelt(4):  .....................................................................................................................  

19.3. Tegninger som er så detaljerte at hele innretningen kan identifiseres, herunder monterings-

anvisninger:  ...........................................................................................................................................  

19.4. Kravene i ISO 5721-2:2014 («Agricultural tractors — Requirements, test procedures and acceptance 

criteria for the operator’s field of vision — Part 2: Field of vision to the side and to the rear») er 

oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

20. INFORMASJONSSYSTEMER FOR FØREREN 

20.1. Kravene i ISO 15077:2008 («Tractors and self-propelled machinery for agriculture — Operator 

controls — Actuating forces, displacement, location and method of operation») vedlegg B, til be-

tjeningsinnretninger for føreren i tilknytning til virtuelle terminaler, er oppfylt, med relevant do-

kumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4)  
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21. MONTERING AV LYS- OG LYSSIGNALINNRETNINGER, HERUNDER AUTOMATISK TENNING/ 

SLUKKING AV LYS 

21.1. Liste over alle innretninger (med angivelse av antall, merke(r), type, typegodkjenningsmerke(r), den 

største lysstyrken for fjernlyslykter, farge, samt tilsvarende kontrollinnretning); listen kan inneholde 

flere typer innretning for hver funksjon; listen kan dessuten for hver funksjon inneholde till-

eggsmerknaden «eller tilsvarende innretninger»:  ..................................................................................  

21.2. Et diagram over hele lys- og lyssignalanlegget som viser plasseringen av de ulike innretningene på 

kjøretøyet: ..............................................................................................................................................  

21.3. Målsatte utvendige skisser av kjøretøyet som viser plasseringen av lys- og lyssignalinnretningene, 

antallet og lysenes farge:  .......................................................................................................................  

21.4. For hver lykt og refleksinnretning framlegges følgende opplysninger: 

21.4.1.  Tegning som viser lysflatens størrelse:  ..................................................................................................  

21.4.2.  Metode til å definere den synlige lysflaten:  ...........................................................................................  

21.4.3.  Referanseakse og referansesentrum:  ......................................................................................................  

21.4.4.  Virkemåte for tildekkbare lykter:  ..........................................................................................................  

21.5. Beskrivelse/tegning av innstillingsinnretningen for frontlyktene og hvilken type det er (f.eks. 

automatisk, manuell trinnvis, trinnløs)(4):  .............................................................................................  

21.5.1.  Betjeningsinnretning:  ............................................................................................................................  

21.5.2.  Referansemerker:  ...................................................................................................................................  

21.5.3.  Merker som angir kjøretøyets belastningsnivå:  .....................................................................................  

21.6. For kjøretøyer i gruppe R og S, beskrivelse av strømtilførselen til lys- og lyssignalinnretninger:  ........  

 ................................................................................................................................................................  

21.7. Kort beskrivelse av elektriske og/eller elektroniske komponenter i systemet for lysinnretninger og 

lyssignalinnretninger:  ............................................................................................................................  

22. VERN AV PERSONER I KJØRETØYET, HERUNDER INNVENDIG UTSTYR OG ANDRE INNRETNIN-

GER TIL VERN MOT VÆRET 

22.1. Karosseri 

22.1.1.  Materialer og konstruksjon:  ...................................................................................................................  

22.2. Forbrenningshastighet for førerhusmateriale 

22.2.1.  Forbrenningshastigheten overstiger ikke en høyeste hastighet på 150 mm/min, i samsvar med kravene 

i ISO 3795:1989 («Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry — De-

termination of burning behaviour of interior materials»), med relevant dokumentasjon inntatt i 

opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

22.3. Innvendig vern av fører og passasjerer 

22.3.1.  Fotografier, tegninger og/eller en tegning i uttrekksperspektiv av det innvendige utstyret som viser 

kupeens deler og materialene som er benyttet (med unntak av innvendige speil), betjenings-

innretningenes plassering og utforming, seter og setenes bakside, hodestøtter, tak og tak som kan 

åpnes, dører og vindussveiver og annet uspesifisert utstyr:  ...................................................................  

22.3.2.  I kjøretøyer utstyrt med ratt og benkeseter eller bøtteseter i mer enn én rad er omgivelsene til 

eventuelle passasjerseter bak i samsvar med vedlegg XVII til delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 3/2014(1): ja/nei(4)  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 3/2014 av 24. oktober 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 168/2013 med hensyn til krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet med henblikk på godkjenning av to- eller trehjuls kjøretøyer og 

firehjuls motorsykler (EUT L 7 av 10.1.2014 s. 1). 
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22.4. Hodestøtte(r) 

22.4.1.  Finnes: ja/nei(4) 

22.4.2.  Kravene i UN-ECE-reglement 25 (EUT L 215 av 14.8.2010, s. 1) er oppfylt, med relevant do-

kumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

22.4.3.  Type: integrert/avtakbar/separat(4) 

22.4.4.  Detaljert beskrivelse av hodestøtten, med angivelse av hvilket materiale som er brukt til polstring, og 

eventuell plassering av og spesifikasjoner for bøyler og festebeslag for setetypen det søkes om 

typegodkjenning for:  .............................................................................................................................  

22.4.5.  For «separat» hodestøtte: 

22.4.5.1.  Detaljert beskrivelse av den delen av kjøretøyets konstruksjon som hodestøtten skal festes til: 

22.4.5.2.  Måltegninger av de viktige delene av konstruksjonen og hodestøtten:  ..................................................  

22.5. Fotstøtter 

22.5.1.  Fotografier og/eller tegninger av manøvreringsrommet som viser fotstøttenes faktiske antall, 

plassering og mål:  ..................................................................................................................................  

22.6. Andre innretninger til vern mot været 

22.6.1.  Beskrivelse (med fotografier og tegninger):  ..........................................................................................  

22.6.2.  Innvendige og utvendige mål: … mm × … mm × … mm … mm × … mm × … mm 

23. KJØRETØYETS UTVENDIGE DELER OG TILBEHØR 

23.1. Generell utforming (tegninger eller fotografier, om nødvendig vedlagt opplysninger om dimensjoner 

og/eller en beskrivelse) som viser plasseringen av vedlagte utsnitt og riss av alle deler av den 

utvendige overflaten som kan anses som utstikkende deler, eksempelvis og om det er relevant: 

støtfangere, gulvlinje, dør- og vindusstolper, luftinntaksgriller, radiatorgrill, vindusviskere på 

frontruten, takrenner, håndtak, glideskinner, klaffer, dørhengsler og -låser, kroker, øyer, vinsjer, 

pynteutstyr, merker, emblemer, utsparinger og andre utvendige deler som kan anses som farlige 

grunnet risiko for alvorlig fysisk skade på en person som blir truffet av den utvendige overflaten eller 

som streifes av den i en kollisjon (f.eks. belysningsutstyr):  ...................................................................  

23.2. Detaljert beskrivelse med fotografier og/eller tegninger av kjøretøyet med hensyn til konstruksjon, 

dimensjoner, relevante referanselinjer og materialsammensetninger for kjøretøyets frontparti (indre 

og ytre), herunder nærmere opplysninger om eventuelle aktive systemer for fotgjengervern som er 

montert:  .................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

23.3. Tegning av gulvlinjen:  ...........................................................................................................................  

24. ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) 

24.1. Oversikt over alle planlagte kombinasjoner av relevante elektriske/elektroniske systemer eller 

elektriske/elektroniske delenheter for kjøretøyet, og over forskjellige karosseriformer(60), 

materialvarianter for karosseriet, det elektriske ledningsnettets innretning, motorvarianter, versjoner 

med høyre-/venstrestyring og versjoner med forskjellig akselavstand:  .................................................  

24.2. Kravene i UN-ECE-reglement nr. 10 (EUT L 254 av 20.9.2012, s. 1) er oppfylt, med relevant 

dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

24.3. Kravene i ISO 14982:1998 («Agricultural and forestry machinery — Electromagnetic compatibility 

— Test methods and acceptance criteria») er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplys-

ningsdokumentet: ja/nei(4)  
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24.4. Som alternativ til punkt 24.2 eller 24.3 framlegges følgende opplysninger: 

24.4.1.  Beskrivelse og tegninger/fotografier av utformingen av og materialsammensetningene i den delen av 

karosseriet som utgjør motorrommet, og de delene av kupeen som ligger nærmest dette:  ....................  

24.4.2.  Tegninger eller fotografier av plasseringen av metallkomponentene som finnes i motorrommet (f.eks. 

oppvarmingsapparater, reservehjul, luftfilter, styreinnretning, osv.):  ....................................................  

24.4.3.  Tabell over eller tegning av radiostøydempende utstyr:  ........................................................................  

24.4.4.  Opplysninger om nominell likestrømsmotstand og, for eventuelle motstandstennkabler, den no-

minelle motstanden per meter: ...............................................................................................................  

25. SIGNALHORN 

25.1. Typegodkjenning av et signalhorn gitt i samsvar med kravene for kjøretøyer i gruppe N i UN-ECE-

reglement nr. 28 (EUT L 323 av 6.12.2011, s. 33), med relevant dokumentasjon inntatt i opplys-

ningsdokumentet: ja/nei(4) 

25.2. Sammenfattende beskrivelse av innretningen(e):  ..................................................................................  

25.3. Tegning(er) som viser plasseringen av signalhornet/signalhornene på kjøretøyet:  ................................  

25.4. Nærmere opplysninger om festemetode, herunder om den del av kjøretøyet som signalhor-

net/signalhornene er festet til:  ................................................................................................................  

25.5. Elektrisk/pneumatisk kretsløpsskjema: ..................................................................................................  

25.5.1.  Spenning: Vekselstrøm/likestrøm(4) 

25.5.2.  Nominell spenning eller nominelt trykk:  ...............................................................................................  

25.6. Tegning av monteringsinnretningen:  .....................................................................................................  

26. VARMEANLEGG OG KLIMAANLEGG 

26.1. Varmeanlegg prøvd i samsvar med punkt 8 i ISO 14269-2:1997 («Tractors and self-propelled 

machines for agriculture and forestry — Operator enclosure environment — Part 2: Heating, ventila-

tion and air-conditioning test method and performance») og prøvingsrapporter er inntatt i opplys-

ningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

26.2. Klimaanlegg prøvd i samsvar med punkt 9 i ISO 14269-2:1997 («Tractors and self-propelled 

machines for agriculture and forestry — Operator enclosure environment — Part 2: Heating, ventila-

tion and air-conditioning test method and performance») og prøvingsrapporter er inntatt i opplys-

ningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

26.3. Som alternativ til punkt 26.1 og 26.2 er kravene i UN-ECE-reglement 122 (EUT L 164 av 30.6.2010, 

s. 231) for kjøretøyer i gruppe N oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysnings-

dokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

26.4. Varmeanlegg 

26.4.1.  Oversiktstegning av varmeanlegget som viser plasseringen i kjøretøyet (og plasseringen av 

lyddempingsinnretningene (herunder hvor varmevekslingen finner sted)):  ...........................................  

26.4.2.  Oversiktstegning av varmeveksleren i anlegg som utnytter varmen fra eksosgassene, eller av delene 

der vekslingen finner sted (for varmeanlegg som utnytter varmen fra motorens kjøleluft):  ..................  

26.4.3.  Snittegning av varmeveksleren eller av delene der varmevekslingen finner sted, med angivelse av 

veggtykkelse, hvilke materialer som er benyttet og deres overflateegenskaper:.....................................   
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26.4.4.  Spesifikasjoner vedrørende produksjonsmetode og tekniske data for andre viktige komponenter av 

varmeanlegget, for eksempel viften:  ......................................................................................................  

26.5. Klimaanlegg 

26.5.1.  Kort beskrivelse og skjematisk tegning av klimaanlegget og dets kontrollsystem:  ...............................  

26.5.2.  Gass som benyttes som kjølemiddel i klimaanlegget:  ...........................................................................  

27. INNRETNINGER SOM HINDRER UVEDKOMMENDES BRUK 

27.1. For kjøretøyer i gruppe T og C 

27.1.1.  Kravene i UN-ECE-reglement 62 (EUT L 89 av 27.3.2013, s. 37) er oppfylt, med relevant 

dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

27.1.2.  De relevante kravene for kjøretøyer i gruppe N2 i punkt 2 og 5, med unntak av punkt 5.6, 6.2 og 6.3 i 

UN-ECE-reglement nr. 18 (EUT L 120 av 13.5.2010, s. 29) er oppfylt, med relevant dokumentasjon 

inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

27.1.3.  Som alternativ til punkt 27.1.1 eller 27.1.2 framlegges følgende opplysninger: 

27.1.3.1.  Detaljert beskrivelse med fotografier og tegninger av sikringsinnretningen(e), og av de deler av 

kjøretøyet som inngår i monteringen:  ....................................................................................................  

27.1.3.2.  Liste over sikringsinnretningen(e)s hovedkomponenter:  .......................................................................  

27.2. For kjøretøyer i gruppe R og S: 

27.2.1.  Detaljert beskrivelse med fotografier og tegninger av sikringsinnretningen(e) og av de deler av 

kjøretøyet som inngår i monteringen:  ....................................................................................................  

27.2.1.1.  Liste over sikringsinnretningen(e)s hovedkomponenter:  .......................................................................  

28. PLASSERING AV KJENNEMERKE(R) 

28.1. Kjennemerkets/kjennemerkenes plassering (angi om nødvendig varianter; tegninger kan eventuelt 

benyttes):  ...............................................................................................................................................  

28.1.1.  Høyde over veibanen, øvre kant, foran: … mm    bak: … mm 

28.1.2.  Høyde over veibanen, nedre kant, foran: … mm    bak: … mm 

28.1.3.  Avstand mellom kjennemerkets midtlinje og kjøretøyets midtplan i lengderetningen, foran: … mm 

bak: … mm 

28.1.4.  Mål (lengde × bredde), foran: … mm × … mm    bak: … mm × … mm 

28.1.5.  Kjennemerkets helning i forhold til vertikalplanet, foran: … grader    bak: … grader 

28.1.6.  Vinkelen for synlighet i horisontalplanet foran: … grader    bak: … grader 

29. BALLASTMASSER 

29.1. Detaljert teknisk beskrivelse (med målsatte fotografier eller tegninger) av ballastmassene og hvordan 

de er montert på traktoren:  .....................................................................................................................   
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29.1. Antall sett med ballastmasser:  ...............................................................................................................  

29.1.1.  Antall komponenter på hvert sett: Sett 1: …    Sett 2:    Sett … 

29.2. Komponentenes masse på hvert sett: Sett 1: … kg    Sett 2: … kg    Sett …:… kg 

29.2.1.  Samlet masse på hvert sett: Sett 1: … kg    Sett 2: … kg    Sett …:… kg 

29.3. Samlet ballastmasse: … kg 

29.3.1.  Fordeling av disse massene på akslene: … kg 

29.4. Materiale(r) og konstruksjonsmåte:  .......................................................................................................  

30. SIKKERHETEN I ELEKTRISKE SYSTEMER 

30.1. Kort beskrivelse av installasjonen av energikretsens komponenter, og tegninger/fotografier som viser 

hvor de er installert:  ...............................................................................................................................  

30.2. Skjematisk diagram over alle energikretsens elektriske funksjoner:  .....................................................  

30.3. Driftsspenning(er) (V):  ..........................................................................................................................  

30.4. Beskrivelse av vern mot elektrisk støt:  ..................................................................................................  

30.5. Sikring og/eller effektbryter ja/nei/valgfritt(4) 

30.5.1.  Diagram over funksjonsområdet:  ..........................................................................................................  

30.6. Konfigurasjon for ledningsnettet:  ..........................................................................................................  

30.7. Generator 

30.7.1.  Type:  .....................................................................................................................................................  

30.7.2.  Nominell effekt: … VA 

30.8. Rent elektriske kjøretøyer 

30.8.1.  For rent elektriske kjøretøyer i gruppe T2, T3, C2 eller C3 er kravene i vedlegg IV til delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 3/2014 oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplys-

ningsdokumentet: ja/nei/så langt det er praktisk gjennomførbart(4) (om «så langt det er praktisk 

gjennomførbart», spesifiser:  ................................................................................................................. ) 

30.9. Batteriisolator 

30.9.1.  Frakopling av batteriet ved: elektronisk system/tenningsnøkkel/vanlig verktøy/bryter/annet(4) 

(dersom «annet», spesifiser:  ................................................................................................................. ) 

31. DRIVSTOFFTANK/-TANK(ER) 

31.1. Tegning og teknisk beskrivelse av tanken(e) med koplinger og rør for utluftingssystem, låser, ventiler 

og festeinnretninger:  ..............................................................................................................................  

31.2. Tegning der tankens/tankenes plassering i kjøretøyet framgår klart og tydelig:  ....................................   

31.3. Tegning av varmeskjoldet mellom tanken og eksosanlegget:  ................................................................   
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31.4. Hoveddrivstofftank(er) 

31.4.1.  Største kapasitet:  ....................................................................................................................................  

31.4.2.  Materialer:  .............................................................................................................................................  

31.4.3.  Påfyllingsrør for drivstofftank: innsnevret dyse/etikett(4)  .....................................................................  

31.4.4.  Avladningstiltak (eventuelt):  .................................................................................................................  

31.5. Reservetank(er) for drivstoff 

31.5.1.  Største kapasitet:  ....................................................................................................................................  

31.5.2.  Materialer:  .............................................................................................................................................  

31.5.3.  Påfyllingsrør for drivstofftank: innsnevret dyse/etikett(4)  .....................................................................  

31.5.4.  Avladningstiltak (eventuelt):  .................................................................................................................  

32. SIDEVERN OG VERN BAK 

32.1. Sidevern 

32.1.1.  Finnes: ja/nei/ufullstendig(4) 

32.1.2.  Tegning av kjøretøydeler av betydning for sidevernet, dvs. tegning av kjøretøyet og/eller understellet 

med akselens/akslenes plassering og montering, tegning av montering og/eller fester for 

sidevernsinnretningene. Dersom sidevern oppnås uten sidevernsinnretning(er), skal det framgå klart 

og tydelig av tegningen at kravene til dimensjoner er oppfylt:  ..............................................................  

32.1.3.  Tegning av gulvlinjen på kjøretøysiden:  ...............................................................................................  

32.1.4.  Tegninger av nødvendige snitt gjennom den utvendige overflaten for å måle høyden (H) på de 

utvendige utstikkende delene i samsvar med tillegg 1 til vedlegg XXVII til delegert kommisjons-

forordning (EU) 2015/208:  ....................................................................................................................  

32.1.5.  Dersom kjøretøyet har sidevernsinnretning(er), fullstendig beskrivelse og/eller tegning av denne/disse 

innretningen(e) (herunder montering og fester), eller dens/deres typegodkjenningsnummer:   

32.1.5.1.  Materialer:  .............................................................................................................................................  

32.1.5.2.  Fullstendige monteringsopplysninger og monteringsanvisninger, herunder dreiemoment:  ...................  

32.1.6.  Kravene i punkt 2 og 3 og del I, II og III i UN-ECE-reglement nr. 73 (EUT L 122 av 8.5.2012, s. 1) 

er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

32.2. Vern bak 

32.2.1.  Finnes: ja/nei/ufullstendig(4) 

32.2.2.  Tegning av kjøretøydeler av betydning for vernet bak, dvs. tegning av kjøretøyet og/eller understellet, 

med den bredeste bakakselens plassering og montering, samt tegning av montering og/eller fester for 

vernet bak. Dersom vernet bak ikke er spesialutstyr, skal det framgå klart og tydelig av tegningen at 

kravene til dimensjoner er oppfylt:  ........................................................................................................  

32.2.3.  Tegning av gulvlinjen ved kjøretøyets bakre del:  ..................................................................................  

32.2.4.  Dersom vernet bak er spesialutstyr, fullstendig beskrivelse og/eller tegning (herunder av montering 

og fester), eller typegodkjenningsnummeret dersom utstyret er typegodkjent som separat teknisk 

enhet:  .....................................................................................................................................................  

32.2.4.1.  Materialer:  .............................................................................................................................................   
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32.2.4.2.  Fullstendige monteringsopplysninger og monteringsanvisninger, herunder dreiemoment:  ...................  

33. LASTEPLATTFORM(ER) 

33.1. Lasteplattformen(e)s mål 

33.1.1.  Lasteplattformen(e)s lengde: … mm 

33.1.2.  Lasteplattformen(e)s bredde: … mm 

33.1.3.  Lasteplattformen(e)s høyde over bakken(47): … mm 

33.2. Sikker lasteevne for lasteplattform, angitt av produsenten: … kg 

33.2.1.  Fordeling av belastningen på akslene: … kg 

33.3. For kjøretøyer i gruppe T og C, avtakbar(e) plattform(er): ja/nei/valgfritt(4) 

33.3.1.  Beskrivelse av innretninger for festing til kjøretøyet: ............................................................................  

33.4. Lasteplattformens stabilitet 

33.4.1.  Plassering av plattformens/plattformenes tyngdepunkt i langsgående, tverrgående og vertikal retning:   

 ................................................................................................................................................................  

33.4.2.  For kjøretøyer med flere lasteplattformer, tyngdepunktets plassering i et kjøretøyet med last og uten 

fører i langsgående, tverrgående og vertikal retning: .............................................................................  

34. SLEPEINNRETNING FORAN (KJØRETØYER I GRUPPE T OG C) 

34.1. Målsatt tegning av slepeinnretningen foran og av sikringsinnretningen:  ...............................................  

34.2. For kjøretøyer med en største teknisk tillatte masse på høyst 2 000 kg er kravene i kommisjons-

forordning (EU) nr. 1005/2010 (EUT L 291 av 9.11.2010, s. 36) oppfylt, med relevant dokumenta-

sjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

35. DEKK 

35.1. Typegodkjent i samsvar med vedlegg XXX til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208: 

ja/nei/ikke relevant(4) 

35.2. Typegodkjent i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 (EUT L 200 av 

31.7.2009, s. 1): ja/nei/ikke relevant(4) 

35.3. Godkjent i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 106 (EUT L 257 av 30.9.2010, s. 231): ja/nei/ikke 

relevant(4) 

35.4. Godkjent i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 30 (EUT L 307 av 23.11.2011, s. 1): ja/nei/ikke 

relevant(4) 

35.5. Godkjent i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 54 (EUT L 307 av 23.11.2011, s. 2): ja/nei/ikke 

relevant(4) 

35.6. Godkjent i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 75 (EUT L 84 av 30.3.2011, s. 46: ja/nei/ikke 

relevant(4) 

35.7. Godkjent i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 117 (EUT L 307 av 23.11.2011, s. 3): ja/nei/ikke 

relevant(4) 

36. AVSKJERMINGSSYSTEM 

36.1. Hjulavskjerming 

36.1.1.  Kjøretøy med hjulavskjerming: ja/nei(4) 

36.1.2.  Kort beskrivelse av kjøretøyet med hensyn til dets hjulavskjerming:  ....................................................  
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36.1.3.  Målsatte, detaljerte tegninger av hjulavskjermingene og deres plassering på kjøretøyet, samtidig som 

det tas hensyn til ekstreme dekk-/hjulkombinasjoner:  ...........................................................................  

36.2. Andre avskjermingsinnretninger 

36.2.1.  Finnes: ja/nei/ufullstendig(4) 

36.2.2.  Kort beskrivelse av kjøretøyet med hensyn til avskjermingssystemet og dets komponenter:  ................  

36.2.3.  Målsatte, detaljerte tegninger av avskjermingssystemet og dets plassering på kjøretøyet, samtidig som 

det tas hensyn til ekstreme dekk-/hjulkombinasjoner:  ...........................................................................  

37. BELTEUNDERSTELL 

(Punkt 4.1.2.3 skal også fylles ut) 

37.1. Fotografier og målsatte tegninger av belteunderstellets innretning og dets montering på kjøretøyet 

(herunder elementer på innsiden av drivbeltene for å sikre at de føres over rullene og beltesporet på 

utsiden):  .................................................................................................................................................  

37.2. Type materiale i kontakt med overflaten: gummibelter/stålbelter/gummiputer på belteskoene(4) 

37.3. Metallbelter 

37.3.1.  Antall belteruller som overfører belastningen direkte til veiens overflate (NR):  ....................................  

37.3.2.  Den ytre overflaten på hver pute (AP): … mm2 

37.4. Gummibelter 

37.4.1.  Gummiribbenes samlede flate i kontakt med veien (AL): … mm2 

37.4.2.  Prosentdel ribber av beltets samlede overflate: … % 

38. MEKANISK KOPLING 

38.1. Fotografier og målsatte tegninger av den mekaniske koplingen, dens montering på kjøretøyet 

og dens kopling til innretningen som er montert på tilhengeren: 

38.1.1.  Mekanisk kopling bak: ja/nei(4) 

38.1.2.  Frontkopling (for kjøretøyer i gruppe R og S): ja/nei(4) 

38.2. Kort teknisk beskrivelse av den mekaniske koplingen, med angivelse av konstruksjonstype og 

materiale 

38.2.1.  Mekanisk kopling bak:  ..........................................................................................................................  

38.2.2.  Frontkopling (for kjøretøyer i gruppe R og S):  ......................................................................................  

38.3. Mekanisk kopling bak: 

Type (i henhold til tillegg 1 til vedlegg XXXIV til dele-

gert kommisjonsforordning (EU) 2015/208): 

… … … 

Merke: … … … 

Produsentens typebetegnelse: … … … 
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EU-typegodkjenningsmerke eller -nummer … … … 

Største horisontale belastning/D-verdi(4)(44): … kg/kN(4) … kg/kN(4) … kg/kN(4) 

Trekkbar masse T(4)(44): … tonn … tonn … tonn 

Største tillatte vertikale belastning på koplingspunk-

tet(44) 

… kg … kg … kg 

Koplings-

punktets 

plassering(62) 

høyde over bakken minst … mm … mm … mm 

høyst … mm … mm … mm 

avstand fra vertikal-

planet gjennom bak-

akselens akse 

minst … mm … mm … mm 

høyst … mm … mm … mm 

38.4. Frontkopling (for kjøretøyer i gruppe R og S): 

Type (i henhold til tillegg 1 til vedlegg 

XXXIV til delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2015/208): 

… … … 

Merke: … … … 

Produsentens typebetegnelse: … … … 

EU-typegodkjenningsmerke eller -nummer … … … 

Største horisontale belastning/D-verdi(4)(44): … kg/kN(4) … kg/kN(4) … kg/kN(4) 

Trekkbar masse T(4)(44): … tonn … tonn … tonn 

Største tillatte vertikale belastning på  

koplingspunktet(44) 

… kg … kg … kg 

Koplings-

punktets 

plassering(62) 

høyde over  

bakken 

minst … mm … mm … mm 

høyst … mm … mm … mm 

38.5. Beskrivelse av den mekaniske koplingen: 

Type (i henhold til tillegg 1 til vedlegg XXXIV til delegert kommisjons-

forordning (EU) 2015/208): 

… 

Merke: … 

Produsentens typebetegnelse: … 
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Største horisontale belastning/D-verdi(4)(44): … kg/kN(4) 

Trekkbar masse T(4)(44): … tonn 

Vertikal belastning på koplingspunktet (S)(44): … kg 

Fotografier og måltegninger av koplingen: Disse tegningene skal særlig vise 

påkrevde dimensjoner i detalj samt målene for montering av innretningen 

 

Kort teknisk beskrivelse av koplingen med angivelse av konstruksjonstype og 

materiale 

 

Type prøving Statisk/dynamisk(4) 

EU-typegodkjenningsmerke eller -nummer for 

— trekkøyer, kulekoplinger eller liknende koplinger som skal festes til den 

mekaniske koplingen (for hengslede eller stive drag) 

— typegodkjenningsmerke eller -nummer for mekaniske koplinger som skal 

festes til stigerammen/tilhengerfestet (dersom det er begrenset til bestemte 

typer): 

… 

38.6. Typegodkjenning av en mekanisk kopling gitt i henhold til UN-ECE-reglement nr. 55 (EUT L 227 av 

28.8.2010, s. 1) er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke 

relevant(4) 

39. TREPUNKTS LØFTEMEKANISME 

39.1. Trepunkts løftemekanisme: frontmontert/bakmontert/både front- og bakmontert/mangler(4) 

40. YTTERLIGERE KOPLINGSPUNKTER 

40.1. Ytterligere koplingspunkter: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

40.2. Detaljert teknisk beskrivelse (med fotografier eller tegninger) og de ytterligere koplingspunktenes 

hovedformål:  .........................................................................................................................................  

40.3. Største tillatte vertikale belastning på de ytterligere koplingspunktene: … kg 

D.  OPPLYSNINGER OM BREMSEVIRKNING 

41. FJÆRING 

41.1. Kort beskrivelse og skjematisk tegning av fjæringen og dens kontrollsystem, for hver aksel eller 

akselgruppe eller hvert hjul:  ..................................................................................................................  

41.2. Tegning av fjæringssystemet:  ................................................................................................................  

41.3. Nivåregulering: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

41.4. Kort beskrivelse av de elektriske/elektroniske komponentene:  .............................................................  

41.5. Luftfjæring for drivaksel/drivaksler: ja/nei(4) 

41.5.1.  Fjæring av drivaksel/-aksler tilsvarende luftfjæring: ja/nei(4) 

41.5.2.  Demping av svingningene i massen som fjæres og deres frekvens:  ......................................................  

41.6. Luftfjæring for aksel/aksler som ikke er drivaksel: ja/nei(4) 

41.6.1.  Fjæring av aksel/aksler som ikke er drivaksel, tilsvarende luftfjæring: ja/nei(4) 
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41.6.2.  Demping av svingningene i massen som fjæres, og deres frekvens:  .....................................................  

41.7. Beskrivelse av fjæringens fjærende deler (utforming, materialegenskaper og mål):  .............................  

41.8. Kjøretøy med hydropneumatisk/hydraulisk/pneumatisk(4) fjæring: ja/nei(4) 

41.9. Stabilisatorer: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

41.10. Støtdempere: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

41.11. Andre innretninger (eventuelt):  .............................................................................................................  

42. AKSEL/AKSLER OG DEKK 

42.1. Beskrivelse (med fotografier og tegninger) av akselen/akslene: ............................................................  

42.2. Materiale(r) og konstruksjonsmåte:  .......................................................................................................  

42.3. Merke (eventuelt):  .................................................................................................................................  

42.4. Type (eventuelt):  ...................................................................................................................................  

42.5. Største tillatte masse på akselen/akslene: … kg 

42.6. Akselmål: 

42.6.1.  Lengde: … mm 

42.6.2.  Bredde: … mm 

42.7. Bremseforbindelse til akselen/akslene: aksial/radial/integrert/annet(4) (dersom «annet», spesifiser:  ... ) 

42.8. Dimensjoner for største tillatte dekk på bremsede aksler:  .....................................................................  

42.8.1.  Nominell rulleomkrets for de største dekkene på bremsede aksler:  .......................................................  

42.8.2.  Dimensjoner for største tillatte dekk på drivaksler:  ...............................................................................  

42.8.3.  Nominell rulleomkrets for de største dekkene på drivakslene:  ..............................................................  

43. BREMSER 

43.1. Kort beskrivelse av bremseanlegget/-anleggene som er montert i kjøretøyet (i samsvar med punkt 1.6 

i tilføyingen til tillegg 1 til vedlegg XIII til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/68) 

43.2. Spesifikasjoner for kjøretøyet med hensyn til styringskretser i de pneumatiske og/eller elektriske styreled-

ningene i bremseanlegget/-anleggene og en liste over meldinger og parametrer som støttes: ........................  

43.3. Bremseanleggets/-anleggenes grensesnitt er i samsvar med ISO 11992-1:2003 («Road vehicles — 

Interchange of digital information on electrical connections between towing and towed vehicles — 

Part 1: Physical and data-link layers»), herunder det fysiske laget, datalenkelaget og programlaget 

samt de respektive posisjoner for meldinger og parametrer som støttes: ja/nei(4) 

43.4. Bremseanlegg 

43.4.1.  Beskrivelse av bremseanleggets/-anleggenes virkemåte (herunder eventuelle elektroniske deler), 

blokkdiagram over det elektriske systemet og plan over hydrauliske eller pneumatiske kretsløp(55):  ...  

43.4.2  Skjematisk tegning og driftsskisse over bremseanlegget/-anleggene(55):  ..............................................  

43.4.3.  Liste over bremseanleggets komponenter, behørig identifisert(55):  .......................................................   
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43.4.4.  Teknisk forklaring på beregningen av bremseanlegget/-anleggene (bestemmelse av forholdet mellom 

samlet bremsekraft på hjulenes omkrets og kraften påført på bremsebetjeningen)(55):  .........................  

43.4.5.  Eventuelle eksterne energikilder (kjennetegn, energibeholdernes kapasitet, høyeste og laveste trykk, 

dekktrykkmåler og varslingsinnretning for minstetrykk på instrumentbord, vakuumtanker og til-

førselsventil, tilførselskompressorer, overholdelse av bestemmelser om trykkutstyr)(55):  ....................  

43.4.6.  Elektronisk bremseanlegg: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

43.4.7.  Nummer på rapport fra prøving av type I, i samsvar med vedlegg VII til delegert kommisjons-

forordning (EU) 2015/68 (eventuelt):  ....................................................................................................  

43.5. Bremseoverføring 

43.5.1.  Bremseoverføring: mekanisk/hydrostatisk uten servoforsterkning/med servoforsterkning/helt servo-

drevet overføring(4) 

43.5.2.  Overføringsteknologi: pneumatisk/hydraulisk/både pneumatisk og hydraulisk(4) 

43.5.3.  Låsing av venstre og høyre bremsebetjening:  ........................................................................................  

43.6. Bremseinnretninger på tilhengere 

43.6.1.  Teknologi benyttet til kontrollsystemet for bremseanlegg på tilhengere: Hydraulisk/pneumatisk/ 

elektrisk(4) 

43.6.2.  Betjeningsinnretning for tilhengerens bremseanlegg (beskrivelse, spesifikasjoner):   

43.6.3.  Beskrivelse av forbindelser, koplinger og sikkerhetsinnretninger (med tegninger, skisser og 

identifikasjon av eventuelle elektroniske deler):  ...................................................................................  

43.6.4.  Type forbindelse: én slange/to slanger(4) 

43.6.4.1.  Matetrykk (én slange): … kPa 

43.6.4.2  Matetrykk (to slanger) (eventuelt): … kPa 

43.6.4.2.1.  Hydraulisk: … kPa 

43.6.4.2.2.  Pneumatisk: … kPa 

E.  OPPLYSNINGER OM KJØRETØYETS OPPBYGGING 

44. PRODUKSJONSSAMSVAR 

44.1. Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring:  .......................................................  

45. TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM KJØRETØYETS EGENDIAGNOSESYSTEM (OBD) OG OM 

REPARASJON OG VEDLIKEHOLD AV KJØRETØYET(45) 

45.1. Adresse til det primære nettstedet for tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyet(45):  ........................................................................................................................................  

45.2. Ved etappevis typegodkjenning, adresse til det primære nettstedet for tilgang til opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet fra produsent(er) i foregående etappe(r)(45):  ..........................  

45.3. Det er gitt relevante opplysninger som gjør det mulig å utvikle reservedeler som er helt nødvendige 

for at OBD-systemet kan fungere som det skal: ja/nei(4)  

45.4. Årlig produksjon på verdensbasis av en type(61):  ..................................................................................  

45.5. Samsvarsbevis på at det gis opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet ved å benytte 

bare åpne tekst- og grafikkformater eller formater som kan leses og skrives ut ved hjelp av standard 

programvaretillegg som er fritt tilgjengelige og enkle å installere, og som kan kjøres i vanlige 

operativsystemer.  



Nr. 73/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

45.5.1.  Nøkkelord i metadataene samsvarer med ISO 15031-2:2010 («Road vehicles — Communication 

between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics — Part 2: Guidance on 

terms, definitions, abbreviations and acronyms»): ja/nei(4) 

45.6. Omprogrammering av styreenheter i samsvar med nr. 2.5 i tillegg 1 til vedlegg V til delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 

45.6.1.  Omprogrammering av styreenheter utført i samsvar med: /SAE J2534/TMC RP1210/annen åpen 

programvare(4) (om «annen åpen programvare», spesifiser:  ................................................................ ) 

45.6.1.1.  Programvare underlagt eiendomsrett: ja/nei(4) 

45.6.1.2.  ISO 22900-2 («Modular vehicle communication interface (MVCI) — Part 2: Diagnostic protocol 

data unit application programming interface (D-PDU API)»): ja/nei(4) 

45.6.1.3.  SAE J2534 («Recommended practice for pass-thru vehicle programming»): ja/nei(4) 

45.6.1.4.  TMC RP1210 (API): ja/nei(4) 

45.6.1.5.  Annen åpen programvare: ja/nei(4) (om «annen åpen programvare», spesifiser:  ................................. ) 

45.6.2.  Validering av kompatibiliteten mellom produsentspesifikke programmer og grensesnittene for 

kjøretøykommunikasjon (VCI) foretas av: uavhengig utviklede VCI-er/utlån av spesiell 

programvare(4) 

45.6.3.  Kommunikasjon i kjøretøyet, og kommunikasjon mellom elektroniske styreenheter og diagnose-

verktøy i samsvar med standarden: 

45.6.3.1.  SAE J1939 («Serial control and communications vehicle network»): ja/nei(4) 

45.6.3.2.  ISO 11783 («Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and com-

munications data network»): ja/nei(4) 

45.6.3.3.  ISO 14229 («Road vehicles — Unified diagnostic services (UDS)»): ja/nei(4) 

45.6.3.4.  ISO 27145 («Road vehicles — Implementation of World-Wide Harmonized On-Board Diagnostics 

(WWH-OBD) communication requirements») i kombinasjon med ISO 15765-4 («Road vehicles — 

Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN») — del 4: «Requirements for 

emissions-related systems»)(4)/ISO 13400 («Road vehicles — Diagnostic communication over 

Internet Protocol (DoIP»))(4): ja/nei(4) 

45.7. Opplysninger som kreves for produksjon av diagnoseverktøy 

45.7.1.  Kjøretøyprodusenten benytter diagnoseverktøy og prøvingsverktøy i samsvar med ISO 22900-2:2009 

(«Road vehicles — Modular vehicle communication interface (MVCI) — Part 2: Diagnostic protocol 

data unit application programming interface» (D-PDU API)) og ISO 22901-2:2011 («Road vehicles 

— Open diagnostic data exchange (ODX) — Part 2: Emissions-related diagnostic data») i sine 

franchisenett: ja/nei/ikke relevant(4) (om «ikke relevant», grunngi:  ..................................................... ) 

45.7.2.  ODX-filer er tilgjengelige for uavhengige operatører via produsentens nettsted: ja/nei/ikke relevant(4) 

(om «ikke relevant», grunngi: ............................................................................................................... ) 

45.7.3.  Opplysninger om kommunikasjonsprotokoll som fastlagt i nr. 1.1 i tillegg 2 til vedlegg V til delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 gjøres tilgjengelig via produsentens nettsteder for 

opplysninger om reparasjon: ja/nei/ikke relevant(4) (om «ikke relevant», grunngi:  ............................. ) 

45.7.4.  Nødvendige opplysninger for prøving og diagnostisering av OBD-overvåkede komponenter som 

fastlagt i nr. 1.2 i tillegg 2 til vedlegg V til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 gjøres 

tilgjengelig via produsentens nettsteder for opplysninger om reparasjon: ja/nei/ikke relevant(4) (om 

«ikke relevant», grunngi:  ...................................................................................................................... )  
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45.7.5.  Nødvendige opplysninger for reparasjon som fastlagt i nr. 1.3 i tillegg 2 til vedlegg V til delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 gjøres tilgjengelig via produsentens nettsteder for 

opplysninger om reparasjon: ja/nei/ikke relevant(4) (om «ikke relevant», grunngi:  ............................. ) 

45.8. Opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøykombinasjoner 

45.8.1.  Kjøretøyprodusenten anbefaler at en bestemt type traktor kombineres med et kjøretøy i gruppe R eller 

S, eller omvendt: ja/nei(4) 

45.8.2.  Kjøretøyer der kombinasjonen anbefales: 

45.8.2.1.  Merke (produsentens handelsnavn)(18):  .................................................................................................  

45.8.2.2.  Type(17):  ................................................................................................................................................  

45.8.2.2.1.  Variant(er)(17):  .......................................................................................................................................  

45.8.2.2.2.  Versjon(er)(17):  ......................................................................................................................................  

45.8.2.3.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ........................................................................................................  

45.8.2.4.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2):  .....................................................................  

45.8.3.  OBD-opplysninger og opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet knyttet til de to 

kjøretøyenes driftskompatibilitet legges ut på et nettsted som opprettes av flere produsenter eller 

produsentkonsortier i fellesskap: ja/nei(4) 

45.8.3.1.  Adresse til nettstedet som opprettes av flere produsenter eller produsentkonsortier i fellesskap(45):  ....  

46. VELTEVERN (ROPS) 

46.1. Veltevernutstyr: obligatorisk/ekstrautstyr/standard(4) 

46.2. Veltevern i form av veltehytte/velteramme/veltebøyle(r) montert foran/bak(4) 

46.2.1.  Veltebøyle: nedfellbar/ikke nedfellbar(4) 

46.2.2.  Nedfellbar bøyle: 

46.2.2.1.  Nedfelling: med verktøy/uten verktøy(4) 

46.2.2.2.  Låsemekanisme: manuell/automatisk(4) 

46.2.2.3.  Fotografier og detaljerte tekniske tegninger som viser gripeområdet og de tilgjengelige delene fra 

siden og ovenfra. Målene må framgå av tegningene:  ............................................................................  

46.3. Fotografier og tekniske tegninger som viser plasseringen av veltevernet, plasseringen av setets 

referansepunkt (SIP), monteringsdetaljer og plasseringen av traktorens fremre del som kan bære 

traktoren når den velter (om nødvendig), osv. (er det et nedfellbart veltevern montert foran, vises 

gripeområdet og de tilgjengelige delene fra siden og ovenfra). De viktigste målene må framgå av 

tegningene, herunder traktorens utvendige mål med påmontert vern og de viktigste innvendige 

målene:  ..................................................................................................................................................  

46.4. Kort beskrivelse av vernet, herunder: 

46.4.1.  Konstruksjonstype:  ................................................................................................................................  

46.4.2.  Monteringsdetaljer: ................................................................................................................................  

46.4.3.  Nærmere opplysninger om traktorens fremre del som kan bære traktoren når den velter (om 

nødvendig):  ............................................................................................................................................  

46.4.4.  Ekstra ramme: ........................................................................................................................................  

46.5. Mål(52) 

46.5.1.  Takdelenes høyde over setets referansepunkt (SIP): … mm  
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46.5.2.  Takdelenes høyde over traktorgulvet: … mm 

46.5.3.  Vernets innvendige bredde vertikalt over setets referansepunkt, på nivå med rattets midtpunkt: … 

mm 

46.5.4.  Avstand fra rattets midtpunkt til høyre side av vernet: … mm 

46.5.5.  Avstand fra rattets midtpunkt til venstre side av vernet: … mm 

46.5.6.  Minsteavstand fra rattperiferien til vernet: … mm 

46.5.7.  Horisontal avstand fra setets referansepunkt til vernets bakside over setets referansepunkt: … mm 

46.5.8.  Plassering (i forhold til bakakselen) av traktorens fremre del som kan bære traktoren når den velter 

(om nødvendig): 

46.5.8.1.  Horisontal avstand: … mm 

46.5.8.2.  Vertikal avstand: … mm 

46.6. Nærmere opplysninger om materialene som er benyttet i konstruksjonen av vernet, og 

spesifikasjoner for stålet som er benyttet(53) 

46.6.1.  Hovedramme (deler — materiale — størrelser):  ...................................................................................  

46.6.2.  Montering (deler — materiale — størrelser):  ........................................................................................  

46.6.3.  Montasje- og monteringsbolter (deler — størrelser): .............................................................................  

46.6.4.  Tak (deler — materiale — størrelser):  ...................................................................................................  

46.6.5.  Eventuell kledning (deler — materiale — størrelser):  ...........................................................................  

46.6.6.  Eventuelt glass (deler — materiale — størrelser):  .................................................................................  

46.6.7.  Traktorens fremre del som kan bære traktoren når den velter (om nødvendig) (deler — materiale — 

størrelser): ..............................................................................................................................................  

46.7. Som alternativ til punkt 46.1–46.6.7 framlegges følgende opplysninger: 

46.7.1.  Det framlegges en fullstendig prøvingsrapport, utstedt på grunnlag av OECDs standardregelverk for 

offisiell prøving av vern på jordbruks- og skogbrukstraktorer (dynamisk prøving), OECDs regelverk 

3, 2015-utgaven fra juli 2014, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: 

ja/nei/ikke relevant(4) 

46.7.2.  Det framlegges en fullstendig prøvingsrapport, utstedt på grunnlag av OECDs standardregelverk for 

offisiell prøving av vern på jordbruks- og skogbrukstraktorer med belter, OECDs regelverk 8, 2015-

utgaven fra juli 2014, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke 

relevant(4) 

46.7.3.  Det framlegges en fullstendig prøvingsrapport, utstedt på grunnlag av OECDs standardregelverk for 

offisiell prøving av vern på jordbruks- og skogbrukstraktorer (statisk prøving), OECDs regelverk 4, 

2015-utgaven fra juli 2014, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke 

relevant(4) 

46.7.4.  Det framlegges en fullstendig prøvingsrapport, utstedt på grunnlag av OECDs standardregelverk for 

offisiell prøving av veltevern montert foran på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med 

hjul, OECDs regelverk 6, 2015-utgaven fra juli 2014, med relevant dokumentasjon inntatt i 

opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4)  
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46.7.5  Det framlegges en fullstendig prøvingsrapport, utstedt på grunnlag av OECDs standardregelverk for 

offisiell prøving av veltevern montert bak på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul, 

OECDs regelverk 7, 2015-utgaven fra juli 2014, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysnings-

dokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

47. VERN MOT FALLENDE GJENSTANDER (FOPS) 

47.1. Kjøretøyer i gruppe T og C utstyrt til bruk i skogbruket 

47.1.1.  Kravene til FOPS i ISO-standard 8083:2006 («Machinery for forestry — Falling-object protective 

structures (FOPS) — Laboratory tests and performance requirements») nivå I/nivå II(4) er oppfylt, 

med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

47.2. Alle andre kjøretøyer i gruppe T og C utstyrt med FOPS 

47.2.1.  Fotografier og detaljerte tekniske tegninger som viser plasseringen av FOPS, plasseringen av setets 

referansepunkt (SIP), osv. De viktigste målene må framgå av tegningene, herunder traktorens ut-

vendige mål med påmontert vern og de viktigste innvendige målene: ...................................................  

47.2.2.  Kort beskrivelse av vernet, herunder: 

47.2.2.1.  Konstruksjonstype:  ................................................................................................................................  

47.2.2.2.  Monteringsdetaljer: ................................................................................................................................  

47.2.3. Mål(52) 

47.2.3.1.  Takdelenes høyde over setets referansepunkt (SIP): … mm 

47.2.3.2.  Takdelenes høyde over traktorgulvet: … mm 

47.2.3.3.  Traktorens totale høyde med vernet påmontert: … mm 

47.2.3.4.  Vernets totale bredde (dersom skvettskjermer er inkludert, skal det opplyses om dette): … mm 

47.2.4. Nærmere opplysninger om materialene som er benyttet i konstruksjonen av vernet, og spesifikasjoner 

for stålet som er benyttet(53) 

47.2.4.1.  Hovedramme (deler — materiale — størrelser):  ...................................................................................  

47.2.4.2.  Festepunkter (deler — materiale — størrelser):  ....................................................................................  

47.2.4.3.  Monterings- og festebolter (deler — størrelser):  ...................................................................................  

47.2.4.4.  Tak (deler — materiale — størrelser):  ...................................................................................................  

47.2.5.  Nærmere opplysninger om traktorprodusentens forsterkning av originale deler:  ..................................  

47.2.6.  Som alternativ til punkt 47.2.1–47.2.5 framlegges en fullstendig prøvingsrapport, utstedt på grunnlag 

av OECDs standardregelverk for offisiell prøving av vern mot fallende gjenstander på jordbruks- og 

skogbrukstraktorer, OECDs regelverk 10, 2015-utgaven fra juli 2014, med relevant dokumentasjon 

inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

48. FØRERENS EKSPONERING FOR STØY 

48.1. Kjøretøyer i gruppe T eller C (med gummibelter) skal prøves etter prøvingsmetode 1, i samsvar med 

nr. 2 i vedlegg XIII til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014: ja/nei/ikke relevant(4) 

48.2. Kjøretøyer i gruppe T eller C (med gummibelter) skal prøves etter prøvingsmetode 2, i samsvar med 

nr. 3 i vedlegg XIII til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014: ja/nei/ikke relevant(4) 

48.3. Kjøretøyer i gruppe C med stålbelter skal prøves på et lag med fuktig sand som angitt i punkt 5.3.2 i 

ISO 6395:2008 («Earth-moving machinery — Determination of sound power level — Dynamic test 

conditions»): ja/nei/ikke relevant(4)  
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48.4. Som alternativ til punkt 48.1–48.3 framlegges en fullstendig prøvingsrapport, utstedt på grunnlag av 

OECDs standardregelverk for offisiell måling av støy ved førerplassen på jordbruks- og 

skogbrukstraktorer, OECDs regelverk 5, 2015-utgaven fra juli 2014, med relevant dokumentasjon 

inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

49. SITTEPLASSER (SALER OG SETER) 

49.1. Sitteplassens utforming: sete/sal(4) 

49.2. Koordinater for eller tegning av setets referansepunkt(er) (S) for alle sitteplasser:  ...............................  

49.3. Beskrivelse og tegninger: 

49.3.1.  Setene og deres fester:  ...........................................................................................................................  

49.3.2.  Justeringssystemet:  ................................................................................................................................  

49.3.3.  Forskyvnings- og låsesystemet:  .............................................................................................................  

49.3.4.  Bilbeltefestene (dersom de er innbygd i setene):  ...................................................................................  

49.3.5.  De deler av kjøretøyet som er brukt som feste:  .....................................................................................  

49.4. Førersete 

49.4.1.  Førersetets plassering: venstre/høyre/midtstilt(4):  .................................................................................  

49.4.2.  Kategori førersetetype: kategori A klasse I/II/III, kategori B(4) 

49.4.3.  Vendbar førerplass: ja/nei(4) 

49.4.3.1.  Beskrivelse av den vendbare førerplassen:  ............................................................................................  

49.4.4.  Førersetets mål, herunder seteflatens bredde og dybde, ryggstøttens plassering og helling, samt 

seteflatens helling: 

49.4.5.  Førersetets viktigste egenskaper:  ...........................................................................................................  

49.4.6.  Justeringssystem:  ...................................................................................................................................  

49.4.7.  Forskyvnings- og låsesystem i lengderetning og vertikal retning:  .........................................................  

49.4.7.1.  Er kjøretøyet ikke utstyrt med et justerbart sete, angi forskyvningen av rattstammen og pedalen(e):  ...  

49.5. Passasjersete(r) 

49.5.1.  Plassering og innretning(8):  ...................................................................................................................  

49.5.2.  Passasjersetets/-setenes mål:  ..................................................................................................................  

49.5.3.  Passasjersetets/-setenes viktigste egenskaper:  .......................................................................................  

49.5.4.  Kravene i EN-standard 15694:2009 («Agricultural and forestry tractors – Passenger seat – 

Requirements and test procedures») er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplys-

ningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

49.5.5.  Kravene i EN-standard 15997:2011 («All terrain vehicles (ATVs — Quads) – Safety requirements 

and test methods») for passasjerseter i terrengkjøretøyer type II er oppfylt, med relevant do-

kumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

50. MANØVRERINGSROM OG ATKOMST TIL OG UTSTIGNING AV KJØRETØYET, HERUNDER DØRER 

OG VINDUER 

50.1. Manøvreringsrom 

50.1.1.  Detaljerte fotografier eller tegninger, med manøvreringsrommets mål, som særlig viser setets 

referansepunkt (S) og målene på manøvreringsrommet rundt det, klaringen mellom rattets nederste 

kant og traktorens faste deler, plasseringen av betjeningsinnretninger, stigetrinn og nødvendige 

håndlister:  ..............................................................................................................................................   
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50.1.2.  Håndbetjente betjeningsinnretninger skal ha de minimumsklaringer som kreves i punkt 4.5.3 i ISO 

4254-1:2013 («Agricultural machinery — Safety — Part 1: General requirements»), med relevant 

dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

50.2. Atkomst til førerplassen 

50.2.1.  Detaljerte fotografier eller tegninger og/eller en tegning i uttrekksperspektiv, med mål på innganger, 

stigetrinn, håndlister og håndtak:  ...........................................................................................................  

50.2.2.  Minstemål på stigetrinn og hele fotstøtter: 

50.2.2.1.  Dybdeklaring: … mm 

50.2.2.2.  Breddeklaring: … mm 

50.2.2.3.  .Høydeklaring: … mm 

50.2.2.4.  Avstand mellom to stigetrinn: … mm 

50.2.3.  For kjøretøyer i gruppe C er kravene i nr. 3.3.5 i vedlegg XV til delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

50.2.4.  Håndlister/håndtak(4) finnes: ja/nei(4) 

50.3. Atkomst til andre plasser enn førerplassen 

50.3.1.  Detaljerte fotografier eller tegninger og/eller en tegning i uttrekksperspektiv, med mål på innganger, 

stigetrinn, håndlister og håndtak:  ...........................................................................................................  

50.3.2.  Minstemål på stigetrinn og hele fotstøtter: 

50.3.2.1.  Dybdeklaring: … mm 

50.3.2.2.  Breddeklaring: … mm 

50.3.2.3.  Høydeklaring: … mm 

50.3.2.4.  Avstand mellom to stigetrinn: … mm 

50.3.3.  Håndlister/håndtak(4) finnes: ja/nei(4) 

50.4. Fører- og passasjerdører, låser og hengsler 

50.4.1.  Antall dører og deres utforming, mål og største åpningsvinkel(5):  ........................................................  

50.4.2.  Tegning av låser og hengsler og deres plassering på dørene:  ................................................................  

50.4.3.  Teknisk beskrivelse av låser og hengsler:  ..............................................................................................  

50.4.4.  Kjøretøyets dører, med elektrisk styrte vinduer og elektrisk styrte takluker, dersom slike er montert, 

oppfyller kravene i punkt 5.8.1–5.8.5 i UN-ECE-reglement nr. 21 (EUT L 188 av 16.7.2008, s. 32): 

ja/nei(4) 

50.5. Vinduer og nødutgang(er) 

50.5.1.  Fotografier eller tegninger og/eller en tegning i uttrekksperspektiv av plasseringen av vinduer og 

nødutganger samt eventuelle andre hjelpemidler som kan lette evakueringen:  .....................................  

50.5.2.  Antall vinduer: … og nødutganger:  .......................................................................................................  

50.5.3.  Vindusmål: … mm × … mm og nødutganger: … mm × … mm 

50.5.4.  Eventuelle hjelpemidler til å overvinne høydeforskjeller over 1 000 mm for å lette evakueringen:  ......  

51. KRAFTUTTAK 

51.1. Antall kraftuttak:  ...................................................................................................................................  
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51.2. Hovedkraftuttak 

51.2.1.  Plassering: foran/bak/annet(4) (dersom «annet», spesifiser:  ................................................................. ) 

51.2.2.  Omdreininger per minutt:  ......................................................................................................................  

51.2.2.1.  Forhold mellom kraftuttakets og motorens omdreininger:  ....................................................................  

51.2.4.  Valgfritt: Effekt ved kraftuttaket (PTO) ved nominelt/nominelle turtall (i henhold til OECDs 

regelverk 2(57) eller ISO 789-1:1990 («Agricultural tractors — Test procedures — Part 1: Power tests 

for power take-off»)) 

Nominelt turtall PTO 

(min– 1) 

Tilsvarende motorturtall 

(min– 1) 

Effekt 

(kW) 

1-540 … … 

2-1000 … … 

540E   

1 000E   

51.2.3.  Kraftuttakets verneskjerm (beskrivelse, mål, tegninger, fotografier):  ...................................................  

51.3. Eventuelt sekundært kraftuttak 

51.3.1.  Plassering: foran/bak/annet(4) (dersom «annet», spesifiser:  ................................................................. ) 

51.3.2.  Omdreininger per minutt:  ......................................................................................................................  

51.3.2.1.  Forhold mellom kraftuttakets og motorens omdreininger:  ....................................................................  

51.2.3.  Valgfritt: Effekt ved kraftuttaket (PTO) ved nominelt/nominelle turtall (i henhold til OECDs 

regelverk 2(57) eller ISO 789-1:1990 («Agricultural tractors — Test procedures — Part 1: Power tests 

for power take-off»)) 

Nominelt turtall PTO 

(min– 1) 

Tilsvarende motorturtall 

(min– 1) 

Effekt 

(kW) 

1-540 … … 

2-1000 … … 

540E   

1 000E   

51.3.4.  Kraftuttakets verneskjerm(er) (beskrivelse, mål, tegninger, fotografier):  ..............................................  

51.4. Kraftuttak bak 

51.4.1.  Kravene i ISO-standard 500-1:2014 («Agricultural tractors — Rear-mounted power take-off types 1, 

2, 3 and 4 — Part 1: General specifications, safety requirements, dimensions for master shield and 

clearance zone») er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: 

ja/nei/ikke relevant(4) 

51.4.2.  Kravene i ISO-standard 500-2:2004 («Agricultural tractors — Rear-mounted power take-off types 1, 

2, and 3 — Part 2: Narrow-track tractors, dimensions for master shield and clearance zone») er 

oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 
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51.5. Kraftuttak foran 

51.5.1.  Kravene i ISO-standard 8759-1:1998 («Agricultural wheeled tractors — Front-mounted equipment 

— Part 1: Power take-off and three-point linkage»), med unntak av punkt 4.2, er oppfylt, med 

relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

52. VERN AV MOTORKOMPONENTER, EKSOSANLEGG, AVSKJERMINGER OG VERNEINNRETNINGER 

52.1. Beskrivelse (med tegninger, skisser eller fotografier) av verneinnretningene, med mål som viser 

sikkerhetsavstander som hindrer kontakt med farlige deler, og verneinnretninger som er montert på 

farlige punkter, som et minimum for følgende komponenter: 

52.1.1.  Betjeningsinnretninger:  .........................................................................................................................  

52.1.2.  Trepunkts løftemekanisme bak:  .............................................................................................................  

52.1.3.  Trepunkts løftemekanisme foran:  ..........................................................................................................  

52.1.4.  Førersete og omgivelser:  .......................................................................................................................  

52.1.5.  Passasjersete (eventuelt):  .......................................................................................................................  

52.1.6.  Styring og svingaksel:  ...........................................................................................................................  

52.1.7.  Drivaksler montert på traktoren:  ............................................................................................................  

52.1.8.  Frisone rundt drivhjulene:  .....................................................................................................................  

52.1.9.  Motorpanser:  .........................................................................................................................................  

52.1.10.  Vern mot varme flater:  ..........................................................................................................................  

52.1.11.  Eksosanlegg:  ..........................................................................................................................................  

52.1.12.  Hjul: .......................................................................................................................................................  

52.2. Beskrivelse (om nødvendig med fotografier og tegninger) av verneinnretninger for: 

52.2.1.  Ensidig avskjerming:  .............................................................................................................................  

52.2.2.  Flersidig avskjerming:  ...........................................................................................................................  

52.2.3.  Fullstendig avskjerming:  .......................................................................................................................  

52.2.4.  Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:  ...................................................  

52.3. Kravene i EN-standard 15997:2011 («All terrain vehicles (ATVs — Quads) – Safety requirements 

and test methods») er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: 

ja/nei/ikke relevant(4) 

52.4. Beskrivelse (herunder tegninger, skisser eller fotografier ) av plassering og merking av fleksible 

hydraulikkslanger:  .................................................................................................................................  

52.5. For kjøretøyer i klasse R med tippfunksjon, beskrivelse (herunder tegninger, skisser eller fotografier) 

av støtteinnretninger til service og vedlikehold:  ....................................................................................  

52.6. Beskrivelse og identifikasjon (herunder tegninger, skisser eller fotografier ) av smørepunkter og 

hvordan en kommer til dem:  ..................................................................................................................  
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53. BILBELTEFESTER 

53.1. Kravene i ISO-standard 3776-1:2006 («Tractors and machinery for agriculture — Seat belts — Part 

1: Anchorage location requirements») er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplys-

ningsdokumentet: ja/nei(4) 

53.2. Fotografier og/eller tegninger av karosseriet som viser festenes faktiske plassering og mål:  ................  

53.3. Tegninger av festene og de deler av kjøretøyet som de er festet til (med opplysning om hva slags 

materialer som er benyttet):  ...................................................................................................................  

53.4. Typebetegnelse for belter(14) som er godkjent til montering i kjøretøyets fester 

 Festets plassering 

Kjøretøyets 

konstruksjon 
Seteramme 

Førersete 

 

Nedre fester 

Øvre fester 

{ ytre 

indre 

  

Passasjersete 

1 

 

Nedre fester 

Øvre fester 

{ ytre 

indre 

  

Passasjersete 

… 

 

Nedre fester 

Øvre fester 

{ ytre 

indre 

  

53.4.1.  Merknad:  ...............................................................................................................................................  

53.5. Spesialutstyr (eksempel: justering av setehøyden, tilleggsstrammer, osv.):  ..........................................  

53.6. Beskrivelse av en bestemt type bilbelter der festet er plassert i seteryggen, eller som er utstyrt med en 

energiabsorberende innretning:  .............................................................................................................  

53.7. Alternativ til punkt 53.2–53.6 

53.7.1.  Kravene i ISO-standard 3776-2:2013 («Tractors and machinery for agriculture — Seat belts — Part 

2: Anchorage location requirements») er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i 

opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

53.7.2.  Prøvingsrapporten er utstedt på grunnlag av UN-ECE-reglement nr. 14 (EUT L 109 av 28.4.2011,  

s. 1), med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

53.7.3.  Det framlegges en fullstendig prøvingsrapport, utstedt på grunnlag av OECDs standardregelverk for 

offisiell prøving av vern på jordbruks- og skogbrukstraktorer (dynamisk prøving), OECDs regelverk 

3, med prøving av bilbeltefester, 2015-utgaven fra juli 2014, med relevant dokumentasjon inntatt i 

opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

53.7.4.  Det framlegges en fullstendig prøvingsrapport, utstedt på grunnlag av OECDs standardregelverk for 

offisiell prøving av vern på jordbruks- og skogbrukstraktorer med belter, OECDs regelverk 8, med 

prøving av bilbeltefester, 2015-utgaven fra juli 2014, med relevant dokumentasjon inntatt i opplys-

ningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4)  
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53.7.5.  Det framlegges en fullstendig prøvingsrapport, utstedt på grunnlag av OECDs standardregelverk for 

offisiell prøving av vern på jordbruks- og skogbrukstraktorer (statisk prøving), OECDs regelverk 4, 

med prøving av bilbeltefester, 2015-utgaven fra juli 2014, med relevant dokumentasjon inntatt i 

opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

53.7.6.  Det framlegges en fullstendig prøvingsrapport, utstedt på grunnlag av OECDs standardregelverk for 

offisiell prøving av veltevern montert foran på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med 

hjul, OECDs regelverk 6, med prøving av bilbeltefester, 2015-utgaven fra juli 2014, med relevant 

dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

53.7.7.  Det framlegges en fullstendig prøvingsrapport, utstedt på grunnlag av OECDs standardregelverk for 

offisiell prøving av veltevern montert bak på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul, 

OECDs regelverk 7, med prøving av bilbeltefester, 2015-utgaven fra juli 2014, med relevant 

dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

54. BILBELTER 

54.1. Kravene i ISO-standard 3776-3:2009 («Tractors and machinery for agriculture — Seat belts — Part 

3: «Requirements for assemblies») er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i 

opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

54.2. Prøvingsrapporten er utstedt på grunnlag av UN-ECE-reglement nr. 16 (EUT L 233 av 9.9.2011,  

s. 1), med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

54.3. Bilbeltenes antall og plassering samt på hvilke seter de kan benyttes, fylles ut i tabellen 

nedenfor: 

Bilbeltenes utforming og tilknyttede opplysninger 

   
Fullstendig EU-

typegodkjenningsmerke 
Eventuell variant 

Høydejusteringsinn-

retning for belte 

(ja/nei/ekstrautstyr) 

Førersete 

 

V    

M    

H    

Passasjersete 

1 

 

V    

M    

H    

Passasjersete 

… 

 

V    

M    

H    

V = venstre, M= midten, H=høyre 

54.4. Kort beskrivelse av de elektriske/elektroniske komponentene:  .............................................................  
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55. VERN MOT GJENSTANDER SOM TRENGER INN (OPS) 

55.1. Kjøretøyer i gruppe T og C utstyrt til bruk i skogbruket 

55.1.1.  Kravene i ISO 8084:2003 («Machinery for forestry — Operator protective structures — Laboratory 

tests and performance requirements») er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplys-

ningsdokumentet: ja/nei(4) 

55.2. Alle andre kjøretøyer i gruppe T og C utstyrt med OPS 

55.2.1.  Kravene til sikkerhetsglass i vedlegg 14 til UN-ECE-reglement 43 (EUT L 230 av 31.8.2010, s. 119) 

er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

56. BRUKERHÅNDBOK, INFORMASJON, ADVARSLER OG MERKINGER 

56.1. Brukerhåndbok 

56.1.1.  Kravene i ISO 3600:1996 («Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and 

garden equipment — Operator’s manuals — Content and presentation»), med unntak av punkt 4.3 

(«Machine identification»), er oppfylt: ja/nei(4) 

56.1.2.  Opplysningene som kreves i vedlegg XXII til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 er 

å finne i brukerhåndboken: ja/nei(4) 

56.2. Informasjon, advarsler og merkinger 

56.2.1.  Kravene i ISO 3767 del 1 (1998+A2:2012) («Tractors, machinery for agriculture and forestry, 

powered lawn and garden equipment — Symbols for operator controls and other displays — Part 1: 

Common symbols») og eventuelt del 2 (:2008) («Tractors, machinery for agriculture and forestry, 

powered lawn and garden equipment — Symbols for operator controls and other displays — Part 2: 

Requirements and test procedures») er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplys-

ningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

56.2.2.  Som alternativ til punkt 56.2.1 er kravene i UN-ECE-reglement nr. 60 (EUT L 95 av 31.3.2004,  

s. 10) oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

56.2.3.  Kravene i ISO 11684:1995 («Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and 

garden equipment — Safety signs and hazard pictorials — General principles») er oppfylt, med 

relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

56.2.4.  Kravene i ISO 7010:2011, endring 1 2014 («Graphical symbols — Safety colours and safety signs — 

Registered safety signs») er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: 

ja/nei/ikke relevant(4) 

56.3. Beskrivelse, fargekoder og verktøy til å identifisere de hydrauliske koplingenes strømningsretning 

(med tegninger, skisser eller fotografier):  ..............................................................................................  

56.4. Beskrivelse, fargekoder og verktøy til å identifisere sikre jekkfester (med tegninger, skisser eller 

fotografier):  ...........................................................................................................................................  

57. FØRERBETJENTE BETJENINGSINNRETNINGER, HERUNDER IDENTIFIKASJON AV BETJENINGS-

INNRETNINGER, KONTROLLINNRETNINGER OG INDIKATORER 

57.1. Fotografier og/eller tegninger av plasseringen av symboler og betjeningsinnretninger, kontroll-

innretninger og indikatorer:  ...................................................................................................................  
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57.2. Betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer der merking er obligatorisk når de 

er montert, og symbolene som skal benyttes 

Symbol 

nr. 
Innretning 

Betjenings-

innretning/ 

indikator 

finnes(*) 

Merket med 

symbol(*) 

Plasse-

ring(**) 

Kontroll-

innretning 

finnes(*) 

Merket med 

symbol(*) 

Plasse-

ring(**) 

1 Lykter for 

nærlys 

      

2 Lykter for 

fjernlys 

      

3 Lykter for 

markeringslys 

(på sidene) 

      

4 Lykter for 

tåkelys foran 

      

5 Lykt for 

tåkelys bak 

      

6 Innstillingsinn-

retning for 

nærlys og 

fjernlys 

      

7 Lykter for 

parkeringslys 

      

8 Lykter for 

retningslys 

      

9 Nødsignallys       

10 Vindusvisker       

11 Vindusspyler       

12 Vindusvisker 

og 

vindusspyler 

      

13 Innretning for 

rengjøring av 

frontruten 

      

14 Avising og 

avdugging av 

frontruten 

      

15 Avising og 

avdugging av 

bakruten 

      

16 Ventilasjons-

vifte 
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Symbol 

nr. 
Innretning 

Betjenings-

innretning/ 

indikator 

finnes(*) 

Merket med 

symbol(*) 

Plasse-

ring(**) 

Kontroll-

innretning 

finnes(*) 

Merket med 

symbol(*) 

Plasse-

ring(**) 

17 Dieseloljefor-

varming 

      

18 Choke       

19 Bremsefeil       

20 Drivstoffnivå       

21 Batteriets 

ladestatus 

      

22 Kjølevanns-

temperatur i 

motor 

      

23 Feilindikator 

(MI) 

      

(*) x = ja 

- = nei eller finnes ikke separat 

o = ekstrautstyr 

(**) d = direkte på betjeningsinnretning, indikator eller kontrollinnretning 

c = i umiddelbar nærhet 

57.3. Betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer der merking er valgfritt når de er 

montert, og symbolene som skal benyttes dersom de skal merkes 

Symbol 

nr. 
Innretning 

Betjenings-

innretning/ 

indikator 

finnes(*) 

Merket med 

symbol(*) 

Plasse-

ring(**) 

Kontroll-

innretning 

finnes(*) 

Merket med 

symbol(*) 

Plasse-

ring(**) 

1 Parkerings-

brems 

      

2 Vindusvisker 

bak 

      

3 Vindusspyler 

bak 

      

4 Vindusvisker 

og vindus-

spyler bak 

      

5 Intervall-

vindusvisker 

på frontruten 

      

6 Signalhorn       

7 Panser       
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Symbol 

nr. 
Innretning 

Betjenings-

innretning/ 

indikator 

finnes(*) 

Merket med 

symbol(*) 

Plasse-

ring(**) 

Kontroll-

innretning 

finnes(*) 

Merket med 

symbol(*) 

Plasse-

ring(**) 

8 Bilbelte       

9 Motorolje-

trykk 

      

10 Blyfri bensin       

11 …       

12 …       

(*) x = ja 

- = nei eller finnes ikke separat 

o = ekstrautstyr 

(*) d = direkte på betjeningsinnretning, indikator eller kontrollinnretning 

c = i umiddelbar nærhet 

57.4. Kort beskrivelse og skjematisk tegning av de ulike betjeningsinnretningenes plassering, forskyvning, 

virkemåte og fargekoding innvendig i kjøretøyet og, for traktorer uten lukket førerhus, hvordan 

atkomst fra bakken til innvendige betjeningsinnretninger er hindret:  ....................................................  

57.5. Kort beskrivelse og skjematisk tegning av de ulike betjeningsinnretningenes plassering, forskyvning, 

virkemåte og fargekoding utvendig på kjøretøyet, og angivelse av risikosonene foran og bak i 

samsvar med tillegg 1 til vedlegg XXIII til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014:  .......  

57.6. Kravene i vedlegg A og B til ISO-standard 15077:2008 («Tractors and self-propelled machinery for 

agriculture — Operator controls — Actuating forces, displacement, location and method of 

operation») er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

57.7. Kravene i punkt 4.5.3 i ISO-standard 4254-1:2013 («Agricultural machinery — Safety — Part 1: 

General requirements»), med unntak av betjeningsinnretninger som styres med fingertuppen, er 

oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

57.8. Kravene i EN-standard 15997:2011 («All terrain vehicles (ATVs — Quads) – Safety requirements 

and test methods») er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: 

ja/nei/ikke relevant(4) 

57.9. For kjøretøyer i gruppe T og C er kravene i ISO-standard 10975:2009 («Tractors and machinery for 

agriculture — Auto-guidance systems for operator-controlled tractors and self-propelled machines — 

Safety requirements») oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: 

ja/nei/ikke relevant(4) 

58. VERN MOT FARLIGE STOFFER 

58.1. Kort beskrivelse (med tegninger og fotografier) av lufttilførsel- og filtreringssystem, herunder 

innretninger for å oppnå en positiv trykkforskjell i førerhuset og en luftstrøm av friskfiltrert luft:  .......  

58.2. Kravene om klassifisering av førerhus med hensyn til et vern mot farlige stoffer i EN-standard 

15695-1 («Agricultural tractors and self-propelled sprayers — Protection of the operator (driver) 

against hazardous substances — Part 1: Cab classification, requirements and test procedures»): 

kategori 1/kategori 2/kategori 3/kategori 4(4) er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplys-

ningsdokumentet: ja/nei(4)  
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58.3. Kravene om klassifisering av førerhus med hensyn til vern mot farlige stoffer i EN-standard 15695-2 

(«Agricultural tractors and self-propelled sprayers — Protection of the operator (driver) against 

hazardous substances — Part 2: Filters, requirements and test procedures): Dust filter/Aerosol 

filter/Vapour filter»(4) er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: 

ja/nei(4) 

59. FOR KJØRETØYER I GRUPPE T OG C, MASKINER(63) MONTERT PÅ KJØRETØYET 

59.1. Generell beskrivelse av maskinene og deres samvirking med kjøretøyet:  .............................................  

59.2. Oversiktstegning av maskinene og tegninger av styringskretsene samt relevante beskrivelser og 

forklaringer som er nødvendige for å forstå maskinenes virkemåte:  .....................................................  

 _____  
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Tillegg 1 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy med hensyn 

til) montering av et motorsystem/motorfamiliesystem 

A. GENERELLE OPPLYSNINGER 

2.  GENERELLE OPPLYSNINGER OM SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  .............................................................................................................  

2.2. Type(49):  ...............................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ........................................................................................................................  

2.2.2.  Typegodkjenningsnummer/-numre(49) (eventuelt):  ...............................................................................................  

2.2.3.  Typegodkjenning(er) utstedt (dato) (eventuelt):  ...................................................................................................  

2.2.4.  For komponenter og separate tekniske enheter, typegodkjenningsmerkets/-merkenes plassering og festemåte 

(eventuelt)(19):  .......................................................................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ............................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggenes/produksjonsanleggenes navn og adresse(r):  .....................................................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  ...............................................................................  

2.4. Kjøretøy(er) som systemer og separate tekniske enheter er beregnet på(21): 

2.4.1.  Type(17): ................................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(17):  ......................................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(17):  .....................................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ........................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2):  .....................................................................................  

2.5. Ytterligere generelle opplysninger om motorer 

2.5.1.  Typegodkjenning av: motortype/motorfamilie(4):  ................................................................................................  

2.5.2.  Produsentens typekode (påført på motoren eller identifisert på annen måte):  .......................................................  

2.5.3.  Handelsbetegnelse for den representative motoren og (eventuelt) motorfamilien:  ...............................................  

2.5.4. Ytterligere merking av motorer 

2.5.4.1.  Plassering, kode og festemåte for motorens identifikasjonsnummer:  ...................................................................  

2.5.4.2.  Fotografier og/eller tegninger av stedet der motorens identifikasjonsnummer er plassert (utfylt og målsatt 

eksempel):  .............................................................................................................................................................  

5.  GENERELLE SPESIFIKASJONER FOR FRAMDRIFTSSYSTEMET 

5.1. Kjøretøyets høyeste hastighet 

5.1.1.  Kjøretøyets høyeste hastighet forover 

5.1.1.1.  Kjøretøyets fastsatte høyeste konstruksjonshastighet: … km/t 

5.1.1.2.  Kjøretøyets beregnede høyeste konstruksjonshastighet i høyeste gir (oppgi hvilke faktorer som er brukt i 

beregningen)(41): … km/t 

5.1.1.3.  Kjøretøyets målte høyeste hastighet: … km/t(41)  
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5.1.2.  Kjøretøyets høyeste hastighet bakover(54) 

5.1.2.1.  Kjøretøyets fastsatte høyeste konstruksjonshastighet bakover: … km/t 

5.1.2.2.  Kjøretøyets målte høyeste hastighet bakover(41): … km/t 

5.2. Motorens nominelle nettoeffekt: … kW, ved … min– 1 (i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 120 (EUT L 257 

av 30.9.2010, s. 280)) 

5.3. Motorens største nettoeffekt: … kW, ved … min– 1 (i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 120 (EUT L 257 av 

30.9.2010, s. 280)) 

5.4. Motorens største dreiemoment: … Nm, ved … min– 1 (i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 120 (EUT L 257 

av 30.9.2010, s. 280)) 

5.5. Drivstofftype(9):  ....................................................................................................................................................  

B. OPPLYSNINGER OM MILJØPRESTASJON OG FRAMDRIFTSYTELSE 

6.  HOVEDSPESIFIKASJONER FOR DEN REPRESENTATIVE MOTOREN/MOTOREN(4) 

6.1. Syklus: firetakt/totakt(4) 

6.2. Innvendig diameter(12) … mm 

6.3. Slaglengde(12): … mm 

6.4. Antall sylindrer:  ..........................................................  og plassering(26)  .......................................................  av 

sylindrene 

6.5. Slagvolum: … cm3 

6.6. Nominelt turtall:  ....................................................................................................................................................  

6.7. Turtall ved største dreiemoment:  ..........................................................................................................................  

6.8. Volumetrisk kompresjonsforhold(7):  ....................................................................................................................  

6.9. Beskrivelse av forbrenningssystemet:  ...................................................................................................................  

6.10. Tegning(er) av forbrenningskammeret og stempeltoppen:  ...................................................................................  

6.11. Minste tverrsnitt av innsugings- og eksoskanalene:  ..............................................................................................  

6.12. Kjølesystem 

6.12.1.  Væske 

6.12.1.1.  Væsketype:  ...........................................................................................................................................................  

6.12.1.2.  Sirkulasjonspumper: ja/nei(4) 

6.12.1.2.1.  Sirkulasjonspumpenes spesifikasjoner eller merke(r) og type(r) (eventuelt):  .......................................................  

6.12.1.2.2.  Utvekslingsforhold (eventuelt):  ............................................................................................................................  

6.12.2.  Luft 

6.12.2.1.  Vifte: ja/nei(4) 

6.12.2.1.1.  Spesifikasjoner for viften:  .....................................................................................................................................  

6.12.2.1.2.  Utvekslingsforhold (eventuelt):  ............................................................................................................................  

6.13. Temperatur tillatt av produsenten 

6.13.1.  Væskekjøling, høyeste temperatur ved utløp: … K 

6.13.2.  Luftkjøling: referansepunkt …  
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6.13.2.1.  Høyeste temperatur ved referansepunkt: … K 

6.13.3.  Høyeste ladelufttemperatur i ladeluftkjølerens utløp (eventuelt): … K 

6.13.4.  Høyeste eksostemperatur ved det punktet i eksosrøret/-rørene som ligger nærmest ytterflensen(e) på 

eksosmanifolden(e): … K 

6.13.5.  Smøremiddeltemperatur:    laveste: … K, høyeste: … K 

6.14. Overlader 

6.14.1.  Overlader: ja/nei(4) 

6.14.2.  Merke:  ...................................................................................................................................................................  

6.14.3.  Type:  .....................................................................................................................................................................  

6.14.4.  Systembeskrivelse (f.eks. største ladetrykk, eventuell overtrykksventil):  .............................................................  

6.14.5.  Mellomkjøler: ja/nei(4) 

6.15. Innsugingsanlegg: høyeste tillatte innsugingsundertrykk ved nominelt turtall og ved 100 % belastning: … kPa 

6.16. Eksosanlegg: høyeste tillatte eksosmottrykk ved nominelt turtall og ved 100 % belastning: … kPa 

6.17. Tiltak mot luftforurensning 

6.17.1.  Innretning for resirkulering av veivhusgasser: ja/nei(4) 

6.17.2.  Eventuelle ekstra forurensningsreduserende innretninger: 

6.17.2.1.  Katalysator: ja/nei(4) 

6.17.2.1.1.  Merke:  ...................................................................................................................................................................  

6.17.2.1.2.  Type:  .....................................................................................................................................................................  

6.17.2.1.3.  Antall katalysatorer og katalysatorelementer:  .......................................................................................................  

6.17.2.1.4.  Katalysatorens/katalysatorenes mål og volum:  .....................................................................................................  

6.17.2.1.5.  Type katalytisk virkning:  ......................................................................................................................................  

6.17.2.1.6.  Samlet mengde edelmetaller:  ................................................................................................................................  

6.17.2.1.7.  Relativ konsentrasjon:  ...........................................................................................................................................  

6.17.2.1.8.  Substrat (struktur og materiale):  ...........................................................................................................................  

6.17.2.1.9.  Celletetthet:  ...........................................................................................................................................................  

6.17.2.1.10.  Type katalysatorhus:  .............................................................................................................................................  

6.17.2.1.11.  Katalysatoren/katalysatorenes plassering (sted(er) og største/minste avstand(er) fra motor): ...............................  

6.17.2.1.12.  Normalt driftsområde: … K 

6.17.2.1.13.  Reagens som forbrukes (eventuelt):  ......................................................................................................................  

6.17.2.1.13.1. Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning:  ................................................................  

6.17.2.1.13.2. Normalt driftstemperaturområde for reagens:  .......................................................................................................  

6.17.2.1.13.3. Internasjonal standard (eventuelt):  ........................................................................................................................   
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6.17.2.1.14.  NOx-føler: ja/nei(4) 

6.17.2.1.15.  Lambda-sonde: ja/nei(4) 

6.17.2.1.15.1. Merke:  ...................................................................................................................................................................  

6.17.2.1.15.2. Type:  .....................................................................................................................................................................  

6.17.2.1.15.3. Plassering:  .............................................................................................................................................................  

6.17.2.1.16.  Luftinnsprøyting: ja/nei(4) 

6.17.2.1.16.1. Type: pulserende luft/luftpumpe/annet(4) (dersom «annet», spesifiser:  ............................................................... ) 

6.17.2.1.17.  EGR: ja/nei(4) 

6.17.2.1.17.1. Spesifikasjoner (kjølt/ikke-kjølt, høyt trykk/lavt trykk, osv.):  ..............................................................................  

6.17.2.1.18.  Partikkelfelle: ja/nei(4) 

6.17.2.1.18.1. Partikkelfellens mål og volum:  .............................................................................................................................  

6.17.2.1.18.2. Partikkelfellens type og konstruksjon:  ..................................................................................................................  

6.17.2.1.18.3. Plassering (sted(er) og største/minste avstand(er) fra motor):  ...............................................................................  

6.17.2.1.18.4. Metode eller system for regenerering, beskrivelse og/eller tegning:  .....................................................................  

6.17.2.1.18.5. Normalt driftstemperaturområde: … K og trykkområde: … kPa 

6.17.2.1.19.  Andre systemer: ja/nei(4) 

6.17.2.1.19.1. Beskrivelse og virkemåte:  .....................................................................................................................................  

6.18. Drivstofftilførsel for dieselmotorer 

6.18.1.  Matepumpe 

6.18.1.1  Trykk(7) … kPa, eller karakteristikkdiagram:  .......................................................................................................  

6.18.2.  Innsprøytingssystem 

6.18.2.1.  Pumpe 

6.18.2.1.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

6.18.2.1.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

6.18.2.1.3.  Drivstofftilførsel: … og … mm3(7) per slag eller syklus ved full innsprøyting med en pumpehastighet på … 

o/min (nominell) og … o/min (største dreiemoment), eller karakteristikkdiagram:  ..............................................  

6.18.2.1.3.1. Metode: på motor/på prøvingsbenk(4) 

6.18.2.2.  Forinnsprøyting: 

6.18.2.2.1.  Forinnsprøytingskurve(7):  .....................................................................................................................................  

6.18.2.2.2.  Innstilling(7):  .........................................................................................................................................................  

6.18.2.3.  Innsprøytingsrør: 

6.18.2.3.1.  Lengde: … mm 

6.18.2.3.2.  Innvendig diameter: … mm 

6.18.2.4.  Innsprøytingsdyse(r): 

6.18.2.4.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

6.18.2.4.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................   
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6.18.2.4.3.  Åpningstrykk(7): … kPa, eller karakteristikkdiagram:  ..........................................................................................  

6.18.2.4.  Regulator 

6.18.2.4.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

6.18.2.4.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

6.18.2.4.3.  Turtall der avreguleringen begynner under full belastning(7):  ..............................................................................  

6.18.2.4.4.  Høyeste turtall uten belastning(7):  .........................................................................................................................  

6.18.2.4.5.  Tomgangsturtall(7):  ...............................................................................................................................................  

6.18.2.5.  Kaldstartsystem 

6.18.2.5.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

6.18.2.5.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

6.18.2.5.3.  Beskrivelse:  ..........................................................................................................................................................  

6.19. Drivstoff til bensinmotorer 

6.19.1.  Forgasser:  ..............................................................................................................................................................  

6.19.1.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

6.19.1.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

6.19.2.  Indirekte drivstoffinnsprøyting: ettpunkt/flerpunkt(4) 

6.19.2.1  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

6.19.2.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

6.19.3.  Direkte innsprøyting:  ............................................................................................................................................  

6.19.3.1  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

6.19.3.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

6.20. Ventilinnstilling 

6.20.1.  Største ventilløftehøyder og åpnings- og lukkevinkler i forhold til dødpunkt eller tilsvarende opplysninger:  ......  

6.20.2.  Referanse- og/eller innstillingsområde(4):  ............................................................................................................  

6.20.3.  System for variable ventilinnstillinger (eventuelt, og om det gjelder innsuging og/eller eksos) 

6.20.3.1.  Type: kontinuerlig eller på/av(4) 

6.20.3.2  Kamvinkel ved faseskift:  ......................................................................................................................................  

6.21. Ventilkonfigurasjon 

6.21.1.  Plassering, størrelse og antall:  ...............................................................................................................................  

6.22. Tenningssystem 

6.22.1.  Tennspole 

6.22.1.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

6.22.1.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

6.22.1.3.  Antall:  ...................................................................................................................................................................  

6.22.2.  Tennplugg(er):  ......................................................................................................................................................  

6.22.2.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  



Nr. 73/302 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

6.22.2.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

6.22.3.  Magnet:  .................................................................................................................................................................  

6.22.3.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

6.22.3.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

6.22.4.  Tenningsinnstilling:  ..............................................................................................................................................  

6.22.4.1.  Statisk fortenning i forhold til øvre dødpunkt (veivakselgrader):  .........................................................................  

6.22.4.2.  Fortenningskurve (eventuelt):  ...............................................................................................................................  

7.  HOVEDSPESIFIKASJONER FOR MOTORFAMILIEN 

7.1. Felles parametrer(56) 

7.1.1  Forbrenningssyklus:  ..............................................................................................................................................  

7.1.2  Kjølemiddel:  .........................................................................................................................................................  

7.1.3  Luftinnsugingsmetode:  .........................................................................................................................................  

7.1.4  Forbrenningskammerets type og konstruksjon:  ....................................................................................................  

7.1.5  Ventiler og kanaler — konfigurasjon, størrelse og antall:  .....................................................................................  

7.1.6  Drivstoffsystem:  ...................................................................................................................................................  

7.1.7  Motorstyringssystemer (bevis på identitet i samsvar med nummer på tegning(er)) 

7.1.7.1.  Ladeluftkjølesystem:  .............................................................................................................................................  

7.1.7.2.  Eksosresirkulering(3):  ...........................................................................................................................................  

7.1.7.3.  Vanninnsprøyting/-emulsjon(4)(3):  ........................................................................................................................  

7.1.7.4.  Luftinnsprøyting(3):  ..............................................................................................................................................  

7.1.8  System for etterbehandling av eksos(3):  ................................................................................................................  

7.2. Fortegnelse over motorfamilien 

7.2.1.  Motorfamiliens navn:  ............................................................................................................................................  

7.2.2.  Spesifikasjoner for motorene i familien: 

 Repre-

sentativ 

motor 

Motorer i familien 

Motortype      

Antall sylindrer      

Nominelt turtall (min– 1)      

Drivstofftilførsel per slag (mm3) for dieselmotorer, driv-

stoffstrøm (g/h) for bensinmotorer, ved nominell net-

toeffekt 

 

 

   

Nominell nettoeffekt (kW)      

Høyeste turtall (min– 1)      

Største nettoeffekt (kW)      
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 Repre-

sentativ 

motor 

Motorer i familien 

Turtall ved største dreiemoment (min– 1)      

Drivstofftilførsel per slag (mm3) for dieselmotorer, driv-

stoffstrøm (g/h) for bensinmotorer, ved største 

dreiemoment 

 

 

   

Største dreiemoment (Nm)      

Laveste tomgangsturtall (min– 1)      

Slagvolum (i % av representativ motor) 100     

8.  HOVEDSPESIFIKASJONER FOR MOTORTYPEN I FAMILIEN 

8.1. Syklus: firetakt/totakt(4)  ........................................................................................................................................  

8.2. Innvendig diameter(12): … mm 

8.3. Slaglengde(12): … mm 

8.4. Antall sylindrer  ......................................................  og  ......................................................  deres plassering(26) 

8.5. Slagvolum: … cm3 

8.6. Nominelt turtall  .....................................................................................................................................................  

8.7. Turtall ved største dreiemoment  ...........................................................................................................................  

8.8. Volumetrisk kompresjonsforhold(7):  ....................................................................................................................  

8.9. Beskrivelse av forbrenningssystemet:  ...................................................................................................................  

8.10. Tegninger av forbrenningskammeret og stempeltoppen:  ......................................................................................  

8.11. Minste tverrsnitt av innsugings- og eksoskanalene:  ..............................................................................................  

8.12. Kjølesystem 

8.12.1.  Væske 

8.12.1.1.  Væsketype:  ...........................................................................................................................................................  

8.12.1.2.  Sirkulasjonspumper: ja/nei(4) 

8.12.1.2.1.  Sirkulasjonspumpenes spesifikasjoner eller merke(r) og type(r) (eventuelt):  .......................................................  

8.12.1.2.2.  Utvekslingsforhold (eventuelt):  ............................................................................................................................  

8.12.2.  Luft 

8.12.2.1.  Vifte: ja/nei(4) 

8.12.2.1.1.1.  Spesifikasjoner for viften:  .....................................................................................................................................  

8.12.1.2.1.2. Utvekslingsforhold (eventuelt):  ............................................................................................................................  

8.13. Temperatur tillatt av produsenten 

8.13.1.  Væskekjøling, høyeste temperatur ved utløp: … K 

8.13.2.  Luftkjøling: referansepunkt … 

8.13.2.1.  Høyeste temperatur ved referansepunkt: … K 

8.13.3.  Høyeste ladelufttemperatur i ladeluftkjølerens utløp (eventuelt): … K 
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8.13.4.  Høyeste eksostemperatur ved det punktet i eksosrøret/-rørene som ligger nærmest ytterflensen(e) på eksos-

manifolden(e): … K 

8.13.5.  Smøremiddeltemperatur:    laveste: … K, høyeste: … K 

8.14. Overlader 

8.14.1.  Overlader: ja/nei(4) 

8.14.2.  Merke:  ...................................................................................................................................................................  

8.14.3.  Type:  .....................................................................................................................................................................  

8.14.4.  Systembeskrivelse (f.eks. største ladetrykk, eventuell overtrykksventil):  .............................................................  

8.14.5.  Mellomkjøler: ja/nei(4) 

8.15. Innsugingsanlegg: høyeste tillatte innsugingsundertrykk ved nominelt turtall og ved 100 % belastning: … kPa 

8.16. Eksosanlegg: høyeste tillatte eksosmottrykk ved nominelt turtall og ved 100 % belastning: … kPa 

8.17. Tiltak mot luftforurensning 

8.17.1.  Innretning for resirkulering av veivhusgasser: ja/nei(4) 

8.17.2.  Eventuelle ekstra forurensningsreduserende innretninger: 

8.17.2.1.  Katalysator: ja/nei(4) 

8.17.2.1.1.  Merke:  ...................................................................................................................................................................  

8.17.2.1.2.  Type:  .....................................................................................................................................................................  

8.17.2.1.3.  Antall katalysatorer og katalysatorelementer:  .......................................................................................................  

8.17.2.1.4.  Katalysatorens/katalysatorenes mål og volum:  .....................................................................................................  

8.17.2.1.5.  Type katalytisk virkning:  ......................................................................................................................................  

8.17.2.1.6.  Samlet mengde edelmetaller:  ................................................................................................................................  

8.17.2.1.7.  Relativ konsentrasjon:  ...........................................................................................................................................  

8.17.2.1.8.  Substrat (struktur og materiale):  ...........................................................................................................................  

8.17.2.1.9.  Celletetthet:  ...........................................................................................................................................................  

8.17.2.1.10.  Type katalysatorhus:  .............................................................................................................................................  

8.17.2.1.11.  Katalysatoren/katalysatorenes plassering (sted(er) og største/minste avstand(er) fra motor): ...............................  

8.17.2.1.12.  Normalt driftsområde: … K 

8.17.2.1.13.  Reagens som forbrukes (eventuelt):  ......................................................................................................................  

8.17.2.1.13.1. Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning:  ................................................................  

8.17.2.1.13.2. Normalt driftstemperaturområde for reagens:  .......................................................................................................  

8.17.2.1.13.3. Internasjonal standard (eventuelt):  ........................................................................................................................  

8.17.2.1.14.  NOx-føler: ja/nei(4) 

8.17.2.1.15.  Lambda-sonde: ja/nei(4) 

8.17.2.1.15.1. Merke:  ...................................................................................................................................................................   
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8.17.2.1.15.2. Type:  .....................................................................................................................................................................  

8.17.2.1.15.3. Plassering:  .............................................................................................................................................................  

8.17.2.1.16.  Luftinnsprøyting: ja/nei(4) 

8.17.2.1.16.1. Type: pulserende luft/luftpumpe/annet(4) (dersom «annet», spesifiser:  ............................................................... ) 

8.17.2.1.16.  EGR: ja/nei(4) 

8.17.2.1.16.1. Spesifikasjoner (kjølt/ikke-kjølt, høyt trykk/lavt trykk, osv.):  ..............................................................................  

8.17.2.1.17.  Partikkelfelle: ja/nei(4) 

8.17.2.1.17.1. Partikkelfellens mål og volum:  .............................................................................................................................  

8.17.2.1.17.2. Partikkelfellens type og konstruksjon:  ..................................................................................................................  

8.17.2.1.17.3. Plassering (sted(er) og største/minste avstand(er) fra motor):  ...............................................................................  

8.17.2.1.17.4. Metode eller system for regenerering, beskrivelse og/eller tegning:  .....................................................................  

8.17.2.1.17.5. Normalt driftstemperaturområde: … K og trykkområde: … kPa 

8.17.2.1.18.  Andre systemer: ja/nei(4) 

8.17.2.1.18.1. Beskrivelse og virkemåte:  .....................................................................................................................................  

8.18. Drivstofftilførsel for dieselmotorer 

8.18.1.  Matepumpe 

8.18.1.1  Trykk(7) … kPa, eller karakteristikkdiagram:  .......................................................................................................  

8.18.2.  Innsprøytingssystem 

8.18.2.1.  Pumpe 

8.18.2.1.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

8.18.2.1.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

8.18.2.1.3.  Drivstofftilførsel: … og … mm3(7) per slag eller syklus ved full innsprøyting med en pumpehastighet på … 

o/min (nominell) og … o/min (største dreiemoment), eller karakteristikkdiagram:  ..............................................  

8.18.2.1.3.1. Metode: på motor/på prøvingsbenk(4) 

8.18.2.2.  Forinnsprøyting: 

8.18.2.2.1.  Forinnsprøytingskurve(7):  .....................................................................................................................................  

8.18.2.2.2.  Innstilling(7):  .........................................................................................................................................................  

8.18.2.3.  Innsprøytingsrør: 

8.18.2.3.1.  Lengde: … mm 

8.18.2.3.2.  Innvendig diameter: … mm 

8.18.2.4.  Innsprøytingsdyse(r): 

8.18.2.4.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

8.18.2.4.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

8.18.2.4.3.  Åpningstrykk(7): … kPa, eller karakteristikkdiagram:  ..........................................................................................   
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8.18.2.4.  Regulator 

8.18.2.4.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

8.18.2.4.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

8.18.2.4.3.  Turtall der avreguleringen begynner under full belastning(7):  ..............................................................................  

8.18.2.4.4.  Høyeste turtall uten belastning(7):  .........................................................................................................................  

8.18.2.4.5.  Tomgangsturtall(7):  ...............................................................................................................................................  

8.18.2.5.  Kaldstartsystem 

8.18.2.5.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

8.18.2.5.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

8.18.2.5.3.  Beskrivelse:  ..........................................................................................................................................................  

8.19. Drivstoff til bensinmotorer 

8.19.1.  Forgasser:  ..............................................................................................................................................................  

8.19.1.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

8.19.1.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

8.19.2.  Indirekte drivstoffinnsprøyting: ettpunkt/flerpunkt(4) 

8.19.2.1  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

8.19.2.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

8.19.3.  Direkte innsprøyting:  ............................................................................................................................................  

8.19.3.1  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

8.19.4.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

8.20. Ventilinnstilling 

8.20.1.  Største ventilløftehøyder og åpnings- og lukkevinkler i forhold til dødpunkt eller tilsvarende opplysninger:  ......  

8.20.2.  Referanse- og/eller innstillingsområde(4):  ............................................................................................................  

8.20.3.  System for variable ventilinnstillinger (eventuelt, og om det gjelder innsuging og/eller eksos) 

8.20.3.1.  Type: kontinuerlig eller på/av(4) 

8.20.3.2.  Kamvinkel ved faseskift:  ......................................................................................................................................  

8.21. Ventilkonfigurasjon 

8.21.1.  Plassering, størrelse og antall:  ...............................................................................................................................  

8.22. Tenningssystem 

8.22.1.  Tennspole 

8.22.1.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

8.22.1.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

8.22.1.3.  Antall:  ...................................................................................................................................................................  

8.22.2.  Tennplugg(er):  ......................................................................................................................................................  

8.22.2.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

8.22.2.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

8.22.3.  Magnet:  ................................................................................................................................................................. 
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8.22.3.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

8.22.3.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

8.22.4.  Tenningsinnstilling:  ..............................................................................................................................................  

8.22.4.1.  Statisk fortenning i forhold til øvre dødpunkt (veivakselgrader):  .........................................................................  

8.22.4.2.  Fortenningskurve (eventuelt):  ...............................................................................................................................  

 _____  
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Tillegg 2 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy 

med hensyn til) system for kontroll av utvendig lydnivå 

A.  GENERELLE OPPLYSNINGER 

2.  GENERELLE OPPLYSNINGER OM SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  .....................................................................................................................  

2.2. Type(49):  ........................................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r): .................................................................................................................................  

2.2.2.  Typegodkjenningsnummer/-numre(49) (eventuelt):  .......................................................................................................  

2.2.3.  Typegodkjenning(er) utstedt (dato) (eventuelt):  ............................................................................................................  

2.2.4.  For komponenter og separate tekniske enheter, typegodkjenningsmerkets/-merkenes plassering og festemåte (even-

tuelt)(19):  ........................................................................................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  .....................................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggenes/produksjonsanleggenes navn og adresse(r):  ..............................................................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  .......................................................................................  

2.4. Kjøretøy(er) som systemer og separate tekniske enheter er beregnet på(21): 

2.4.1.  Type(17):  ........................................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(17):  ...............................................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(17):  ..............................................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r): .................................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2):  .............................................................................................  

2.5. Ytterligere generelle opplysninger om motorer 

2.5.1.  Typegodkjenning av: motortype/motorfamilie(4):  .........................................................................................................  

2.5.2.  Produsentens typekode (påført på motoren eller identifisert på annen måte):  ...............................................................  

2.5.3.  Handelsbetegnelse for den representative motoren og (eventuelt) motorfamilien:  ........................................................  

2.5.4. Ytterligere merking av motorer 

2.5.4.1.  Plassering, kode og festemåte for motorens identifikasjonsnummer:  ............................................................................  

2.5.4.2.  Fotografier og/eller tegninger av stedet der motorens identifikasjonsnummer er plassert (utfylt og målsatt eksempel): 

 ........................................................................................................................................................................................  

5.  GENERELLE SPESIFIKASJONER FOR FRAMDRIFTSSYSTEMET 

5.1. Kjøretøyets høyeste hastighet 

5.1.1. Kjøretøyets høyeste hastighet forover 

5.1.1.1.  Kjøretøyets fastsatte høyeste konstruksjonshastighet: … km/t 

5.1.1.2.  Kjøretøyets beregnede høyeste konstruksjonshastighet i høyeste gir (oppgi hvilke faktorer som er brukt i beregnin-

gen)(41): … km/t 

5.1.1.3.  Kjøretøyets målte høyeste hastighet: … km/t(41)  
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5.1.2. Kjøretøyets høyeste hastighet bakover(54) 

5.1.2.1.  Kjøretøyets fastsatte høyeste konstruksjonshastighet bakover: … km/t 

5.1.2.2.  Kjøretøyets målte høyeste hastighet bakover(41): … km/t 

5.2. Motorens nominelle nettoeffekt: … kW, ved … min– 1 (i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 120 (EUT L 257 av 

30.9.2010, s. 280)) 

5.3. Motorens største nettoeffekt: … kW, ved … min– 1 (i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 120 (EUT L 257 av 

30.9.2010, s. 280)) 

5.4. Motorens største dreiemoment: … Nm, ved … min– 1 (i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 120 (EUT L 257 av 

30.9.2010, s. 280)) 

5.5. Drivstofftype(9):  ............................................................................................................................................................  

10. UTVENDIG LYDNIVÅ 

10.1. Utvendig lydnivå som angitt av produsenten 

10.1.1.  I bevegelse: … dB(A) 

10.1.2  Stillestående: … dB(A) 

10.1.3.  Ved motorturtall: … min– 1 

10.2. Kort beskrivelse og skjematisk tegning av eksosanlegget (herunder luftinntaksystem og innretninger for begrensning 

av støy- og eksosutslipp): 

10.3. Luftinntaksystem 

10.3.1.  Beskrivelse av innsugingsmanifold (med tegninger og/eller fotografier)(10): 

10.3.2.  Luftfilter 

10.3.2.1.  Fotografier og/eller tegninger: 

10.3.2.2.  Merke: 

10.3.2.3.  Type: 

10.3.3.  Innsugingslyddemper 

10.3.3.1.  Fotografier og/eller tegninger: 

10.3.3.2.  Merke: 

10.3.3.3.  Type: 

10.4. Eksosanlegg 

10.4.1.  Beskrivelse og/eller tegning av eksosmanifolden(10): 

10.4.2.  Beskrivelse og/eller tegning av de elementer i eksosanlegget som ikke er del av motorsystemet: 

10.4.3.  Største tillatte eksosmottrykk ved nominelt turtall og ved 100 % belastning: … kPa 

10.4.4.  Type, merking av innretning(er) for reduksjon av eksosstøy: 

10.4.4.1.  Innretning for reduksjon av eksosstøy som inneholder fibermaterialer: ja/nei(4): 

10.4.5.  Eksosanleggets volum: … dm3 
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10.4.6.  Plassering av eksosutløpet: 

10.4.7.  Ytterligere støydempende tiltak i motorrommet og på motoren, mot utvendig støy (eventuelt): 

10.5. Opplysninger om eventuelle innretninger, uavhengige av motoren, som skal virke støydempende (dersom de ikke 

omfattes av andre punkter): 

 _____  
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Tillegg 3 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en motor/motorfamilie som 

komponent / separat teknisk enhet (STU) 

A.  GENERELLE OPPLYSNINGER 

2.  GENERELLE OPPLYSNINGER OM SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  .............................................................................................................  

2.2. Type(49):  ...............................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ........................................................................................................................  

2.2.2.  Typegodkjenningsnummer/-numre(49) (eventuelt):  ...............................................................................................  

2.2.3.  Typegodkjenning(er) utstedt (dato) (eventuelt):  ...................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ............................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggenes/produksjonsanleggenes navn og adresse(r):  .....................................................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  ...............................................................................  

2.4. Kjøretøy(er) som systemer og separate tekniske enheter er beregnet på(21): 

2.4.1.  Type(17): ................................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(17):  ......................................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(17):  .....................................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ........................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2):  .....................................................................................  

2.5. Ytterligere generelle opplysninger om motorer 

2.5.1.  Typegodkjenning av: motortype/motorfamilie(4):  ................................................................................................  

2.5.2.  Produsentens typekode (påført på motoren eller identifisert på annen måte):  .......................................................  

2.5.3.  Handelsbetegnelse for den representative motoren og (eventuelt) motorfamilien:  ...............................................  

2.5.4. Ytterligere merking av motorer 

2.5.4.1.  Plassering, kode og festemåte for motorens identifikasjonsnummer:  ...................................................................  

2.5.4.2.  Fotografier og/eller tegninger av stedet der motorens identifikasjonsnummer er plassert (utfylt og målsatt 

eksempel):  .............................................................................................................................................................  

5.  GENERELLE SPESIFIKASJONER FOR FRAMDRIFTSSYSTEMET 

5.2. Motorens nominelle nettoeffekt: … kW, ved … min– 1 (i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 120 (EUT L 257 

av 30.9.2010, s. 280)) 

5.3. Motorens største nettoeffekt: … kW, ved … min– 1 (i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 120 (EUT L 257 av 

30.9.2010, s. 280)) 

5.4. Motorens største dreiemoment: … Nm, ved … min– 1 (i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 120 (EUT L 257 

av 30.9.2010, s. 280)) 

5.5. Drivstofftype(9):  ....................................................................................................................................................   
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B.  OPPLYSNINGER OM MILJØPRESTASJON OG FRAMDRIFTSYTELSE 

6.  HOVEDSPESIFIKASJONER FOR DEN REPRESENTATIVE MOTOREN/MOTOREN(4) 

6.1. Syklus: firetakt/totakt(4) 

6.2. Innvendig diameter(12) … mm 

6.3. Slaglengde(12): … mm 

6.4. Antall Sylindrer  ..........................................  og plassering(26)  ....................................................  av sylindrene 

6.5. Slagvolum: … cm3 

6.6. Nominelt turtall:  ....................................................................................................................................................  

6.7. Turtall ved største dreiemoment:  ..........................................................................................................................  

6.8. Volumetrisk kompresjonsforhold(7):  ....................................................................................................................  

6.9. Beskrivelse av forbrenningssystemet:  ...................................................................................................................  

6.10. Tegning(er) av forbrenningskammeret og stempeltoppen:  ...................................................................................  

6.11. Minste tverrsnitt av innsugings- og eksoskanalene:  ..............................................................................................  

6.12. Kjølesystem 

6.12.1. Væske 

6.12.1.1.  Væsketype:  ...........................................................................................................................................................  

6.12.1.2.  Sirkulasjonspumper: ja/nei(4) 

6.12.1.2.1.  Sirkulasjonspumpenes spesifikasjoner eller merke(r) og type(r) (eventuelt):  .......................................................  

6.12.1.2.2.  Utvekslingsforhold (eventuelt):  ............................................................................................................................  

6.12.2. Luft 

6.12.2.1.  Vifte: ja/nei(4) 

6.12.2.1.1.  Spesifikasjoner for viften:  .....................................................................................................................................  

6.12.2.1.2.  Utvekslingsforhold (eventuelt):  ............................................................................................................................  

6.13. Temperatur tillatt av produsenten 

6.13.1.  Væskekjøling, høyeste temperatur ved utløp: … K 

6.13.2.  Luftkjøling: referansepunkt … 

6.13.2.1.  Høyeste temperatur ved referansepunkt: … K 

6.13.3.  Høyeste ladelufttemperatur i ladeluftkjølerens utløp (eventuelt): … K 

6.13.4.  Høyeste eksostemperatur ved det punktet i eksosrøret/-rørene som ligger nærmest ytterflensen(e) på eksos-

manifolden(e): … K 

6.13.5.  Smøremiddeltemperatur:    laveste: … K, høyeste: … K  
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6.14. Overlader 

6.14.1.  Overlader: ja/nei(4) 

6.14.2.  Merke:  ...................................................................................................................................................................  

6.14.3.  Type:  .....................................................................................................................................................................  

6.14.4.  Systembeskrivelse (f.eks. største ladetrykk, eventuell overtrykksventil):  .............................................................  

6.14.5.  Mellomkjøler: ja/nei(4) 

6.15. Innsugingsanlegg: høyeste tillatte innsugingsundertrykk ved nominelt turtall og ved 100 % belastning: … kPa 

6.16. Eksosanlegg: høyeste tillatte eksosmottrykk ved nominelt turtall og ved 100 % belastning: … kPa 

6.17. Tiltak mot luftforurensning 

6.17.1.  Innretning for resirkulering av veivhusgasser: ja/nei(4) 

6.17.2.  Eventuelle ekstra forurensningsreduserende innretninger: 

6.17.2.1.  Katalysator: ja/nei(4) 

6.17.2.1.1.  Merke:  ...................................................................................................................................................................  

6.17.2.1.2.  Type:  .....................................................................................................................................................................  

6.17.2.1.3.  Antall katalysatorer og katalysatorelementer:  .......................................................................................................  

6.17.2.1.4.  Katalysatorens/katalysatorenes mål og volum:  .....................................................................................................  

6.17.2.1.5.  Type katalytisk virkning:  ......................................................................................................................................  

6.17.2.1.6.  Samlet mengde edelmetaller:  ................................................................................................................................  

6.17.2.1.7.  Relativ konsentrasjon:  ...........................................................................................................................................  

6.17.2.1.8.  Substrat (struktur og materiale):  ...........................................................................................................................  

6.17.2.1.9.  Celletetthet: ............................................................................................................................................................  

6.17.2.1.10.  Type katalysatorhus:  .............................................................................................................................................  

6.17.2.1.11.  Katalysatoren/katalysatorenes plassering (sted(er) og største/minste avstand(er) fra motor): ...............................  

6.17.2.1.12.  Normalt driftsområde: … K 

6.17.2.1.13.  Reagens som forbrukes (eventuelt):  ......................................................................................................................  

6.17.2.1.13.1. Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning:  ................................................................  

6.17.2.1.13.2. Normalt driftstemperaturområde for reagens:  .......................................................................................................  

6.17.2.1.13.3. Internasjonal standard (eventuelt):  ........................................................................................................................  

6.17.2.1.14.  NOx-føler: ja/nei(4) 

6.17.2.1.15.  Lambda-sonde: ja/nei(4)  
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6.17.2.1.15.1. Merke:  ...................................................................................................................................................................  

6.17.2.1.15.2. Type:  .....................................................................................................................................................................  

6.17.2.1.15.3. Plassering:  .............................................................................................................................................................  

6.17.2.1.16.  Luftinnsprøyting: ja/nei(4) 

6.17.2.1.16.1. Type: pulserende luft/luftpumpe/annet(4) (dersom «annet», spesifiser:  ............................................................... ) 

6.17.2.1.17.  EGR: ja/nei(4) 

6.17.2.1.17.1. Spesifikasjoner (kjølt/ikke-kjølt, høyt trykk/lavt trykk, osv.):  ..............................................................................  

6.17.2.1.18.  Partikkelfelle: ja/nei(4) 

6.17.2.1.18.1. Partikkelfellens mål og volum:  .............................................................................................................................  

6.17.2.1.18.2. Partikkelfellens type og konstruksjon:  ..................................................................................................................  

6.17.2.1.18.3. Plassering (sted(er) og største/minste avstand(er) fra motor):  ...............................................................................  

6.17.2.1.18.4. Metode eller system for regenerering, beskrivelse og/eller tegning:  .....................................................................  

6.17.2.1.18.5. Normalt driftstemperaturområde: … K og trykkområde: … kPa 

6.17.2.1.19.  Andre systemer: ja/nei(4) 

6.17.2.1.19.1. Beskrivelse og virkemåte:  .....................................................................................................................................  

6.18. Drivstofftilførsel for dieselmotorer 

6.18.1. Matepumpe 

6.18.1.1.  Trykk(7) … kPa, eller karakteristikkdiagram:  .......................................................................................................  

6.18.2. Innsprøytingssystem 

6.18.2.1.  Pumpe 

6.18.2.1.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

6.18.2.1.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

6.18.2.1.3.  Drivstofftilførsel: … og … mm3(7) per slag eller syklus ved full innsprøyting med en pumpehastighet på … 

o/min (nominell) og … o/min (største dreiemoment), eller karakteristikkdiagram:  ..............................................  

6.18.2.1.3.1. Metode: på motor/på prøvingsbenk(4) 

6.18.2.2.  Forinnsprøyting: 

6.18.2.2.1.  Forinnsprøytingskurve(7):  .....................................................................................................................................  

6.18.2.2.2.  Innstilling(7):  .........................................................................................................................................................  

6.18.2.3.  Innsprøytingsrør: 

6.18.2.3.1.  Lengde: … mm  
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6.18.2.3.2.  Innvendig diameter: … mm 

6.18.2.4.  Innsprøytingsdyse(r): 

6.18.2.4.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

6.18.2.4.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

6.18.2.4.3.  Åpningstrykk(7): … kPa, eller karakteristikkdiagram:  ..........................................................................................  

6.18.2.4.  Regulator 

6.18.2.4.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

6.18.2.4.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

6.18.2.4.3.  Turtall der avreguleringen begynner under full belastning(7):  ..............................................................................  

6.18.2.4.4.  Høyeste turtall uten belastning(7):  .........................................................................................................................  

6.18.2.4.5.  Tomgangsturtall(7):  ...............................................................................................................................................  

6.18.2.5.  Kaldstartsystem 

6.18.2.5.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

6.18.2.5.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

6.18.2.5.3.  Beskrivelse:  ..........................................................................................................................................................  

6.19. Drivstoff til bensinmotorer 

6.19.1.  Forgasser:  ..............................................................................................................................................................  

6.19.1.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

6.19.1.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

6.19.2.  Indirekte drivstoffinnsprøyting: ettpunkt/flerpunkt(4) 

6.19.2.1  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

6.19.2.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

6.19.3.  Direkte innsprøyting:  ............................................................................................................................................  

6.19.3.1  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

6.19.4.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

6.20. Ventilinnstilling 

6.20.1.  Største ventilløftehøyder og åpnings- og lukkevinkler i forhold til dødpunkt eller tilsvarende opplysninger:  ......  

6.20.2.  Referanse- og/eller innstillingsområde(4):  ............................................................................................................  

6.20.3. System for variable ventilinnstillinger (eventuelt, og om det gjelder innsuging og/eller eksos) 

6.20.3.1.  Type: kontinuerlig eller på/av(4) 

6.20.3.2  Kamvinkel ved faseskift:  ......................................................................................................................................   
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6.21. Ventilkonfigurasjon 

6.21.1.  Plassering, størrelse og antall:  ...............................................................................................................................  

6.22. Tenningssystem 

6.22.1. Tennspole 

6.22.1.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

6.22.1.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

6.22.1.3.  Antall:  ...................................................................................................................................................................  

6.22.2.  Tennplugg(er):  ......................................................................................................................................................  

6.22.2.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

6.22.2.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

6.22.3.  Magnet:  .................................................................................................................................................................  

6.22.3.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

6.22.3.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

6.22.4.  Tenningsinnstilling:  ..............................................................................................................................................  

6.22.4.1.  Statisk fortenning i forhold til øvre dødpunkt (veivakselgrader):  .........................................................................  

6.22.4.2.  Fortenningskurve (eventuelt):  ...............................................................................................................................  

7.  HOVEDSPESIFIKASJONER FOR MOTORFAMILIEN 

7.1. Felles parametrer(56) 

7.1.1.  Forbrenningssyklus:  ..............................................................................................................................................  

7.1.2.  Kjølemiddel:  .........................................................................................................................................................  

7.1.3.  Luftinnsugingsmetode:  .........................................................................................................................................  

7.1.4.  Forbrenningskammerets type og konstruksjon:  ....................................................................................................  

7.1.5.  Ventiler og kanaler — konfigurasjon, størrelse og antall:  .....................................................................................  

7.1.6.  Drivstoffsystem:  ...................................................................................................................................................  

7.1.7. Motorstyringssystemer (bevis på identitet i samsvar med nummer på tegning(er)) 

7.1.7.1.  Ladeluftkjølesystem:  .............................................................................................................................................  

7.1.7.2.  Eksosresirkulering(3):  ...........................................................................................................................................  

7.1.7.3.  Vanninnsprøyting/-emulsjon(4)(3):  ........................................................................................................................  

7.1.7.4.  Luftinnsprøyting(3):  ..............................................................................................................................................  

7.1.8.  System for etterbehandling av eksos(3):  ................................................................................................................  

7.2. Fortegnelse over motorfamilien 

7.2.1.  Motorfamiliens navn:  ............................................................................................................................................  
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7.2.2.  Spesifikasjoner for motorene i familien: 

 

Repre-

sentativ 

motor 

Motorer i familien 

Motortype      

Antall sylindrer      

Nominelt turtall (min– 1)      

Drivstofftilførsel per slag (mm3) for dieselmotorer, 

drivstoffstrøm (g/h) for bensinmotorer, ved nominell net-

toeffekt 

     

Nominell nettoeffekt (kW)      

Høyeste turtall (min– 1)      

Største nettoeffekt (kW)      

Turtall ved største dreiemoment (min– 1)      

Drivstofftilførsel per slag (mm3) for dieselmotorer, 

drivstoffstrøm (g/h) for bensinmotorer, ved største 

dreiemoment 

     

Største dreiemoment (Nm)      

Laveste tomgangsturtall (min– 1)      

Slagvolum (i % av representativ motor) 100     

8.  HOVEDSPESIFIKASJONER FOR MOTORTYPEN I FAMILIEN 

8.1. Syklus: firetakt/totakt(4)  ........................................................................................................................................  

8.2. Innvendig diameter(12): … mm 

8.3. Slaglengde(12): … mm 

8.4. Antall sylindrer  ..................................................  og  ............................................................. deres plassering(26) 

8.5. Slagvolum: … cm3 

8.6. Nominelt turtall  .....................................................................................................................................................  

8.7. Turtall ved største dreiemoment  ...........................................................................................................................  

8.8. Volumetrisk kompresjonsforhold(7):  ....................................................................................................................  

8.9. Beskrivelse av forbrenningssystemet:  ...................................................................................................................  

8.10. Tegninger av forbrenningskammeret og stempeltoppen:  ......................................................................................  

8.11. Minste tverrsnitt av innsugings- og eksoskanalene:  ..............................................................................................  

8.12. Kjølesystem 

8.12.1. Væske 

8.12.1.1.  Væsketype:  ...........................................................................................................................................................  

8.12.1.2.  Sirkulasjonspumper: ja/nei(4) 
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8.12.1.2.1.  Sirkulasjonspumpenes spesifikasjoner eller merke(r) og type(r) (eventuelt):  .......................................................  

8.12.1.2.2.  Utvekslingsforhold (eventuelt):  ............................................................................................................................  

8.12.2. Luft 

8.12.2.1.  Vifte: ja/nei(4) 

8.12.2.1.1.1.  Spesifikasjoner for viften:  .....................................................................................................................................  

8.12.1.2.1.2. Utvekslingsforhold (eventuelt):  ............................................................................................................................  

8.13. Temperatur tillatt av produsenten 

8.13.1.  Væskekjøling, høyeste temperatur ved utløp: … K 

8.13.2.  Luftkjøling: referansepunkt … 

8.13.2.1.  Høyeste temperatur ved referansepunkt: … K 

8.13.3.  Høyeste ladelufttemperatur i ladeluftkjølerens utløp (eventuelt): … K 

8.13.4.  Høyeste eksostemperatur ved det punktet i eksosrøret/-rørene som ligger nærmest ytterflensen(e) på eksos-

manifolden(e): … K 

8.13.5.  Smøremiddeltemperatur:    laveste: … K, høyeste: … K 

8.14. Overlader 

8.14.1.  Overlader: ja/nei(4) 

8.14.2.  Merke:  ...................................................................................................................................................................  

8.14.3.  Type:  .....................................................................................................................................................................  

8.14.4.  Systembeskrivelse (f.eks. største ladetrykk, eventuell overtrykksventil):  .............................................................  

8.14.5.  Mellomkjøler: ja/nei(4) 

8.15. Innsugingsanlegg: høyeste tillatte innsugingsundertrykk ved nominelt turtall og ved 100 % belastning: … kPa 

8.16. Eksosanlegg: høyeste tillatte eksosmottrykk ved nominelt turtall og ved 100 % belastning: … kPa 

8.17. Tiltak mot luftforurensning 

8.17.1.  Innretning for resirkulering av veivhusgasser: ja/nei(4) 

8.17.2.  Eventuelle ekstra forurensningsreduserende innretninger: 

8.17.2.1.  Katalysator: ja/nei(4) 

8.17.2.1.1.  Merke:  ...................................................................................................................................................................  

8.17.2.1.2.  Type:  .....................................................................................................................................................................  

8.17.2.1.3.  Antall katalysatorer og katalysatorelementer:  .......................................................................................................  

8.17.2.1.4.  Katalysatorens/katalysatorenes mål og volum:  .....................................................................................................  

8.17.2.1.5.  Type katalytisk virkning:  ......................................................................................................................................   
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8.17.2.1.6.  Samlet mengde edelmetaller:  ................................................................................................................................  

8.17.2.1.7.  Relativ konsentrasjon:  ...........................................................................................................................................  

8.17.2.1.8.  Substrat (struktur og materiale):  ...........................................................................................................................  

8.17.2.1.9.  Celletetthet:  ...........................................................................................................................................................  

8.17.2.1.10.  Type katalysatorhus:  .............................................................................................................................................  

8.17.2.1.11.  Katalysatoren/katalysatorenes plassering (sted(er) og største/minste avstand(er) fra motor): ...............................  

8.17.2.1.12.  Normalt driftsområde: … K 

8.17.2.1.13.  Reagens som forbrukes (eventuelt):  ......................................................................................................................  

8.17.2.1.13.1. Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning:  ................................................................  

8.17.2.1.13.2. Normalt driftstemperaturområde for reagens:  .......................................................................................................  

8.17.2.1.13.3. Internasjonal standard (eventuelt):  ........................................................................................................................  

8.17.2.1.14.  NOx-føler: ja/nei(4) 

8.17.2.1.15.  Lambda-sonde: ja/nei(4) 

8.17.2.1.15.1. Merke:  ...................................................................................................................................................................  

8.17.2.1.15.2. Type:  .....................................................................................................................................................................  

8.17.2.1.15.3. Plassering:  .............................................................................................................................................................  

8.17.2.1.16.  Luftinnsprøyting: ja/nei(4) 

8.17.2.1.16.1. Type: pulserende luft/luftpumpe/annet(4) (dersom «annet», spesifiser:  ............................................................... ) 

8.17.2.1.16.  EGR: ja/nei(4) 

8.17.2.1.16.1. Spesifikasjoner (kjølt/ikke-kjølt, høyt trykk/lavt trykk, osv.):  ..............................................................................  

8.17.2.1.17.  Partikkelfelle: ja/nei(4) 

8.17.2.1.17.1. Partikkelfellens mål og volum:  .............................................................................................................................  

8.17.2.1.17.2. Partikkelfellens type og konstruksjon:  ..................................................................................................................  

8.17.2.1.17.3. Plassering (sted(er) og største/minste avstand(er) fra motor):  ...............................................................................  

8.17.2.1.17.4. Metode eller system for regenerering, beskrivelse og/eller tegning:  .....................................................................  

8.17.2.1.17.5. Normalt driftstemperaturområde: … K og trykkområde: … kPa 

8.17.2.1.18.  Andre systemer: ja/nei(4) 

8.17.2.1.18.1. Beskrivelse og virkemåte:  .....................................................................................................................................  

8.18. Drivstofftilførsel for dieselmotorer 

8.18.1. Matepumpe 

8.18.1.1.  Trykk(7) … kPa, eller karakteristikkdiagram:  .......................................................................................................   
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8.18.2. Innsprøytingssystem 

8.18.2.1.  Pumpe 

8.18.2.1.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

8.18.2.1.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

8.18.2.1.3.  Drivstofftilførsel: … og … mm3(7) per slag eller syklus ved full innsprøyting med en pumpehastighet på … 

o/min (nominell) og … o/min (største dreiemoment), eller karakteristikkdiagram:  ..............................................  

8.18.2.1.3.1. Metode: på motor/på prøvingsbenk(4) 

8.18.2.2.  Forinnsprøyting: 

8.18.2.2.1.  Forinnsprøytingskurve(7):  .....................................................................................................................................  

8.18.2.2.2.  Innstilling(7):  .........................................................................................................................................................  

8.18.2.3.  Innsprøytingsrør: 

8.18.2.3.1.  Lengde: … mm 

8.18.2.3.2.  Innvendig diameter: … mm 

8.18.2.4.  Innsprøytingsdyse(r): 

8.18.2.4.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

8.18.2.4.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

8.18.2.4.3.  Åpningstrykk(7): … kPa, eller karakteristikkdiagram:  ..........................................................................................  

8.18.2.4.  Regulator 

8.18.2.4.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

8.18.2.4.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

8.18.2.4.3.  Turtall der avreguleringen begynner under full belastning(7):  ..............................................................................  

8.18.2.4.4.  Høyeste turtall uten belastning(7):  .........................................................................................................................  

8.18.2.4.5.  Tomgangsturtall(7):  ...............................................................................................................................................  

8.18.2.5.  Kaldstartsystem 

8.18.2.5.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

8.18.2.5.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

8.18.2.5.3.  Beskrivelse:  ..........................................................................................................................................................  

8.19. Drivstoff til bensinmotorer 

8.19.1.  Forgasser:  ..............................................................................................................................................................  

8.19.1.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

8.19.1.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

8.19.2.  Indirekte drivstoffinnsprøyting: ettpunkt/flerpunkt(4) 

8.19.2.1  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

8.19.2.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

8.19.3.  Direkte innsprøyting:  ............................................................................................................................................  
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8.19.3.1  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

8.19.4.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

8.20. Ventilinnstilling 

8.20.1.  Største ventilløftehøyder og åpnings- og lukkevinkler i forhold til dødpunkt eller tilsvarende opplysninger:  ......  

8.20.2.  Referanse- og/eller innstillingsområde(4):  ............................................................................................................  

8.20.3. System for variable ventilinnstillinger (eventuelt, og om det gjelder innsuging og/eller eksos) 

8.20.3.1.  Type: kontinuerlig eller på/av(4) 

8.20.3.2.  Kamvinkel ved faseskift:  ......................................................................................................................................  

8.21. Ventilkonfigurasjon 

8.21.1.  Plassering, størrelse og antall:  ...............................................................................................................................  

8.22. Tenningssystem 

8.22.1. Tennspole 

8.22.1.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

8.22.1.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

8.22.1.3.  Antall:  ...................................................................................................................................................................  

8.22.2.  Tennplugg(er):  ......................................................................................................................................................  

8.22.2.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

8.22.2.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

8.22.3.  Magnet:  .................................................................................................................................................................  

8.22.3.1.  Merke(r):  ...............................................................................................................................................................  

8.22.3.2.  Type(r):  .................................................................................................................................................................  

8.22.4.  Tenningsinnstilling:  ..............................................................................................................................................  

8.22.4.1.  Statisk fortenning i forhold til øvre dødpunkt (veivakselgrader):  .........................................................................  

8.22.4.2.  Fortenningskurve (eventuelt):  ...............................................................................................................................  

 _____  
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Tillegg 4 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy med hensyn 

til) informasjonssystem for føreren 

A.  GENERELLE OPPLYSNINGER 

2.  GENERELLE OPPLYSNINGER OM SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  ..........................................................................................................................  

2.2. Type(49):  ............................................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .....................................................................................................................................  

2.2.2.  Typegodkjenningsnummer/-numre(49) (eventuelt):  ............................................................................................................  

2.2.3.  Typegodkjenning(er) utstedt (dato) (eventuelt): .................................................................................................................  

2.2.4.  For komponenter og separate tekniske enheter, typegodkjenningsmerkets/-merkenes plassering og festemåte 

(eventuelt)(19):  ....................................................................................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  .........................................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggenes/produksjonsanleggenes navn og adresse(r):  ..................................................................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  ............................................................................................  

2.4. Kjøretøy(er) som systemer og separate tekniske enheter er beregnet på(21): 

2.4.1.  Type(17):  .............................................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(17):  ...................................................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(17):  ...................................................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .....................................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2):  ..................................................................................................  

20. INFORMASJONSSYSTEMER FOR FØREREN 

20.1. Kravene til betjeningsinnretninger for føreren i tilknytning til virtuelle terminaler i ISO 15077:2008 («Tractors and 

self-propelled machinery for agriculture — Operator controls — Actuating forces, displacement, location and method 

of operation») vedlegg B er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

 _____  
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Tillegg 5 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy med hensyn 

til) montering av et system for lys- og lyssignalinnretninger 

A.  GENERELLE OPPLYSNINGER 

2.  GENERELLE OPPLYSNINGER OM SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  ........................................................................................................................  

2.2. Type(49):  ..........................................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................................................  

2.2.2.  Typegodkjenningsnummer/-numre(49) (eventuelt): ..........................................................................................................  

2.2.3.  Typegodkjenning(er) utstedt (dato) (eventuelt):  ..............................................................................................................  

2.2.4.  For komponenter og separate tekniske enheter, typegodkjenningsmerkets/-merkenes plassering og festemåte 

(eventuelt)(19): ..................................................................................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  .......................................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggenes/produksjonsanleggenes navn og adresse(r):  ................................................................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant: ..........................................................................................  

2.4. Kjøretøy(er) som systemer og separate tekniske enheter er beregnet på(21): 

2.4.1.  Type(17):  ..........................................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(17):  .................................................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(17):  ................................................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2):  ................................................................................................  

3.  GENERELLE SPESIFIKASJONER 

3.1. Fotografier eller tegninger av en representativ versjon av kjøretøyet:  .............................................................................  

3.2. Tegning av hele kjøretøyet, i målestokk og målsatt:  ........................................................................................................  

21. MONTERING AV LYS- OG LYSSIGNALINNRETNINGER, HERUNDER AUTOMATISK TENNING/SLUKKING AV LYS 

21.1. Liste over alle innretninger (med angivelse av antall, merke(r), type, typegodkjenningsmerke(r), den største lysstyrken 

for fjernlyslykter, farge samt tilsvarende kontrollinnretning); listen kan inneholde flere typer innretning for hver 

funksjon; listen kan dessuten for hver funksjon inneholde tilleggsmerknaden «eller tilsvarende innretninger»:  ............  

21.2. Et diagram over hele lys- og lyssignalanlegget som viser plasseringen av de ulike innretningene på kjøretøyet:  ...........  

21.3. Målsatte utvendige skisser av kjøretøyet som viser plasseringen av lys- og lyssignalinnretningene, antallet og lysenes 

farge:  ................................................................................................................................................................................  

21.4. For hver lykt og refleksinnretning framlegges følgende opplysninger: 

21.4.1.  Tegning som viser lysflatens størrelse:  ............................................................................................................................  
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21.4.2.  Metode til å definere den synlige lysflaten:  .....................................................................................................................  

21.4.3.  Referanseakse og referansesentrum:  ................................................................................................................................  

21.4.4.  Virkemåte for tildekkbare lykter:  .....................................................................................................................................  

21.5. Beskrivelse/tegning av innstillingsinnretningen for frontlyktene og hvilken type det er (f.eks. automatisk, manuell 

trinnvis, trinnløs)(4): .........................................................................................................................................................  

21.5.1.  Betjeningsinnretning:  .......................................................................................................................................................  

21.5.2.  Referansemerker:  .............................................................................................................................................................  

21.5.3.  Merker som angir kjøretøyets belastningsnivå:  ...............................................................................................................  

21.6. For kjøretøyer i gruppe R og S, beskrivelse av strømtilførselen til lys- og lyssignalinnretninger: ...................................  

21.7. Kort beskrivelse av elektriske og/eller elektroniske komponenter i systemet for lysinnretninger og lyssignal-

innretninger:  .....................................................................................................................................................................  

 _____  
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Tillegg 6 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy 

med hensyn til) system for elektromagnetisk kompatibilitet 

A.  GENERELLE OPPLYSNINGER 

2.  GENERELLE OPPLYSNINGER OM SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  ........................................................................................................................  

2.2. Type(49):  ..........................................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................................................  

2.2.2.  Typegodkjenningsnummer/-numre(49) (eventuelt): ..........................................................................................................  

2.2.3.  Typegodkjenning(er) utstedt (dato) (eventuelt):  ..............................................................................................................  

2.2.4.  For komponenter og separate tekniske enheter, typegodkjenningsmerkets/-merkenes plassering og festemåte (even-

tuelt)(19):  ..........................................................................................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  .......................................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggenes/produksjonsanleggenes navn og adresse(r):  ................................................................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant: ..........................................................................................  

2.4. Kjøretøy(er) som systemer og separate tekniske enheter er beregnet på(21): 

2.4.1.  Type(17):  ..........................................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(17):  .................................................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(17):  ................................................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2):  ................................................................................................  

24. ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) 

24.1. Oversikt over alle planlagte kombinasjoner av relevante elektriske/elektroniske systemer eller elektriske/elektroniske 

delenheter for kjøretøyet, og over forskjellige karosseriformer(60), materialvarianter for karosseriet, det elektriske 

ledningsnettets innretning, motorvarianter, versjoner med høyre-/venstrestyring og versjoner med forskjellig 

akselavstand:  ....................................................................................................................................................................  

24.2. Kravene i UN-ECE-reglement nr. 10 (EUT L 254 av 20.9.2012, s. 1) er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i 

opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

24.3. Kravene i ISO 14982:1998 («Agricultural and forestry machinery — Electromagnetic compatibility — Test methods 

and acceptance criteria») er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

24.4. Som alternativ til punkt 24.2 eller 24.3 framlegges følgende opplysninger: 

24.4.1.  Beskrivelse og tegninger/fotografier av utformingen av og materialsammensetningene i den delen av karosseriet som 

utgjør motorrommet, og de delene av kupeen som ligger nærmest dette:  ........................................................................  

24.4.2.  Tegninger eller fotografier av plasseringen av metallkomponentene som finnes i motorrommet (f.eks. oppvarmings-

apparater, reservehjul, luftfilter, styreinnretning, osv.):  ...................................................................................................  

24.4.3.  Tabell over eller tegning av radiostøydempende utstyr:  ..................................................................................................  

24.4.4.  Opplysninger om nominell likestrømsmotstand og, for eventuelle motstandstennkabler, den nominelle motstanden per 

meter:  ...............................................................................................................................................................................  

 _____  
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Tillegg 7 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy 

med hensyn til) montering av et signalhornanlegg 

A.  GENERELLE OPPLYSNINGER 

2.  GENERELLE OPPLYSNINGER OM SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  ........................................................................................................................  

2.2. Type(49):  ..........................................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................................................  

2.2.2.  Typegodkjenningsnummer/-numre(49) (eventuelt): ..........................................................................................................  

2.2.3.  Typegodkjenning(er) utstedt (dato) (eventuelt):  ..............................................................................................................  

2.2.4.  For komponenter og separate tekniske enheter, typegodkjenningsmerkets/-merkenes plassering og festemåte (even-

tuelt)(19):  ..........................................................................................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  .......................................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggenes/produksjonsanleggenes navn og adresse(r):  ................................................................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant: ..........................................................................................  

2.4. Kjøretøy(er) som systemer og separate tekniske enheter er beregnet på(21): 

2.4.1.  Type(17):  ..........................................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(17):  .................................................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(17):  ................................................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2):  ................................................................................................  

25. SIGNALHORN 

25.1. Typegodkjenning av et signalhorn gitt i samsvar med kravene for kjøretøyer i gruppe N i UN-ECE-reglement nr. 28 

(EUT L 323 av 6.12.2011, s. 33), med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

25.2. Sammenfattende beskrivelse av innretningen(e):  .............................................................................................................  

25.3. Tegning(er) som viser plasseringen av signalhornet/signalhornene på kjøretøyet:  ..........................................................  

25.4. Nærmere opplysninger om festemetode, herunder om den del av kjøretøyet som signalhornet/signalhornene er festet 

til:  .....................................................................................................................................................................................  

25.5. Elektrisk/pneumatisk kretsløpsskjema:  ............................................................................................................................  

25.5.1.  Spenning: Vekselstrøm/likestrøm(4) 

25.5.2.  Nominell spenning eller nominelt trykk:  .........................................................................................................................  

25.6. Tegning av monteringsinnretningen:  ...............................................................................................................................  

 _____  
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Tillegg 8 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy 

med hensyn til) montering av et speilsystem 

A.  GENERELLE OPPLYSNINGER 

2.  GENERELLE OPPLYSNINGER OM SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  ........................................................................................................................  

2.2. Type(49):  ..........................................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................................................  

2.2.2.  Typegodkjenningsnummer/-numre(49) (eventuelt): ..........................................................................................................  

2.2.3.  Typegodkjenning(er) utstedt (dato) (eventuelt):  ..............................................................................................................  

2.2.4.  For komponenter og separate tekniske enheter, typegodkjenningsmerkets/-merkenes plassering og festemåte (even-

tuelt)(19):  ..........................................................................................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  .......................................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggenes/produksjonsanleggenes navn og adresse(r):  ................................................................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant: ..........................................................................................  

2.4. Kjøretøy(er) som systemer og separate tekniske enheter er beregnet på(21): 

2.4.1.  Type(17):  ..........................................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(17):  .................................................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(17):  ................................................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2):  ................................................................................................  

18. SPEIL 

18.1. Antall speil og speiltype(r):  .............................................................................................................................................  

18.2. Kravene i UN-ECE-reglement nr. 46 (EUT L 177 av 10.7.2010, s. 211) er oppfylt, med relevant dokumentasjon 

inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

18.3. Kravene i UN-ECE-reglement nr. 81 (EUT L 185 av 13.7.2012, s. 1) er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i 

opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

18.4. Tegning(er) som identifiserer speilet og viser speilets plassering på kjøretøyet:  .............................................................  

18.5. Opplysninger om festemetode, herunder den delen av kjøretøyet som speilet er festet til:  ..............................................  

18.6. Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter i justeringssystemet:  .............................................  

18.7 Teknisk beskrivelse av speilenes avisings- og avduggingsinnretninger:  ..........................................................................  

18.8. Ekstrautstyr som kan begrense synsfeltet bakover:  ..........................................................................................................  

18.9. Synsfelt for speil i klasse II 

18.9.1.  Er i samsvar med punkt 5.1 i vedlegg IX til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208: ja/nei(4) 
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18.9.2.  Som alternativ til punkt 18.9.1 er kravene i ISO 5721-2:2014 («Agricultural tractors — Requirements, test procedures 

and acceptance criteria for the operators field of vision — Part 2: Field of vision to the side and to the rear») oppfylt, 

med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

19. ANDRE INNRETNINGER FOR INDIREKTE UTSYN ENN SPEIL (EKSTRAUTSTYR) 

19.1. Type og spesifikasjoner (for eksempel full beskrivelse av innretningen):  .......................................................................  

19.2. For en innretning med kamera og skjerm, deteksjonsavstand (i mm), kontrast, luminansfelt, korreksjon for blending, 

visningsegenskaper (svart/hvitt eller farge(4)), bildets repetisjonshyppighet, skjermens luminansfelt(4):  .......................  

19.3. Tegninger som er så detaljerte at hele innretningen kan identifiseres, herunder monteringsanvisninger:  ........................  

19.4. Kravene i ISO 5721-2:2014 («Agricultural tractors — Requirements, test procedures and acceptance criteria for the 

operators field of vision — Part 2: Field of vision to the side and to the rear») er oppfylt, med relevant dokumentasjon 

inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

 _____  
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Tillegg 9 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy 

med hensyn til) montering av et system for belteunderstell 

A.  GENERELLE OPPLYSNINGER 

2.  GENERELLE OPPLYSNINGER OM KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  ...................................................................................................................  

2.2. Type(49):  .....................................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ..............................................................................................................................  

2.2.2.  Typegodkjenningsnummer/-numre(49) (eventuelt):  .....................................................................................................  

2.2.3.  Typegodkjenning(er) utstedt (dato) (eventuelt):  ..........................................................................................................  

2.2.4.  For komponenter og separate tekniske enheter, typegodkjenningsmerkets/-merkenes plassering og festemåte 

(eventuelt)(19):  .............................................................................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ...................................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggenes/produksjonsanleggenes navn og adresse(r):  ............................................................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  .....................................................................................  

2.4. Kjøretøy(er) som systemer og separate tekniske enheter er beregnet på(21): 

2.4.1.  Type(17):  ......................................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(17):  .............................................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(17):  ............................................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ..............................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2):  ...........................................................................................  

3.  GENERELLE SPESIFIKASJONER 

3.1. Fotografier eller tegninger av en representativ versjon av kjøretøyet:  .........................................................................  

3.2. Tegning av hele kjøretøyet, i målestokk og målsatt:  ...................................................................................................  

3.3. For kjøretøyer i gruppe T og C: 

3.3.1.  Antall aksler og hjul:  ...................................................................................................................................................  

3.3.2.  Antall aksler med tvillinghjul og deres plassering(23):  ................................................................................................  

3.3.3.  Antall styrende aksler og deres plassering(23):  ............................................................................................................  

3.3.4.  Antall drivaksler og deres plassering(23):  ....................................................................................................................  

3.3.5.  Antall bremsede aksler og deres plassering(23):  ...........................................................................................................  

3.4. For kjøretøyer i gruppe C 

3.4.1.  Konfigurasjon for belteunderstell: beltesett foran/beltesett bak/beltesett foran og beltesett bak/sammenhengende 

beltekjede på hver side av kjøretøyet(4) 

3.4.2.  Antall trekkende beltesett og deres plassering(22):  ......................................................................................................  

3.4.3.  Antall bremsede beltesett og deres plassering(22):  .......................................................................................................  
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3.4.4. Styring for kjøretøyer i gruppe C 

3.4.4.1.  Styring ved å endre hastigheten mellom beltekjedene på høyre og venstre side: ja/nei/ikke relevant(4) 

3.4.4.2.  Styring ved å dreie to motsatte eller alle fire beltekjeder: ja/nei/ikke relevant(4) 

3.4.4.3.  Styring ved å bevege fremre og bakre del av kjøretøyet rundt en sentral, vertikal akse: ja/nei/ikke relevant(4) 

3.4.4.4.  Styring ved å bevege fremre og bakre del av kjøretøyet rundt en sentral, vertikal akse, og ved å endre hjulenes 

retning på en aksel med hjul: ja/nei/ikke relevant(4) 

3.5. Understell 

3.5.1.  Oversiktstegning av understellet:  ................................................................................................................................  

3.5.2.  Type understell for kjøretøyer i gruppe T og C: sentralrør/stige/midjestyrt/understell med rammebjelker/annet(4) 

(dersom «annet»: spesifiser:  ....................................................................................................................................... ) 

4.  MASSER OG MÅL 

(i kg og mm) (se eventuelle tegninger) 

4.1 Intervall for kjøretøyets masse (samlet) 

4.1.1. Egenmasse 

4.1.1.1.  Egenmasse(r) i driftsferdig stand(13): 

4.1.1.1.1.  Største: … kg(30) 

4.1.1.1.2.  Minste: … kg(30) 

4.1.1.1.3.  Fordeling av denne (disse) massen(e) på akslene: … kg 

4.1.1.1.4.  For kjøretøyer i gruppe R eller S med stivt drag eller midtaksel angis den vertikale belastningen på koplingspunktet 

(S): … kg 

4.1.2. Største masse(r) angitt av produsenten 

4.1.2.1.  Kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse(r)(13): … kg 

4.1.2.1.1  Største teknisk tillatte masse(r) per aksel: aksel 1 … kg, aksel 2 … kg, aksel …:… kg 

4.1.2.1.2.  For kjøretøyer i gruppe R eller S med stivt drag eller midtaksel angis den vertikale belastningen på koplingspunktet 

(S): … kg 

4.1.2.1.3.  Grenser for fordelingen av denne (disse) massen(e) på akslene (oppgi minstegrenser som prosenttall for foraksel og 

bakaksel): … % 

4.1.2.2.  Masse(r) og dekk 

Dekk-

kombina-

sjon nr. 

Aksel 

nr. 

Dekkdimen-

sjon inkl. 

indeks for 

belastnings-

kapasitet og 

symbol for 

hastighets-

kategori 

Rulle-

radius(1) 

[mm] 

Felg-

størrelse 

Inn-

pres-

sing 

Dekk-

belast-

ning per 

dekk 

[kg] 

Største 

tillatte 

masse 

per 

aksel 

[kg](*) 

Kjøre-

tøyets 

største 

tillatte 

masse 

[kg](*) 

Største tillatte 

vertikale 

belastning på 

koplingspunk-

tet [kg](*)(**) 

Dekktrykk 

[kPa](***) 

Bruk 

på vei 

Bruk i 

terreng 

1 1 …    … … … … … … 

2 …    … … … … … … 

… …    … … … … … … 
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Dekk-

kombina-

sjon nr. 

Aksel 

nr. 

Dekkdimen-

sjon inkl. 

indeks for 

belastnings-

kapasitet og 

symbol for 

hastighets-

kategori 

Rulle-

radius(1) 

[mm] 

Felg-

størrelse 

Inn-

pres-

sing 

Dekk-

belast-

ning per 

dekk 

[kg] 

Største 

tillatte 

masse 

per 

aksel 

[kg](*) 

Kjøre-

tøyets 

største 

tillatte 

masse 

[kg](*) 

Største tillatte 

vertikale 

belastning på 

koplingspunk-

tet [kg](*)(**) 

Dekktrykk 

[kPa](***) 

Bruk 

på vei 

Bruk i 

terreng 

2 1 …    … … … … … … 

 2 …    … … … … … … 

 … …    … … … … … … 

… 1 …    … … … … … … 

 2 …    … … … … … … 

 … …    … … … … … … 

(*) I henhold til dekkspesifikasjonen. 

(**) Belastning overført til koplingens referansesentrum ved statiske forhold, uavhengig av koplingen. Dersom største tillatte 

vertikale belastning på koplingspunktet, avhengig av koplingen, er angitt i tabellen, utvides tabellen på høyre side, og 

koplingen angis i kolonnens overskrift. For kjøretøyer i gruppe R eller S er kolonnen(e) forbeholdt den bakre koplingen 

dersom det finnes en slik. 

(***) Etter produsentens anbefaling. 

4.1.2.3.  Masse(r) og belteunderstell 

Beltesett nr. 

Beltenes mål 

Gjennomsnittlig 

marktrykk [kPa] 

Største 

belastning per 

belterulle 

[kg](*) 

Største tillatte 

masse per 

beltesett [kg](*) 

Kjøretøyets 

største tillatte 

masse [kg](*) 

Største tillatte 

vertikale belastning 

på koplingspunktet 

[kg](*)(**) 

Lengde 

[mm] 

Bredde 

[mm] 

1 …  … … … … … 

2 …  … … … … … 

… …  … … … … … 

(*) I henhold til belterullespesifikasjonen. 

(**) Belastning overført til koplingens referansesentrum ved statiske forhold, uavhengig av koplingen. Dersom største tillatte 

vertikale belastning på koplingspunktet, avhengig av koplingen, er angitt i tabellen, utvides tabellen på høyre side, og 

koplingen angis i kolonnens overskrift. 

4.1.2.4.  Nyttelast(13): … kg 

4.1.3.  Teknisk tillatt(e) trekkbar(e) masse(r) for kjøretøyer i gruppe T eller C for hver understells-/bremsekonfigurasjon 

for kjøretøyer i gruppe R eller S (for kjøretøyer i gruppe R og S angis største tillatte belastning(er) på det bakre 

koplingspunktet): 

Kjøretøyer i gruppe R og S 

Brems 
Drag Stivt drag Midtaksel 

Uten bremser … kg … kg … kg 

Påløpsbremsing … kg … kg … kg 

Gjennomgående eller halvt gjennomgående bremsing … kg … kg … kg 

Hydraulisk bremsing eller pneumatisk bremsing … kg … kg … kg 
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4.1.4.  Teknisk tillatt(e) totalmasse(r) for traktor (kjøretøyer i gruppe T eller C) og tilhenger (kjøretøyer i gruppe R eller S) 

for hver understells-/bremsekonfigurasjon for kjøretøyer i gruppe R eller S: 

Kjøretøyer i gruppe R og S 

Brems Drag Stivt drag Midtaksel 

Uten bremser … kg … kg … kg 

Påløpsbremsing … kg … kg … kg 

Gjennomgående eller halvt gjennomgående bremsing … kg … kg … kg 

Hydraulisk bremsing eller pneumatisk bremsing … kg … kg … kg 

4.1.5.  Største tillatte vertikale belastning på koplingspunktet (uavhengig av dekk og kopling(er) bak)): 

4.1.5.1.  For kjøretøyer i gruppe T og C: … kg 

4.1.5.2.  For kjøretøyer i gruppe R og S: … kg 

4.1.5.3.  Største masse for kombinasjonen ved største ubremset masse: … kg 

37. BELTEUNDERSTELL 

(Punkt 4.1.2.3 skal også fylles ut) 

37.1. Fotografier og målsatte tegninger av belteunderstellets innretning og dets montering på kjøretøyet (herunder 

elementer på innsiden av drivbeltene for å sikre at de føres over rullene og beltesporet på utsiden):  .........................  

37.2. Type materiale i kontakt med overflaten: gummibelter/stålbelter/gummiputer på belteskoene(4) 

37.3. Metallbelter 

37.3.1.  Antall belteruller som overfører belastningen direkte til veiens overflate (NR):  ..........................................................  

37.3.2.  Den ytre overflaten på hver pute (AP): … mm2 

37.4. Gummibelter 

37.4.1.  Gummiribbenes samlede flate i kontakt med veien (AL): … mm2 

37.4.2.  Prosentdel ribber av beltets samlede overflate: … % 

 _____  
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Tillegg 10 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av elektriske/elektroniske delenheters 

elektromagnetiske kompatibilitet 

A.  GENERELLE OPPLYSNINGER 

2.  GENERELLE OPPLYSNINGER OM KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  ........................................................................................................................  

2.2. Type(49):  ..........................................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................................................  

2.2.2.  Typegodkjenningsnummer/-numre(49) (eventuelt): ..........................................................................................................  

2.2.3.  Typegodkjenning(er) utstedt (dato) (eventuelt):  ..............................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  .......................................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggenes/produksjonsanleggenes navn og adresse(r):  ................................................................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant: ..........................................................................................  

2.4. Kjøretøy(er) som systemer og separate tekniske enheter er beregnet på(21): 

2.4.1.  Type(17):  ..........................................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(17):  .................................................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(17):  ................................................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2):  ................................................................................................  

24. ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) 

24.1. Oversikt over alle planlagte kombinasjoner av elektriske/elektroniske systemer eller elektriske/elektroniske 

delenheter, og over forskjellige karosseriformer(60), materialvarianter for karosseriet, det elektriske ledningsnettets 

innretning, motorvarianter, versjoner med høyre-/venstrestyring og versjoner med forskjellig akselavstand:  ................  

24.2. Kravene i UN-ECE-reglement nr. 10 (EUT L 254 av 20.9.2012, s. 1) er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i 

opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

24.3. Kravene i ISO 14982:1998 («Agricultural and forestry machinery — Electromagnetic compatibility — Test methods 

and acceptance criteria») er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

24.4. Som alternativ til punkt 24.2 eller 24.3 framlegges følgende opplysninger: 

24.4.1.  Beskrivelse og tegninger/fotografier av utformingen av og materialsammensetningene i den delen av karosseriet som 

utgjør motorrommet, og de delene av kupeen som ligger nærmest dette:  ........................................................................  

24.4.2.  Tegninger eller fotografier av plasseringen av metalldelene som finnes i motorrommet (f.eks. oppvarmingsapparater, 

reservehjul, luftfilter, styreinnretning, osv.):  ....................................................................................................................  

24.4.3.  Tabell over eller tegning av radiostøydempende utstyr:  ..................................................................................................  

24.4.4.  Opplysninger om nominell likestrømsmotstand og, for eventuelle motstandstennkabler, den nominelle motstanden per 

meter:  ...............................................................................................................................................................................  

 _____  
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Tillegg 11 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av ballastmasser som komponent / separat 

teknisk enhet (STU) 

A.  GENERELLE OPPLYSNINGER 

2.  GENERELLE OPPLYSNINGER OM KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  ........................................................................................................................  

2.2. Type(49):  ..........................................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................................................  

2.2.2.  Typegodkjenningsnummer/-numre(49) (eventuelt): ..........................................................................................................  

2.2.3.  Typegodkjenning(er) utstedt (dato) (eventuelt):  ..............................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  .......................................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggenes/produksjonsanleggenes navn og adresse(r):  ................................................................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant: ..........................................................................................  

2.4. Kjøretøy(er) som systemer og separate tekniske enheter er beregnet på(21): 

2.4.1.  Type(17):  ..........................................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(17):  .................................................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(17):  ................................................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2):  ................................................................................................  

29. BALLASTMASSER 

29.1. Detaljert teknisk beskrivelse (med målsatte fotografier eller tegninger) av ballastmassene og hvordan de er montert på 

traktoren:  ..........................................................................................................................................................................  

29.1. Antall sett med ballastmasser:  .........................................................................................................................................  

29.1.1.  Antall komponenter i hvert sett: Sett 1: … Sett 2: … Sett … 

29.2. Delenes masse på hvert sett: Sett 1: … kg    Sett 2: … kg  Sett …: … kg 

29.2.1.  Samlet masse på hvert sett: Sett 1: … kg    Sett 2: … kg  Sett …: … kg 

29.3. Samlet ballastmasse: … kg 

29.3.1.  Fordeling av disse massene på akslene: … kg 

29.4. Materiale(r) og konstruksjonsmåte:  .................................................................................................................................  

 _____  
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Tillegg 12 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av sidevern og/eller vern bak som komponent / 

separat teknisk enhet (STU) 

A.  GENERELLE OPPLYSNINGER 

2.  GENERELLE OPPLYSNINGER OM KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  .....................................................................................................................  

2.2. Type(49):  ........................................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r): .................................................................................................................................  

2.2.2.  Typegodkjenningsnummer/-numre(49) (eventuelt):  .......................................................................................................  

2.2.3.  Typegodkjenning(er) utstedt (dato) (eventuelt):  ............................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  .....................................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggenes/produksjonsanleggenes navn og adresse(r):  ..............................................................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  .......................................................................................  

2.4. Kjøretøy(er) som systemer og separate tekniske enheter er beregnet på(21): 

2.4.1.  Type(17):  ........................................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(17):  ...............................................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(17):  ..............................................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r): .................................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2):  .............................................................................................  

32. SIDEVERN OG VERN BAK 

32.1. Sidevern 

32.1.5.  Dersom kjøretøyet har sidevernsinnretning(er), fullstendig beskrivelse og/eller tegning av innretningen(e) (herunder 

montering og fester):  .....................................................................................................................................................  

32.1.5.1.  Materialer:  .....................................................................................................................................................................  

32.1.5.2.  Fullstendige monteringsopplysninger og monteringsanvisninger, herunder krav til dreiemoment:  ...............................  

32.1.6.  Kravene i punkt 2 og 3 og del I, II og III i UN-ECE-reglement nr. 73 (EUT L 122 av 8.5.2012, s. 1) er oppfylt, med 

relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

32.2. Vern bak 

32.2.4.  Dersom vernet bak er spesialutstyr, fullstendig beskrivelse og/eller tegning (herunder av montering og fester), eller 

typegodkjenningsnummeret dersom utstyret er typegodkjent som separat teknisk enhet:  .............................................  

32.2.4.1.  Materialer:  .....................................................................................................................................................................  

32.2.4.2.  Fullstendige monteringsopplysninger og monteringsanvisninger, herunder krav til dreiemoment:  ...............................  

 _____  
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Tillegg 13 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av et dekk som komponent 

A.  GENERELLE OPPLYSNINGER 

2.  GENERELLE OPPLYSNINGER OM KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  .....................................................................................................................  

2.2. Type(49):  ........................................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r): .................................................................................................................................  

2.2.2.  Typegodkjenningsnummer/-numre(49) (eventuelt):  .......................................................................................................  

2.2.3.  Typegodkjenning(er) utstedt (dato) (eventuelt):  ............................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  .....................................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggenes/produksjonsanleggenes navn og adresse(r):  ..............................................................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  .......................................................................................  

35. DEKK 

35.8. Betegnelse på dekkdimensjon:  .......................................................................................................................................  

35.9. Type kjøretøy(er) som det er beregnet på: traktor (kjøretøyer i gruppe T og C)/tilhenger (kjøretøyer i gruppe 

R)/utskiftbart trukket utstyr (kjøretøyer i gruppe S)(4) 

35.10. Dekkoppbygging: diagonal (tolags)/diagonalbelte/radial til bygg- og anleggsformål(4) 

35.11. Fotografier og tegning av formens sidevegg: .................................................................................................................  

35.12. Indeks for belastningskapasitet og symbol for hastighetskategori  ..........................................................................  

35.12.1.  For kjøretøyer i gruppe T og C:  .....................................................................................................................................  

35.12.2.  For kjøretøyer i gruppe R:  .............................................................................................................................................  

35.12.3.  For kjøretøyer i gruppe S:  ..............................................................................................................................................  

35.13. Rullemotstand i samsvar med ISO 28580:2009 («Passenger car, truck and bus tyres — Methods of measuring rolling 

resistance — Single point test and correlation of measurement results») (eventuelt):  ...................................................  

35.14. Tilsiktet bruk: drivhjul/fritt rullende hjul/begge deler(4) 

35.15. Dekk bestemt til bruk uten slange(slangeløst): ja/nei(4) 

35.16. Dekktrykk ved plassering av dekkets vulst under montering mindre enn: … kPa 

 _____  
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Tillegg 14 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en kopling som komponent/ 

separat teknisk enhet (STU) 

A.  GENERELLE OPPLYSNINGER 

2.  GENERELLE OPPLYSNINGER OM KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  ........................................................................................................................  

2.2. Type(49):  ..........................................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................................................  

2.2.2.  Typegodkjenningsnummer/-numre(49) (eventuelt): ..........................................................................................................  

2.2.3.  Typegodkjenning(er) utstedt (dato) (eventuelt):  ..............................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  .......................................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggenes/produksjonsanleggenes navn og adresse(r):  ................................................................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant: ..........................................................................................  

2.4. Kjøretøy(er) som systemer og separate tekniske enheter er beregnet på(21): 

2.4.1.  Type(17):  ..........................................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(17):  .................................................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(17):  ................................................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2):  ................................................................................................  

38. MEKANISKE KOPLINGER 

38.1. Fotografier og målsatte tegninger av den mekaniske koplingen som viser de nødvendige målene i detalj, målene 

for montering av innretningen samt plasseringen av koplingsinnretningene: 

38.1.1.  Mekanisk kopling bak: ja/nei(4) 

38.1.2.  Frontkopling (for kjøretøyer i gruppe R og S): ja/nei(4) 

38.2. Kort teknisk beskrivelse av den mekaniske koplingen, med angivelse av konstruksjonstype og materiale 

38.5. Beskrivelse av den mekaniske koplingen: 

Type (i henhold til tillegg 1 til vedlegg XXXIV til delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2015/208): 

… 

Merke: … 

Produsentens typebetegnelse: … 

Største horisontale belastning/D-verdi(4)(44): … kg/kN(4) 

Trekkbar masse T(4)(44): … tonn 
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Vertikal belastning på koplingspunktet(44): … kg 

Fotografier og måltegninger av koplingen: Disse tegningene skal framfor alt vise de 

nødvendige målene i detalj, samt målene for montering av innretningen 

 

Kort teknisk beskrivelse av koplingen, med angivelse av konstruksjonstype og ma-

teriale 

 

Type prøving Statisk/dynamisk(4) 

EU-typegodkjenningsmerke eller -nummer for 

— trekkøyer, kulekoplinger eller liknende koplinger som skal festes til den me-

kaniske koplingen (for hengslede eller stive drag) 

— typegodkjenningsmerke eller -nummer for mekaniske koplinger som skal festes 

til stigerammen/tilhengerfestet (dersom det er begrenset til bestemte typer): 

… 

38.6. Typegodkjenning av en mekanisk kopling gitt i henhold til UN-ECE-reglement nr. 55 (EUT L 227 av 28.8.2010, s. 1), 

er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

 _____  



8.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/339 

 

Tillegg 15 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy 

med hensyn til) et bremseanlegg 

A.  GENERELLE OPPLYSNINGER 

2.  GENERELLE OPPLYSNINGER OM KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  ..................................................................................................................  

2.2. Type(49):  ....................................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .............................................................................................................................  

2.2.2.  Typegodkjenningsnummer/-numre(49) (eventuelt):  ....................................................................................................  

2.2.3.  Typegodkjenning(er) utstedt (dato) (eventuelt):  .........................................................................................................  

2.2.4.  For komponenter og separate tekniske enheter, typegodkjenningsmerkets/-merkenes plassering og festemåte 

(eventuelt)(19):  ............................................................................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ..................................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggenes/produksjonsanleggenes navn og adresse(r):  ..........................................................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  ....................................................................................  

2.4. Kjøretøy(er) som systemer og separate tekniske enheter er beregnet på(21): 

2.4.1.  Type(17):  .....................................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(17):  ...........................................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(17):  ...........................................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .............................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2):  ..........................................................................................  

3.  GENERELLE SPESIFIKASJONER 

3.1. Fotografier eller tegninger av en representativ versjon av kjøretøyet:  .......................................................................  

3.2. Tegning av hele kjøretøyet, i målestokk og målsatt:  ..................................................................................................  

3.3. For kjøretøyer i gruppe T og C: 

3.3.1.  Antall aksler og hjul:  ..................................................................................................................................................  

3.3.2.  Antall aksler med tvillinghjul og deres plassering(23):  ...............................................................................................  

3.3.3.  Antall styrende aksler og deres plassering(23):  ...........................................................................................................  

3.3.4.  Antall drivaksler og deres plassering(23):  ...................................................................................................................  

3.3.5.  Antall bremsede aksler og deres plassering(23):  .........................................................................................................  

3.4. For kjøretøyer i gruppe C 

3.4.1.  Konfigurasjon for belteunderstell: beltesett foran/beltesett bak/beltesett foran og beltesett bak/sammenhengende 

beltekjede på hver side av kjøretøyet(4)  
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3.4.2.  Antall trekkende beltesett og deres plassering(22):  .....................................................................................................  

3.4.3.  Antall bremsede beltesett og deres plassering(22): ......................................................................................................  

3.4.4. Styring for kjøretøyer i gruppe C 

3.4.4.1.  Styring ved å endre hastigheten mellom beltekjedene på høyre og venstre side: ja/nei/ikke relevant(4) 

3.4.4.2.  Styring ved å dreie to motsatte eller alle fire beltekjeder: ja/nei/ikke relevant(4) 

3.4.4.3.  Styring ved å bevege fremre og bakre del av kjøretøyet rundt en sentral, vertikal akse: ja/nei/ikke relevant(4) 

3.4.4.4.  Styring ved å bevege fremre og bakre del av kjøretøyet rundt en sentral, vertikal akse, og ved å endre hjulenes 

retning på en aksel med hjul: ja/nei/ikke relevant(4) 

3.5. Understell 

3.5.1.  Oversiktstegning av understellet:  ...............................................................................................................................  

3.5.2.  Type understell for kjøretøyer i gruppe T og C: sentralrør/stige/midjestyrt/understell med rammebjelker/annet(4) 

(dersom «annet»: spesifiser:  ...................................................................................................................................... ) 

3.5.3.  Type understell for gruppe R og S: drag/stivt drag/midtaksel/annet(4) (dersom «annet»: spesifiser:  ........................ ) 

3.12. For kjøretøyer i gruppe R og S, type bremseanlegg: uten bremser/påløpsbremsing/gjennomgående bremsing/halvt 

gjennomgående bremsing/hydraulisk bremsing/pneumatisk bremsing(4) 

4.  MASSER OG MÅL 

(i kg og mm) (se eventuelle tegninger) 

4.1. Intervall for kjøretøyets masse (samlet) 

4.1.1. Egenmasse 

4.1.1.1.  Egenmasse(r) i driftsferdig stand(13): 

4.1.1.1.1.  Største: … kg(30) 

4.1.1.1.2.  Minste: … kg(30) 

4.1.1.1.3.  Fordeling av denne (disse) massen(e) på akslene: … kg 

4.1.1.1.4.  For kjøretøyer i gruppe R eller S med stivt drag eller midtaksel angis den vertikale belastningen på 

koplingspunktet (S): … kg 

4.1.2. Største masse(r) angitt av produsenten 

4.1.2.1.  Kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse(r)(13): … kg 

4.1.2.1.1  Største teknisk tillatte masse(r) per aksel: aksel 1 … kg, aksel 2 … kg, aksel …:… … kg 

4.1.2.1.2.  For kjøretøyer i gruppe R eller S med stivt drag eller midtaksel angis den vertikale belastningen på 

koplingspunktet (S): … kg 

4.1.2.1.3.  Grenser for fordelingen av denne (disse) massen(e) på akslene (oppgi minstegrenser som prosenttall for foraksel 

og bakaksel): … % 

4.1.2.4.  Nyttelast(13): … kg 
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4.1.3.  Teknisk tillatt(e) trekkbar(e) masse(r) for kjøretøyer i gruppe T eller C for hver understells-/bremsekonfigurasjon 

for kjøretøyer i gruppe R eller S (for kjøretøyer i gruppe R og S angis største tillatte belastning(er) på det bakre 

koplingspunktet): 

Kjøretøyer i gruppe R og S 

Brems 
Drag Stivt drag Midtaksel 

Uten bremser … kg … kg … kg 

Påløpsbremsing … kg … kg … kg 

Gjennomgående eller halvt gjennomgående bremsing … kg … kg … kg 

Hydraulisk bremsing eller pneumatisk bremsing … kg … kg … kg 

4.1.4.  Teknisk tillatt(e) totalmasse(r) for traktor (kjøretøyer i gruppe T eller C) og tilhenger (kjøretøyer i gruppe R eller 

S) for hver understells-/bremsekonfigurasjon for kjøretøyer i gruppe R eller S: 

Kjøretøyer i gruppe R og S 

Brems 
Drag Stivt drag Midtaksel 

Uten bremser … kg … kg … kg 

Påløpsbremsing … kg … kg … kg 

Gjennomgående eller halvt gjennomgående bremsing … kg … kg … kg 

Hydraulisk bremsing eller pneumatisk bremsing … kg … kg … kg 

4.1.5.  Største tillatte vertikale belastning på koplingspunktet (uavhengig av dekk og kopling(er) bak)): 

4.1.5.1.  For kjøretøyer i gruppe T og C: … kg 

4.1.5.2.  For kjøretøyer i gruppe R og S: … kg 

4.1.5.3.  Største masse for kombinasjonen ved største ubremset masse: … kg 

4.2. Intervall for kjøretøyets dimensjoner (samlet) 

4.2.2.5.  Akselavstand(37): … mm 

4.2.2.6.  Avstand(er) mellom aksler som ligger etter hverandre 1-2: … mm, 2-3: … mm, 3-4: … mm osv. 

4.2.2.7.  For kjøretøyer i gruppe R og S med stivt drag og midtaksel: 

4.2.2.7.1.  Avstand mellom koplingspunktet og den første akselen: … mm 

4.2.2.7.2.  Avstand mellom koplingspunktet og den siste akselen: … mm 

4.2.2.8.  Største og minste sporvidde for hver aksel (målt mellom symmetriplanene for de enkelt-, tvilling- eller trillingdekk 

som normalt er montert) (angis av produsenten)(38): 

4.2.2.8.1.  Største: aksel 1 … mm aksel 2 … mm aksel …: … mm 

4.2.2.8.2.  Minste: aksel 1 … mm aksel 2 … mm aksel …: … mm 
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4.2.2.9.  Plassering av kjøretøyets tyngdepunkt i langsgående, tverrgående og vertikal retning:  .............................................  

4.2.2.9.1.  For gruppe T2, T4.1 og T4.3 og gruppe C2, C4.1 og C4.3, tyngdepunktets høyde, målt i forhold til bakken og med 

de dekk som normalt er montert på kjøretøyet: … mm 

4.2.2.9.1.1. For gruppe T2 og C2 angis forholdet mellom punkt 4.2.2.9.1 og gjennomsnittlig minste sporvidde for hver aksel: 

aksel 1 …, aksel 2 …, aksel … : … 

4.2.2.9.1.2. For gruppe T4.1 og C4.1 angis forholdet mellom punkt 4.2.2.9.1 og gjennomsnittlig minste sporvidde for samtlige 

aksler:  .........................................................................................................................................................................  

5.  GENERELLE SPESIFIKASJONER FOR FRAMDRIFTSSYSTEMET 

5.1. Kjøretøyets høyeste hastighet 

5.1.1. Kjøretøyets høyeste hastighet forover 

5.1.1.1.  Kjøretøyets fastsatte høyeste konstruksjonshastighet: … km/t 

5.1.1.2.  Kjøretøyets beregnede høyeste konstruksjonshastighet i høyeste gir (oppgi hvilke faktorer som er brukt i 

beregningen)(41): … km/t 

5.1.1.3.  Kjøretøyets målte høyeste hastighet: … km/t(41) 

5.1.2. Kjøretøyets høyeste hastighet bakover(54) 

5.1.2.1.  Kjøretøyets fastsatte høyeste konstruksjonshastighet bakover: … km/t 

5.1.2.2.  Kjøretøyets målte høyeste hastighet bakover(41): … km/t 

5.2. Motorens nominelle nettoeffekt: … kW, ved … min– 1 (i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 120 (EUT L 257 av 

30.9.2010, s. 280)) 

5.3. Motorens største nettoeffekt: … kW, ved … min– 1 (i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 120 (EUT L 257 av 

30.9.2010, s. 280)) 

5.4. Motorens største dreiemoment: … Nm, ved … min– 1 (i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 120 (EUT L 257 av 

30.9.2010, s. 280)) 

B.  OPPLYSNINGER OM MILJØPRESTASJON OG FRAMDRIFTSYTELSE 

6.  HOVEDSPESIFIKASJONER FOR DEN REPRESENTATIVE MOTOREN/MOTOREN(4) 

6.1. Syklus: firetakt/totakt(4) 

6.2. Innvendig diameter(12) … mm 

6.3. Slaglengde(12): … mm 

6.4. Antall sylindrer  .............................................  og  ....................................................................  deres plassering(26) 

6.5. Slagvolum: … cm3 

6.6. Nominelt turtall:  .........................................................................................................................................................  

6.7. Turtall ved største dreiemoment:  ................................................................................................................................  

9.  ENERGILAGRINGSENHET(ER) 

9.1. Beskrivelse: batteri/kondensator/svinghjul/generator(4) 

9.2. Identifikasjonsnummer:  ..............................................................................................................................................  

9.3. Type elektrokjemisk kopling:  .....................................................................................................................................  

9.4. Lagret energi 

9.4.1.  For batteri, spenning: … og kapasitet: … Ah i 2 timer 

9.4.2.  For kondensator: J,  .................................................................................................................................................... , 
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9.4.3.  For svinghjul/generator(4): J,  ......................................................................................................................................  

9.4.3.1.  Treghetsmoment for svinghjulet:  ...............................................................................................................................  

9.4.3.1.1.  Ekstra treghetsmoment dersom det ikke er innkoplet noe gir:  ...................................................................................  

9.5. Lader: i kjøretøyet/eksternt/uten(4) 

11. FRAMDRIFTSSYSTEM OG BETJENINGSSYSTEM(13) 

11.1. Kort beskrivelse og skjematisk tegning av kjøretøyets framdriftssystem og betjeningssystem (girskift, clutch eller 

andre elementer i framdriftssystemet):  .......................................................................................................................  

11.2. Kraftoverføring 

11.2.1.  Kort beskrivelse og skjematisk tegning av girskiftsystem(er) og dets/deres styring:  .................................................  

11.2.2.  Diagram og/eller tegning av kraftoverføringssystemet:  .............................................................................................  

11.2.3.  Type overføring: mekanisk/hydraulisk/elektrisk/annet(4) (dersom «annet», spesifiser  ............................................. ) 

11.2.3.1  Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:  ........................................................................  

11.3. Clutch (eventuelt) 

11.3.1.  Kort beskrivelse og skjematisk tegning av clutchen og dens betjeningssystem:  ........................................................  

11.3.2.  Clutchtype:  .................................................................................................................................................................  

11.3.3.  Største dreiemomentomforming:  ................................................................................................................................  

11.4. Girkasse (eventuelt) 

11.4.1.  Type(24):  .....................................................................................................................................................................  

11.4.2.  Plassering i forhold til motoren:  .................................................................................................................................  

11.4.3.  Betjeningsmåte:  ..........................................................................................................................................................  

11.4.4.  Reduksjonsgirkasse: med/uten(4) 

11.5. Girutvekslingsforhold 

Gir 

Girkassens 

utveksling (forhold 

mellom motorens 

turtall og turtallet 

på girkassens 

utgående aksel) 

Reduksjonsgir-

kassens utveksling 

(forhold mellom 

motorens turtall og 

turtallet på 

reduksjons-

girkassens 

utgående aksel) 

Differensialens 

utveksling(er) 

(forhold mellom 

turtallet på 

girkassens utgående 

aksel og 

drivhjulenes turtall) 

Samlet 

utveks-

ling 

Utveksling 

(turtall/kjøretøyets 

hastighet) for bare 

manuelt gir 

Største for CVT(*) 

1 

2 

3 

     

Minste for CVT(*) 

Revers 

1 

… 

     

(*) Kontinuerlig variabel kraftoverføring 
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11.6. Differensialsperre 

11.6.1.  Differensialsperre: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

41. FJÆRING 

41.1. Kort beskrivelse og skjematisk tegning av fjæringen og dens kontrollsystem for hver aksel eller akselgruppe eller 

hvert hjul:  ...................................................................................................................................................................  

41.2. Tegning av fjæringssystemet:  .....................................................................................................................................  

41.3. Nivåregulering: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

41.4. Kort beskrivelse av de elektriske/elektroniske delene:  ...............................................................................................  

41.5. Luftfjæring for drivaksel/drivaksler: ja/nei(4) 

41.5.1.  Fjæring av drivaksel/-aksler tilsvarende luftfjæring: ja/nei(4) 

41.5.2.  Demping av svingningene i massen som fjæres og deres frekvens:  ...........................................................................  

41.6. Luftfjæring for aksel/aksler som ikke er drivaksel: ja/nei(4) 

41.6.1.  Fjæring av aksel/aksler som ikke er drivaksel, tilsvarende luftfjæring: ja/nei(4) 

41.6.2.  Demping av svingningene i massen som fjæres og deres frekvens:  ...........................................................................  

41.7. Beskrivelse av fjæringens fjærende deler (utforming, materialegenskaper og mål):  ..................................................  

41.8. Kjøretøy med hydropneumatisk/hydraulisk/pneumatisk(4) fjæring 

41.9. Stabilisatorer: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

41.10. Støtdempere: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

41.11. Andre innretninger (eventuelt):  ..................................................................................................................................  

42. AKSEL/AKSLER OG DEKK 

42.1. Beskrivelse (med fotografier og tegninger) av akselen/akslene:  ................................................................................  

42.2. Materiale(r) og konstruksjonsmåte:  ............................................................................................................................  

42.3. Merke (eventuelt):  ......................................................................................................................................................  

42.4. Type (eventuelt):  ........................................................................................................................................................  

42.5. Største tillatte masse på akselen/akslene: … kg 

42.6. Akselmål: 

42.6.1.  Lengde: … mm 

42.6.2.  Bredde: … mm 

42.7. Bremseforbindelse til akselen/akslene: aksial/radial/integrert/annet(4) (dersom «annet», spesifiser:  ........................ ) 

42.8. Dimensjoner for største tillatte dekk på bremsede aksler:  ..........................................................................................  

42.8.1.  Nominell rulleomkrets for de største dekkene på bremsede aksler:  ...........................................................................  

42.8.2.  Dimensjoner for største tillatte dekk på drivaksler:  ....................................................................................................  

42.8.3.  Nominell rulleomkrets for de største dekkene på drivaksler:  .....................................................................................  
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43. BREMSER 

43.1. Kort beskrivelse av bremseanlegget/-anleggene som er montert i kjøretøyet:  ...........................................................  

43.2. Spesifikasjoner for kjøretøyet med hensyn til styringskretser i de pneumatiske og/eller elektriske styreledningene i 

bremseanlegget/-anleggene:  .......................................................................................................................................  

43.3. Bremseanleggets/-anleggenes grensesnitt er i samsvar med ISO 11992-1:2003 («Road vehicles — Interchange of 

digital information on electrical connections between towing and towed vehicles — Part 1: Physical and data-link 

layers»), herunder det fysiske laget, datalenkelaget og programlaget samt de respektive posisjoner for meldinger 

og parametrer som støttes: ja/nei(4) 

43.4. Bremseanlegg 

43.4.1.  Beskrivelse av bremseanleggets/-anleggenes virkemåte (herunder eventuelle elektroniske deler), blokkdiagram 

over det elektriske systemet og plan over hydrauliske eller pneumatiske kretsløp(55):  ..............................................  

43.4.2  Skjematisk tegning og driftsskisse over bremseanlegget/-anleggene(55):  ...................................................................  

43.4.3.  Liste over bremseanleggets komponenter, behørig identifisert(55):  ............................................................................  

43.4.4.  Teknisk forklaring på beregningen av bremseanlegget/-anleggene (bestemmelse av forholdet mellom samlet 

bremsekraft på hjulenes omkrets og kraften påført på bremsebetjeningen)(55):  .........................................................  

43.4.5.  Eventuelle eksterne kraftkilder (kjennetegn, energibeholdernes kapasitet, høyeste og laveste trykk, dekktrykkmåler 

og varslingsinnretning for minstetrykk på instrumentbord, vakuumtanker og tilførselsventil, tilførselskom-

pressorer, overholdelse av bestemmelser om trykkutstyr)(55):  ...................................................................................  

43.4.6.  Elektronisk bremseanlegg: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

43.4.7.  Nummer på rapport fra prøving av type I, i samsvar med vedlegg VII til delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/68 (eventuelt):  ...................................................................................................................................................  

43.5. Bremseoverføring 

43.5.1.  Bremseoverføring: mekanisk/hydrostatisk uten servoforsterkning/med servoforsterkning/helt servodrevet 

overføring(4) 

43.5.2.  Overføringsteknologi: pneumatisk/hydraulisk/både pneumatisk og hydraulisk(4) 

43.5.3.  Låsing av venstre og høyre bremsebetjening:  ............................................................................................................  

43.6. Bremseinnretninger på tilhengere 

43.6.1.  Teknologi benyttet til kontrollsystemet for bremseanlegg på tilhengere: Hydraulisk/pneumatisk/elektrisk(4) 

43.6.2.  Betjeningsinnretning for tilhengerens bremseanlegg (beskrivelse, spesifikasjoner):  .................................................  

43.6.3.  Beskrivelse av forbindelser, koplinger og sikkerhetsinnretninger (med tegninger, skisser og identifikasjon av 

eventuelle elektroniske deler):  ...................................................................................................................................  

43.6.4.  Type forbindelse: én slange/to slanger(4) 

43.6.4.1.  Matetrykk (én slange): … kPa 

43.6.4.2  Matetrykk (to slanger) (eventuelt): … kPa 

43.6.4.2.1.  Hydraulisk: … kPa 

43.6.4.2.2.  Pneumatisk: … kPa 

 _____  
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Tillegg 16 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy 

med hensyn til) system for kontroll av førerens eksponering for støy 

A.  GENERELLE OPPLYSNINGER 

2.  GENERELLE OPPLYSNINGER OM KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  ..........................................................................................................................  

2.2. Type(49):  ............................................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .....................................................................................................................................  

2.2.2.  Typegodkjenningsnummer/-numre(49) (eventuelt):  ............................................................................................................  

2.2.3.  Typegodkjenning(er) utstedt (dato) (eventuelt): .................................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  .........................................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggenes/produksjonsanleggenes navn og adresse(r):  ..................................................................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  ............................................................................................  

2.4. Kjøretøy(er) som systemer og separate tekniske enheter er beregnet på(21): 

2.4.1.  Type(17):  .............................................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(17):  ...................................................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(17):  ...................................................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .....................................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2):  ..................................................................................................  

2.5. Typegodkjenningsmerkets plassering og festemåte(19):  .....................................................................................................  

48. FØRERENS EKSPONERING FOR STØY 

48.1. Kjøretøyer i gruppe T eller C (med gummibelter) skal prøves etter prøvingsmetode 1, i samsvar med nr. 2 i vedlegg 

XIII til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014: ja/nei/ikke relevant(4) 

48.2. Kjøretøyer i gruppe T eller C (med gummibelter) skal prøves etter prøvingsmetode 2, i samsvar med nr. 3 i vedlegg 

XIII til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014: ja/nei/ikke relevant(4) 

48.3. Kjøretøyer i gruppe C med stålbelter skal prøves på et lag med fuktig sand som angitt i punkt 5.3.2 i ISO 6395:2008 

(«Earth-moving machinery — Determination of sound power level — Dynamic test conditions»): ja/nei/ikke 

relevant(4) 

48.4. Som alternativ til punkt 48.1–48.3 framlegges en fullstendig prøvingsrapport, utstedt på grunnlag av OECDs 

standardregelverk for offisiell måling av støy ved førerplassen på jordbruks- og skogbrukstraktorer, OECDs regelverk 

5, 2015-utgaven fra juli 2014, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

 _____  
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Tillegg 17 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy 

med hensyn til) system for bilbeltefester 

A.  GENERELLE OPPLYSNINGER 

2.  GENERELLE OPPLYSNINGER OM KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn): .........................................................................................................................  

2.2. Type(49):  ...........................................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ....................................................................................................................................  

2.2.2.  Typegodkjenningsnummer/-numre(49) (eventuelt):  ..........................................................................................................  

2.2.3.  Typegodkjenning(er) utstedt (dato) (eventuelt):  ...............................................................................................................  

2.2.4.  For komponenter og separate tekniske enheter, typegodkjenningsmerkets/-merkenes plassering og festemåte (even-

tuelt)(19):  ...........................................................................................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ........................................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggenes/produksjonsanleggenes navn og adresse(r):  .................................................................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  ..........................................................................................  

2.4. Kjøretøy(er) som systemer og separate tekniske enheter er beregnet på(21): 

2.4.1.  Type(17):  ...........................................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(17):  ..................................................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(17):  .................................................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ....................................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2): .................................................................................................  

46. VELTEVERN (ROPS) 

46.1. ROPS-utstyr: obligatorisk/ekstrautstyr/standard(4) 

49. SITTEPLASSER (SALER OG SETER) 

49.1. Sitteplassens utforming: sete/sal(4) 

49.2. Koordinater for eller tegning av setets referansepunkt (S) for alle sitteplasser:  ................................................................  

49.3. Beskrivelse og tegninger av: 

49.3.1.  Setene og deres fester:  ......................................................................................................................................................  

49.3.2.  Justeringssystemet:  ...........................................................................................................................................................  

49.3.3.  Forskyvnings- og låsesystemet:  ........................................................................................................................................  

49.3.4.  Bilbeltefestene (dersom de er innebygd i setene):  ............................................................................................................  

49.3.5.  Deler av kjøretøyet som er brukt som feste:  .....................................................................................................................  
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53. BILBELTEFESTER 

53.1. Kravene i ISO-standard 3776-1:2006 («Tractors and machinery for agriculture — Seat belts — Part 1: Anchorage 

location requirements») er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

53.2. Fotografier og/eller tegninger av karosseriet som viser festenes faktiske plassering og mål:  ...........................................  

53.3. Tegninger av festene og de deler av kjøretøyet som de er festet til (med opplysning om hva slags materialer som er 

benyttet):  ...........................................................................................................................................................................  

53.4. Typebetegnelse for belter(14) som er godkjent til montering i kjøretøyets fester 

 Festets plassering 

     Kjøretøyets 

konstruksjon 

Seteramme 

Førersete 

 

Nedre fester 

Øvre fester 
 

ytre 

indre 

  

Passasjersete 

1 

 

Nedre fester 

Øvre fester 
 

ytre 

indre 

  

Passasjersete 

… 

 

Nedre fester 

Øvre fester 
 

ytre 

indre 

  

53.4.1.  Merknad: ...........................................................................................................................................................................  

53.5. Spesialutstyr (eksempel: justering av setehøyden, tilleggsstrammer, osv.): ......................................................................  

53.6. Beskrivelse av en bestemt type bilbelter der festet er plassert i seteryggen, eller som er utstyrt med en energiab-

sorberende innretning:  ......................................................................................................................................................  

53.7. Alternativ til punkt 53.2–53.6 

53.7.1.  Kravene til forankringens styrke i ISO-standard 3776-2:2013 («Tractors and machinery for agriculture — Seat belts — 

Part 2: Anchorage location requirements») er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: 

ja/nei/ikke relevant(4) 

53.7.2.  Prøvingsrapporten er utstedt på grunnlag av UN-ECE-reglement nr. 14 (EUT L 109 av 28.4.2011, s. 1), med relevant 

dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

53.7.3.  Det framlegges en fullstendig prøvingsrapport, utstedt på grunnlag av OECDs standardregelverk for offisiell prøving 

av vern på jordbruks- og skogbrukstraktorer (dynamisk prøving), OECDs regelverk 3, med prøving av bilbeltefester, 

2015-utgaven fra juli 2014, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

53.7.4.  Det framlegges en fullstendig prøvingsrapport, utstedt på grunnlag av OECDs standardregelverk for offisiell prøving 

av vern på jordbruks- og skogbrukstraktorer med belter, OECDs regelverk 8, med prøving av bilbeltefester, 2015-

utgaven fra juli 2014, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

53.7.5.  Det framlegges en fullstendig prøvingsrapport, utstedt på grunnlag av OECDs standardregelverk for offisiell prøving 

av vern på jordbruks- og skogbrukstraktorer (statisk prøving), OECDs regelverk 4, med prøving av bilbeltefester, 

2015-utgaven fra juli 2014, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4)  
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53.7.6.  Det framlegges en fullstendig prøvingsrapport, utstedt på grunnlag av OECDs standardregelverk for offisiell prøving 

av veltevern montert foran på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul, OECDs regelverk 6, med 

prøving av bilbeltefester, 2015-utgaven fra juli 2014, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: 

ja/nei/ikke relevant(4) 

53.7.7  Det framlegges en fullstendig prøvingsrapport, utstedt på grunnlag av OECDs standardregelverk for offisiell prøving 

av veltevern montert bak på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul, OECDs regelverk 7, med prøving 

av bilbeltefester, 2015-utgaven fra juli 2014, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke 

relevant(4) 

 _____  
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Tillegg 18 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy 

med hensyn til) vern mot farlige stoffer 

A.  GENERELLE OPPLYSNINGER 

2.  GENERELLE OPPLYSNINGER OM KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  ...........................................................................................................................  

2.2. Type(49):  .............................................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ......................................................................................................................................  

2.2.2.  Typegodkjenningsnummer/-numre(49) (eventuelt):  .............................................................................................................  

2.2.3.  Typegodkjenning(er) utstedt (dato) (eventuelt):  .................................................................................................................  

2.2.4.  For komponenter og separate tekniske enheter, typegodkjenningsmerkets/-merkenes plassering og festemåte (even-

tuelt)(19):  .............................................................................................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ..........................................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggenes/produksjonsanleggenes navn og adresse(r):  ...................................................................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  .............................................................................................  

2.4. Kjøretøy(er) som systemer og separate tekniske enheter er beregnet på(21): 

2.4.1.  Type(17):  ..............................................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(17):  ....................................................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(17): ....................................................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ......................................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2):  ...................................................................................................  

3.  GENERELLE SPESIFIKASJONER 

3.11. Kjøretøyer i gruppe T eller C utstyrt med et vern mot farlige stoffer: ja/nei(4) 

58. VERN MOT FARLIGE STOFFER 

58.1. Kort beskrivelse (med tegninger og fotografier) av lufttilførsel- og filtreringssystem, herunder innretninger for å oppnå 

en positiv trykkforskjell i førerhuset og en luftstrøm av friskfiltrert luft:  ...........................................................................  

58.2. Kravene om klassifisering av førerhus med hensyn til et vern mot farlige stoffer i EN-standard 15695-1 («Agricultural 

tractors and self-propelled sprayers — Protection of the operator (driver) against hazardous substances — Part 1: Cab 

classification, requirements and test procedures»): kategori 1/kategori 2/kategori 3/kategori 4(4) er oppfylt, med relevant 

dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

58.3. Kravene om klassifisering av førerhus med hensyn til et vern mot farlige stoffer i EN-standard 15695-2 («Agricultural 

tractors and self-propelled sprayers — Protection of the operator (driver) against hazardous substances — Part 2: 

Filters, requirements and test procedures): Dust filter/Aerosol filter/Vapour filter»(4) er oppfylt, med relevant do-

kumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

 _____  
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Tillegg 19 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av et veltevern (ROPS) som separat 

teknisk enhet 

A.  GENERELLE OPPLYSNINGER 

2.  GENERELLE OPPLYSNINGER OM KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  ......................................................................................................................  

2.2. Type(49): .........................................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .................................................................................................................................  

2.2.2.  Typegodkjenningsnummer/-numre(49) (eventuelt):  ........................................................................................................  

2.2.3.  Typegodkjenning(er) utstedt (dato) (eventuelt):  .............................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ......................................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggenes/produksjonsanleggenes navn og adresse(r):  ...............................................................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  ........................................................................................  

2.4. Kjøretøy(er) som systemer og separate tekniske enheter er beregnet på(21): 

2.4.1.  Type(17):  .........................................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(17):  ................................................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(17):  ...............................................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .................................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2):  ..............................................................................................  

46. VELTEVERN (ROPS) 

46.1. ROPS-utstyr: obligatorisk/ekstrautstyr/standard(4) 

46.2. ROPS i form av veltehytte/velteramme/veltebøyle(r) montert foran/bak(4) 

46.2.1.  Veltebøyle: nedfellbar/ikke nedfellbar(4) 

46.2.2.  Nedfellbar bøyle: 

46.2.2.1.  Nedfelling: med verktøy/uten verktøy(4) 

46.2.2.2.  Låsemekanisme: manuell/automatisk(4) 

46.2.2.3.  Fotografier og detaljerte tekniske tegninger som viser gripeområdet og de tilgjengelige delene fra siden og ovenfra. 

Målene må framgå av tegningene:  ..................................................................................................................................  

46.3. Fotografier og tekniske tegninger som viser plasseringen av veltevernet, plasseringen av setets referansepunkt (SIP), 

monteringsdetaljene og plasseringen av traktorens fremre del som kan bære traktoren når den velter (om nødvendig), 

osv. (er det et nedfellbart veltevern montert foran, vises gripeområdet og de tilgjengelige delene fra siden og 

ovenfra). De viktigste målene må framgå av tegningene, herunder traktorens utvendige mål med påmontert vern og 

de viktigste innvendige målene:  .....................................................................................................................................  

46.4. Kort beskrivelse av vernet, herunder: 

46.4.1.  Konstruksjonstype:  .........................................................................................................................................................   
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46.4.2.  Monteringsdetaljer: .........................................................................................................................................................  

46.4.3.  Nærmere opplysninger om traktorens fremre del som kan bære traktoren når den velter (om nødvendig):  ...................  

46.4.4.  Ekstra ramme: .................................................................................................................................................................  

46.5. Mål(52) 

46.5.1.  Takdelenes høyde over setets referansepunkt (SIP): … mm 

46.5.2.  Takdelenes høyde over traktorgulvet: … mm 

46.5.3.  Vernets innvendige bredde vertikalt over setets referansepunkt, i nivå med rattets midtpunkt: … mm 

46.5.4.  Avstand fra rattets midtpunkt til høyre side av vernet: … mm 

46.5.5.  Avstand fra rattets midtpunkt til venstre side av vernet: … mm 

46.5.6.  Minsteavstand fra rattperiferien til vernet: … mm 

46.5.7.  Horisontal avstand fra setets referansepunkt til vernets bakside over setets referansepunkt: … mm 

46.5.8.  Plassering (i forhold til bakakselen) av traktorens fremre del som kan bære traktoren når den velter (om nødvendig): 

46.5.8.1.  Horisontal avstand: … mm 

46.5.8.2.  Vertikal avstand: … mm 

46.6. Nærmere opplysninger om materialene som er benyttet i oppbyggingen av vernet, og spesifikasjoner for stålet 

som er benyttet(53) 

46.6.1.  Hovedramme (deler — materiale — størrelser):  ............................................................................................................  

46.6.2.  Festepunkter (deler — materiale — størrelser):  .............................................................................................................  

46.6.3.  Monterings- og festebolter (deler — størrelser):  ............................................................................................................  

46.6.4.  Tak (deler — materiale — størrelser):  ............................................................................................................................  

46.6.5.  Eventuell kledning (deler — materiale — størrelser):  ....................................................................................................  

46.6.6.  Eventuelt glass (deler — materiale — størrelser):  ..........................................................................................................  

46.6.7.  Traktorens fremre del som kan bære traktoren når den velter (om nødvendig) (deler — materiale — størrelser):  ........  

46.7. Som alternativ til punkt 46.1–46.6.7 framlegges følgende opplysninger: 

46.7.1.  Det framlegges en fullstendig prøvingsrapport, utstedt på grunnlag av OECDs standardregelverk for offisiell prøving 

av vern på jordbruks- og skogbrukstraktorer (dynamisk prøving), OECDs regelverk 3, 2015-utgaven fra juli 2014, 

med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

46.7.2.  Det framlegges en fullstendig prøvingsrapport, utstedt på grunnlag av OECDs standardregelverk for offisiell prøving 

av vern på jordbruks- og skogbrukstraktorer med belter, OECDs regelverk 8, 2015-utgaven fra juli 2014, med 

relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

46.7.3.  Det framlegges en fullstendig prøvingsrapport, utstedt på grunnlag av OECDs standardregelverk for offisiell prøving 

av vern på jordbruks- og skogbrukstraktorer (statisk prøving), OECDs regelverk 4, 2015-utgaven fra juli 2014, med 

relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 
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46.7.4.  Det framlegges en fullstendig prøvingsrapport, utstedt på grunnlag av OECDs standardregelverk for offisiell prøving 

av veltevern montert foran på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul, OECDs regelverk 6, 2015-

utgaven fra juli 2014, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

46.7.5.  Det framlegges en fullstendig prøvingsrapport, utstedt på grunnlag av OECDs standardregelverk for offisiell prøving 

av veltevern montert bak på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul, OECDs regelverk 7, 2015-

utgaven fra juli 2014, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

 _____  
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Tillegg 20 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av et vern mot fallende gjenstander 

(FOPS) som separat teknisk enhet 

A. GENERELLE OPPLYSNINGER 

2.  GENERELLE OPPLYSNINGER OM KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  .....................................................................................................................  

2.2. Type(49):  ........................................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r): .................................................................................................................................  

2.2.2.  Typegodkjenningsnummer/-numre(49) (eventuelt):  .......................................................................................................  

2.2.3.  Typegodkjenning(er) utstedt (dato) (eventuelt):  ............................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  .....................................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggenes/produksjonsanleggenes navn og adresse(r):  ..............................................................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  .......................................................................................  

2.4. Kjøretøy(er) som systemer og separate tekniske enheter er beregnet på(21): 

2.4.1.  Type(17):  ........................................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(17):  ...............................................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(17):  ..............................................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r): .................................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2):  .............................................................................................  

47. VERN MOT FALLENDE GJENSTANDER (FOPS) 

47.1. Kjøretøyer i gruppe T og C utstyrt til bruk i skogbruket 

47.1.1.  Kravene i ISO 8083:2006 («Machinery for forestry — Falling-object protective structures (FOPS) — Laboratory 

tests and performance requirements») nivå I/nivå II(4) er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplys-

ningsdokumentet: ja/nei(4) 

47.2. Alle andre kjøretøyer i gruppe T og C som er utstyrt med FOPS 

47.2.1.  Fotografier og detaljerte tekniske tegninger som viser plasseringen av FOPS, plasseringen av setets referansepunkt 

(SIP), osv. De viktigste målene må framgå av tegningene, herunder traktorens utvendige mål med påmontert vern og 

de viktigste innvendige målene:  ....................................................................................................................................  

47.2.2.  Kort beskrivelse av vernet, herunder: 

47.2.2.1.  Konstruksjonstype:  ........................................................................................................................................................  

47.2.2.2.  Monteringsdetaljer:  ........................................................................................................................................................  

47.2.3. Mål(52) 

47.2.3.1.  Takdelenes høyde over setets referansepunkt (SIP): … mm 

47.2.3.2.  Takdelenes høyde over traktorgulvet: … mm 

47.2.3.3.  Traktorens totale høyde med vernet påmontert: … mm 

47.2.3.4.  Vernets totale bredde (dersom skvettskjermer er inkludert, skal det opplyses om dette): … mm 
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47.2.4. Nærmere opplysninger om materialene som er benyttet i oppbyggingen av vernet, og spesifikasjoner for stålet som 

er benyttet(53) 

47.2.4.1.  Hovedramme (deler — materiale — størrelser): ............................................................................................................  

47.2.4.2.  Festepunkter (deler — materiale — størrelser):  .............................................................................................................  

47.2.4.3.  Monterings- og festebolter (deler — størrelser): ............................................................................................................  

47.2.4.4.  Tak (deler — materiale — størrelser):  ...........................................................................................................................  

47.2.5.  Nærmere opplysninger om traktorprodusentens forsterkning av originale deler:  ..........................................................  

47.2.6.  Som alternativ til punkt 47.2.1–47.2.5 framlegges en fullstendig prøvingsrapport, utstedt på grunnlag av OECDs 

standardregelverk for offisiell prøving av vern mot fallende gjenstander på jordbruks- og skogbrukstraktorer, 

OECDs regelverk 10, 2015-utgaven fra juli 2014, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: 

ja/nei(4) 

 _____  
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Tillegg 21 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av et førersete som komponent / 

separat teknisk enhet (STU) 

A.  GENERELLE OPPLYSNINGER 

2.  GENERELLE OPPLYSNINGER OM KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  .....................................................................................................................  

2.2. Type(49):  ........................................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r): .................................................................................................................................  

2.2.2.  Typegodkjenningsnummer/-numre(49) (eventuelt):  .......................................................................................................  

2.2.3.  Typegodkjenning(er) utstedt (dato) (eventuelt):  ............................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  .....................................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggenes/produksjonsanleggenes navn og adresse(r):  ..............................................................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  .......................................................................................  

2.4. Kjøretøy(er) som systemer og separate tekniske enheter er beregnet på(21): 

2.4.1.  Type(17):  ........................................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(17):  ...............................................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(17):  ..............................................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r): .................................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2):  .............................................................................................  

49. SITTEPLASSER (SALER OG SETER) 

49.1. Sitteplassens utforming: sete/sal(4) 

49.2. Koordinater for eller tegning av setets referansepunkt (S) for førersetet:  ......................................................................  

49.3. Beskrivelse og tegninger av: 

49.3.1.  Setet og dets fester:  ........................................................................................................................................................  

49.3.2.  Justeringssystemet:  ........................................................................................................................................................  

49.3.3.  Forskyvnings- og låsesystemet:  .....................................................................................................................................  

49.3.4.  Bilbeltefestene (dersom de er innebygd i setene):  .........................................................................................................  

49.3.5.  De deler av kjøretøyet som er brukt som feste:  ..............................................................................................................  

49.4. Førersete 

49.4.1.  Førersetets plassering: venstre/høyre/midtstilt(4):  ..........................................................................................................  

49.4.2.  Kategori førersetetype: kategori A klasse I/II/III, kategori B(4) 

49.4.3.  Vendbar førerplass: ja/nei(4) 

49.4.3.1.  Beskrivelse av den vendbare førerplassen:  ....................................................................................................................  
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49.4.4.  Førersetets mål, herunder seteflatens bredde og dybde, ryggstøttens plassering og helling, samt seteflatens helling: 

49.4.5.  Førersetets viktigste egenskaper:  ...................................................................................................................................  

49.4.6.  Justeringssystem:  ...........................................................................................................................................................  

49.4.7.  Forskyvnings- og låsesystem i lengderetning og vertikal retning:  .................................................................................  

49.4.7.1.  Er kjøretøyet ikke utstyrt med et justerbart sete, angi forskyvningen av rattstammen og pedalen(e):  ...........................  

 _____  
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Tillegg 22 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av et bilbelte som komponent / 

separat teknisk enhet (STU) 

A.  GENERELLE OPPLYSNINGER 

2.  GENERELLE OPPLYSNINGER OM KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  ...........................................................................................................................  

2.2. Type(49):  .............................................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ......................................................................................................................................  

2.2.2.  Typegodkjenningsnummer/-numre(49) (eventuelt):  .............................................................................................................  

2.2.3.  Typegodkjenning(er) utstedt (dato) (eventuelt):  .................................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ..........................................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggenes/produksjonsanleggenes navn og adresse(r):  ...................................................................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  .............................................................................................  

2.4. Kjøretøy(er) som systemer og separate tekniske enheter er beregnet på(21): 

2.4.1.  Type(17):  ..............................................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(17):  ....................................................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(17): ....................................................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ......................................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2):  ...................................................................................................  

54. BILBELTER 

54.1. Kravene i ISO-standard 3776-3:2009 («Tractors and machinery for agriculture — Seat belts — Part 3: «Requirements 

for assemblies») er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

54.2. Prøvingsrapporten er utstedt på grunnlag av UN-ECE-reglement nr. 16 (EUT L 233 av 9.9.2011, s. 1), med relevant 

dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

54.3. Bilbeltenes antall og plassering samt på hvilke seter de kan benyttes, fylles ut i tabellen nedenfor 

Bilbeltenes utforming og tilknyttede opplysninger 

   
Fullstendig EU-

typegodkjenningsmerke 
Eventuell variant 

Høydejusteringsinnretning for 

belte (ja/nei/ekstrautstyr) 

Førersete 

 

V    

M    

H    
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Fullstendig EU-

typegodkjenningsmerke 
Eventuell variant 

Høydejusteringsinnretning for 

belte (ja/nei/ekstrautstyr) 

Passasjersete 

1 

 

V    

M    

H    

Passasjersete 

… 

 

V    

M    

H    

V = venstre, M= midten, H=høyre 

54.4. Kort beskrivelse av de elektriske/elektroniske delene: ........................................................................................................  

 _____  
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Tillegg 23 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av et vern mot gjenstander som 

trenger inn (OPS) som separat teknisk enhet 

A.  GENERELLE OPPLYSNINGER 

2.  GENERELLE OPPLYSNINGER OM KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn): .........................................................................................................................  

2.2. Type(49):  ...........................................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ....................................................................................................................................  

2.2.2.  Typegodkjenningsnummer/-numre(49) (eventuelt):  ..........................................................................................................  

2.2.3.  Typegodkjenning(er) utstedt (dato) (eventuelt):  ...............................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ........................................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggenes/produksjonsanleggenes navn og adresse(r):  .................................................................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  ..........................................................................................  

2.4. Kjøretøy(er) som systemer og separate tekniske enheter er beregnet på(21): 

2.4.1.  Type(17):  ...........................................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(17):  ..................................................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(17):  .................................................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ....................................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(2): .................................................................................................  

55. VERN MOT GJENSTANDER SOM TRENGER INN (OPS) 

55.1. Kjøretøyer i gruppe T og C utstyrt til bruk i skogbruket 

55.1.1.  Kravene i ISO 8084:2003 («Machinery for forestry — Operator protective structures — Laboratory tests and per-

formance requirements») er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

55.2. Alle andre kjøretøyer i gruppe T og C utstyrt med OPS 

55.2.1.  Kravene til sikkerhetsglass i vedlegg 14 til UN-ECE-reglement 43 (EUT L 230 av 31.8.2010, s. 119) er oppfylt, med 

relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

 _____  
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Tillegg 24 

Produsentens erklæring om tiltak mot ulovlige inngrep i framdriftssystem og hastighetsbegrenser 

Produsentens erklæring om tiltak mot ulovlige inngrep i framdriftssystem og hastighetsbegrenser 

En behørig utfylt versjon av denne erklæringen skal ligge i opplysningsmappen. 

 

Undertegnede: [ ........................................................................................................................................ (fullt navn og stilling)] 

0.4. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ..........................................................................................................................  

0.4.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant(1): .....................................................................................  

 

erklærer med dette at: 

 

0.1 Merke (produsentens handelsnavn):  ..............................................................................................................................  

0.2. Type(2):  ..........................................................................................................................................................................  

0.2.1.  Variant(er)(2):  ................................................................................................................................................................  

0.2.2.  Versjon(er)(2):  ................................................................................................................................................................  

0.2.3  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .................................................................................................................................  

0.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(3):  ..............................................................................................  

 

ikke vil markedsføre utskiftbare komponenter som kan føre til at kjøretøyvarianten får økt framdriftsytelse. 

Sted: … Dato: … 

Underskrift: … Navn og stilling i foretaket: … 

Forklarende merknader til tillegg 24 

(Fotnotetegn, fotnoter og forklarende merknader skal ikke føres opp i produsenterklæringen) 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Angi den alfanumeriske koden type-variant-versjon eller «TVV» tildelt hver type, variant og versjon som oppført i punkt 2.3 i del B i 

vedlegg I til denne forordning. Matrisen oppført i punkt 2.2 i del B i vedlegg I til denne forordning kan benyttes til å identifisere variant og 

versjoner.  

(3) Koden for klassifisering i samsvar med artikkel 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 angis, f.eks.«T4.3a» for en traktor med liten bakkeklaring 

og høyeste konstruksjonshastighet under eller lik 40 km/t. 

Forklarende merknader til opplysningsdokumentet 

(Fotnotetegn, fotnoter og forklarende merknader skal ikke føres opp i datafeltene) 

(1)  For dekk som er typegodkjent i samsvar med kravene i punkt 2 i vedlegg XXX til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208, eller 

godkjent i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 106, angis «rulleradius, uttrykt som hastighets-/radiusindeks»; for dekk som er godkjent i 

henhold til UN-ECE-reglement nr. 54 eller UN-ECE-reglement nr. 75 angis «nominell rulleomkrets». 

(2)  Koden for klassifisering i samsvar med artikkel 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 angis, f.eks.«T4.3a» for en traktor med liten 

bakkeklaring og høyeste konstruksjonshastighet under eller lik 40 km/t. 
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(3)  Stryk det som ikke passer. 

(4)  Stryk det som ikke passer (det kreves ingen stryking når mer enn én verdi er gjeldende). 

(5)  Angi konfigurasjonen ved hjelp av følgende koder: 

— R: høyre side av kjøretøyet 

— L: venstre side av kjøretøyet 

— F: foran på kjøretøyet 

— RE: bak på kjøretøyet 

Eksempel på et kjøretøy med to dører på venstre side og én dør på høyre side: 

2L, 1R 

(6)  Denne verdien skal beregnes med p = 3,1416 og avrundes til nærmeste hele cm3. For rotasjonsmotorer, det dobbelte av nominelt 

slagvolum. 

(7)  Angi toleransen. 

(8)  Angi plasseringen ved hjelp av følgende koder: 

— rx: rad nummer 

— R: høyre side av kjøretøyet 

— C: midten av kjøretøyet 

— L: venstre side av kjøretøyet 

Eksempel på et kjøretøy med en andre rad med ett passasjersete på venstre side av kjøretøyet: 

r2: 1L 

(9)  Angi drivstofftypen ved hjelp av følgende koder: 

a) P: bensin 

b) B5: diesel 

c) E5: bensin E5 

d) O: annet 

(10)  Ved EU-typegodkjenning av hele kjøretøyet beskrives manifolden som er montert på kjøretøyet; ved EU- typegodkjenning av en 

motor/motorfamilie som komponent/STU beskrives en av manifoldene som kan monteres på motoren. 

(12)  Denne verdien avrundes til nærmeste tidels millimeter. 

(13)  De spesifiserte opplysningene gis for alle foreslåtte varianter. 

(14) «A»: for et trepunktsbelte 

«B»: for et hoftebelte 

«S»: for en spesiell beltetype (gi i så fall særlige opplysninger om hvilken type under merknaden i punkt 53.4.1) 

«Ar», «Br» eller «Sr»: for et belte med strammer 

«Are», «Bre» og «Sre»: for et belte med strammer og en energiabsorberende innretning ved minst ett feste 

(17)  Angi den alfanumeriske koden type-variant-versjon eller «TVV» tildelt hver type, variant og versjon som oppført i punkt 2.3 i del B i 

vedlegg I til denne forordning. Matrisen oppført i punkt 2.2 i del B i vedlegg I til denne forordning kan benyttes til å identifisere variant og 

versjoner. 

(18)  Ved etappevis typegodkjenning gis disse opplysningene for hver etappe. 

(19)  Disse opplysningene gis for hver komponent og separate tekniske enhet som er montert på kjøretøyet eller i systemet. 

(21)  Disse opplysningene gis for hver kjøretøytype/hvert kjøretøysystem. 

(22)  Trekkende og bremsede belteruller: 

F: foran 

R: bak 

F & R: foran og bak 

C: sammenhengende belte  
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Eksempler: 

— trekkende belteruller bak: R 

— sammenhengende bremset belte: C 

(23)  Aksler med tvillinghjul/styrende hjul/drivhjul/bremset hjul: 

F:  foran 

R:  bak 

A:  midjestyrte kjøretøyer 

F & R:  foran og bak 

F & A:  foran og midten 

A & R:  midten og bak 

F & A & R:  foran, midten og bak 

Eksempler: 

— Tvillinghjul foran:  F 

— Front- og midjestyrt:  F & A: 

— Drivaksler bak:  R 

— Bremsede aksler foran og bak:  F & R 

(24)  Angi girkassetypen ved hjelp av følgende koder: 

a) A:  automatisk 

b) M1:  manuell 

c) M2:  manuell automatisk 

d) C:  kontinuerlig variabel kraftoverføring (CVT) 

e) W:  motor med hjulnav 

f) O:  annet (spesifiser…) 

(26)  Angi sylindrenes plassering ved hjelp av følgende koder: 

a) LI:  på linje 

b) V:  i V-form 

c) O:  boksermotor 

d) S:  énsylindret motor 

e) R:  rotasjonsmotor 

(29)  Bare for motorer med kompresjonstenning. 

(30)  Fungerer som referanse for de ulike delegerte rettsaktene. Herunder veltevern, uten ekstrautstyr, men med kjølevæske, smøreolje, drivstoff, 

verktøy og fører. Førerens masse forutsettes å være 75 kg. 

(31)  ISO-standard 612/-6.1:1978 («Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — Terms and definitions»). 

(32)  ISO-standard 612/-6.2:1978 («Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — Terms and definitions»). 

(33)  ISO-standard 612/-6.3:1978 («Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — Terms and definitions»). For 

kjøretøyer med fjæringer som kan høydejusteres, angis normal innstilling under kjøring. 

(34)  ISO-standard 612/-6.6:1978 («Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — Terms and definitions»). 

(35)  ISO-standard 612/-6.7:1978 («Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — Terms and definitions»). 

(36)  ISO-standard 612/-6.8:1978 («Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — Terms and definitions»). 

(37)  For traktorer og kjøretøyer med drag i gruppe R eller S beregnes akselavstanden som avstanden fra den første til den siste akselen; for 

kjøretøyer i gruppe R eller S med stivt drag og midtaksel beregnes avstanden fra midten av fremre koplingspunkt til den siste akselen. 

(38)  ISO-standard 4004:1983 («Agricultural tractors and machinery — Track widths»). 

(39)  Dersom en del er typegodkjent, kan beskrivelsen erstattes med henvisning til typegodkjenningen. Beskrivelse av en komponent er også 

unødvendig dersom dens konstruksjon framgår klart og tydelig av diagrammer eller skisser som er vedlagt dokumentet. Numrene på de 

relevante vedleggene oppgis for hvert punkt der det må vedlegges fotografier eller tegninger. 

(40)  Ved søknader som omfatter mer enn én representativ motor må det leveres inn et eget skjema for hver av dem. 

(41)  En målt hastighet som overstiger høyeste konstruksjonshastighet med 3 km/t skal godtas. En ytterligere toleranse på 5 % er tillatt for å ta 

høyde for variasjoner som skyldes dekkdimensjon. 

(42)  ISO-standard 789-3:1993 («Agricultural tractors — Test procedures — Part 3: Turning and clearance diameters»). 

(44)  Verdier for koplingens mekaniske motstandsevne. 
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(45)  Gjelder ikke for typer kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter som omfattes av kravene i artikkel 37 eller artikkel 

53 nr. 13 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

(46)  Gjelder også for kjøretøyer i gruppe R eller S med kopling bak. 

(47)  For kjøretøyer i gruppe R og S angis høyden uten valgfrie paneler på siden/bak. 

(48)  For kjøretøyer i gruppe R og S angis overhenget i koplingspunktet foran. 

(49)  For motorer gis opplysninger om motortypen eller motorfamilietypen, alt etter hva som er relevant. 

(52)  Når traktoren er utstyrt med forskjellige valgfrie seter eller har en vendbar førerplass (vendbart sete og ratt), skal dimensjonene i forhold til 

setets referansepunkter (SIP 1, SIP 2, osv.) måles i hvert enkelt tilfelle. 

(53)  Stålspesifikasjoner skal være i samsvar med ISO 630:1995 («Structural steels — Plates, wide flats, bars, sections and profiles), Amd 1: 

2003. 

(54)  Angis dersom høyeste konstruksjonshastighet er høyere i retning bakover enn i retning framover. 

(55)  Gi opplysningene som kreves om: driftsbremseanlegg; parkeringsbremseanlegg; for kjøretøyer i gruppe T og C: nødbremseanlegg; om 

eventuell(e) tilleggsbremseinnretning(er) (og særlig mellomakselbremser) og om blokkeringsfrie bremseanlegg. 

(56)  Skal fylles ut sammen med spesifikasjonene i punkt 9.1 og 9.2 i vedlegg I til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96. 

(57)  OECDs standardregelverk for offisiell prøving av jordbruks- og skogbrukstraktorers yteevne, OECDs regelverk 2, 2015-utgaven fra 

juli 2014. 

(59)  Som definert i punkt 1.1 i vedlegg VIII til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208. 

(60)  Relevante elektriske/elektroniske systemer eller elektriske/elektroniske delenheter for kjøretøyer er de som kan avgi betydelig bred- eller 

smalbåndet stråling, og/eller de som inngår i førerens direkte kontroll over kjøretøyet (se punkt 3.4.2.3 i del 2 i vedlegg XV til delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2015/208). 

(61)  Gjelder bare for produsenter av kjøretøyer i små serier med hensyn til nr. 6 i vedlegg V til delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1322/2014. 

(62)  Alternativt leveres en målsatt tegning som viser koplingspunktets plassering. 

(63)  Maskiner som definert i artikkel 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Modell for produsentens sertifikat om tilgang til kjøretøyets egendiagnosesystem (OBD) og til opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet 

1. Kjøretøyprodusenten skal, i samsvar med artikkel 53 nr. 8 i forordning (EU) nr. 167/2013, framlegge sertifikater som 

gir typegodkjenningsmyndigheten samsvarsbevis på tilgang til kjøretøyets egendiagnosesystem (OBD) og til opplys-

ninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet, utformet i samsvar med punkt 2. 

1.1 Produsenten skal forsyne sertifikatet med et referansenummer. 

2. Produsentens sertifikat om tilgang til kjøretøyets OBD-system og til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyet, med tilføyelser. 

2.1. Modell for produsentens sertifikat om tilgang til kjøretøyets OBD-system og til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyet. 

Modell for produsentens sertifikat om tilgang til kjøretøyets egendiagnosesystem (OBD) og til opplysninger 

om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet 

En behørig utfylt versjon av dette sertifikatet skal ligge i opplysningsmappen. 

Referansenummer:  ..................................  

Undertegnede: [  ...........................................................................................................................(fullt navn og stilling)] 

Produsentens selskapsnavn og adresse:  ...........................................................................................................................  

Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant(1):  .....................................................................................  

bekrefter med dette at: 

det gis tilgang til kjøretøyets OBD-system og til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet i samsvar 

med: 

— kapittel XV i forordning (EU) nr. 167/2013 

— vedlegg V til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 

med hensyn til de typer kjøretøyer, systemer, komponenter og/eller separate tekniske enheter som er oppført i 

tilføyelse 1 til dette sertifikatet(4). 

Følgende unntak gjelder: 

— produsenter av kjøretøyer i små serier(1) 

— bruk av maskinvare underlagt eiendomsrett til omprogrammering av styreenheter(1) 

Den primære nettstedsadressen(5), der det gis tilgang til relevante opplysninger, og som med dette bekreftes å være i 

samsvar med bestemmelsene ovenfor, er oppført i tilføyelse 2 til dette sertifikatet. Kontaktopplysninger for den 

ansvarlige produsentens representant, som har undertegnet dette dokumentet, er oppført i tilføyelse 3 til dette 

sertifikatet. 

Eventuelt: Produsenten bekrefter med dette også å ha overholdt forpliktelsen i artikkel 53 nr. 8 i forordning (EU)  

nr. 167/2013 om å framlegge relevante opplysninger om tidligere godkjenninger for disse kjøretøytypene innen seks 

måneder fra datoen for typegodkjenning. 

Sted: … Dato: … 

Underskrift: … Navn og stilling i foretaket: … 

Tilføyelser:  

1:  Liste over typer kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter  

2:  Nettstedsadresser(5)  

3:  Kontaktopplysninger  

4: Ved etappevis typegodkjenning, sertifikater om tilgang til kjøretøyets OBD-system og til opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet, med tilføyelser, for de foregående etappene 
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2.1.1.  Modell for tilføyelse 2 til produsentens sertifikat om tilgang til kjøretøyets OBD-system og til opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold 

Tilføyelse 1 

til 

produsentens sertifikat med referansenummer … om tilgang til kjøretøyets OBD-system og til opplysninger 

om reparasjon og vedlikehold 

Liste over kjøretøytype(r)(5): 

1.2. Type(2):  ............................................................................................................................................................  

1.2.1.  Variant(er)(2):  ...................................................................................................................................................  

1.2.2.  Versjon(er)(2):  ..................................................................................................................................................  

1.2.3.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................................  

1.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(3):  ................................................................................  

EU-typegodkjenningsnummer, herunder eventuelt utvidelsesnummer:  ...........................................................  

EU-typegodkjenning utstedt (dato, dersom den foreligger):  ............................................................................  

Liste over type(r) system(er), komponent(er) og/eller separat(e) teknisk(e) enhet(er)(5): 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  .............................................................................................................  

2.2. Type(r)(4):  ........................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................................  

2.2.2.  Eventuelt EU-typegodkjenningsnummer/-numre:  ............................................................................................  

2.2.3.  EU-typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger): .......................................................................  

2.3. Produsentens/produsentenes selskapsnavn og adresse:  ....................................................................................  

Tilleggsopplysninger om motoren(4): 

2.5.2.  Produsentens typekode (påført på motoren eller identifisert på annen måte):  ..................................................  

2.1.2.  Modell for tilføyelse 2 til produsentens sertifikat om tilgang til kjøretøyets OBD-system og til opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet 

Tilføyelse 2 

til 

produsentens sertifikat med referansenummer … om tilgang til kjøretøyets OBD-system og til opplysninger 

om reparasjon og vedlikehold 

Nettstedsadresser(5) som det er vist til i dette sertifikatet: 

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

2.1.3.  Modell for tilføyelse 3 til produsentens sertifikat om tilgang til kjøretøyets OBD-system og til opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet 

Tilføyelse 3 

til 

produsentens sertifikat med referansenummer … om tilgang til kjøretøyets OBD-system og til opplysninger 

om reparasjon og vedlikehold 

Kontaktopplysninger for produsentens representant som det er vist til i dette sertifikatet: 

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  
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Forklarende merknader til vedlegg II 

(Fotnotetegn, fotnoter og forklarende noter skal ikke føres opp i produsentsertifikatene) 

(1)  Stryk det som ikke passer. 

(2)  Angi den alfanumeriske koden type-variant-versjon eller «TVV» tildelt hver type, variant og versjon som oppført i punkt 2.3 i del B i 

vedlegg I til denne forordning. Matrisen oppført i punkt 2.2 i del B i vedlegg I til denne forordning kan benyttes til å identifisere variant og 

versjoner. 

(3)  Koden for klassifisering i samsvar med artikkel 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 angis, f.eks.«T4.3a» for en traktor med liten bakkeklaring 

og høyeste konstruksjonshastighet under eller lik 40 km/t. 

(4)  For motorer gis opplysninger om motortype eller motorfamilietype, alt etter hva som er relevant. 

(5)  Ved etappevis typegodkjenning angis nettstedsadressen til produsenten(e) som har ansvar for foregående etappe(r). 

 _____  
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VEDLEGG III 

Modeller for samsvarssertifikatet 

1. Mål 

Samsvarssertifikatet gjør det mulig for vedkommende myndigheter i medlemsstatene å registrere kjøretøyer uten å kreve 

at søkeren framlegger ytterligere teknisk dokumentasjon. Derfor skal samsvarssertifikatet inneholde: 

a)  kjøretøyets understellsnummer, 

b)  kjøretøyets nøyaktige tekniske egenskaper (f.eks. er det ikke tillatt å angi noen verdiskala i de ulike postene). 

2. Generelle krav 

2.1. Kjøretøyprodusenten skal, i samsvar med artikkel 33 nr. 1 i forordning (EU) nr. 167/2013, framlegge et samsvars-

sertifikat for hvert kjøretøy i serien av den godkjente typen, etter modellen oppført i tillegg 1. 

2.2. Samsvarssertifikatet skal bestå av to deler. 

a)  Del 1 inneholder produsentens samsvarserklæring. Det er ulike modeller for del 1, alt etter hvilke kjøretøyer det 

dreier seg om, som angitt i punkt 3. 

b)  Del 2 er en teknisk beskrivelse av kjøretøyets viktigste egenskaper. Det er ulike modeller for del 2, alt etter hvilken 

kjøretøygruppe det dreier seg om, som angitt i punkt 4. Poster som ikke er aktuelle for kjøretøyet, kan strykes. 

2.3. Samsvarssertifikatet skal ikke være større enn A4-format (210 × 297 mm). 

2.4 Alle opplysninger i samsvarssertifikatet skal gis i tegnsettet ISO 8859-serien (Informasjonsteknologi — 8-biters enkelt-

byte-kodede grafiske tegnsett) (for samsvarssertifikater utstedt på bulgarsk med kyrilliske bokstaver, for samsvars-

sertifikater utstedt på gresk med greske bokstaver) og arabiske tall. 

2.5. Med forbehold for bestemmelsene i punkt 1 bokstav b) skal verdiene og enhetene som angis i del 2 av 

samsvarssertifikatet, være dem som er oppført i opplysningsdokumentet for kjøretøytypen. De tillatte toleransene er som 

fastlagt i de relevante kravene i delegerte rettsakter vedtatt i henhold til forordning (EU) nr. 167/2013. Største og minste 

verdier godtas for kjøretøyets mål (lengde, bredde og høyde) for å ta høyde for de ulike dekk- og hjulkonfigurasjonene. 

3. Modeller for samsvarssertifikatets del 1 

3.1. Modell A i samsvarssertifikatets del 1 (ferdigoppbygde kjøretøyer) skal omfatte kjøretøyer som kan benyttes på veien 

uten ytterligere godkjenning. 

3.2. Modell B i samsvarssertifikatets del 1 (etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer) skal omfatte kjøretøyer som også kan 

benyttes på veien uten ytterligere godkjenning, og som tidligere har gjennomgått nok en godkjenningsetappe. 

Dette er det normale resultatet av en etappevis godkjenningsprosess (f.eks. en traktor i gruppe T1 som er bygd av en 

produsent i andre etappe, på et understell bygd av en annen kjøretøyprodusent). 

Det skal gis en kort beskrivelse av ytterligere egenskaper som legges til under den etappevise prosessen, og samsvars-

sertifikater fra foregående etapper skal vedlegges. 

3.3. Modell C i samsvarssertifikatets del 1 (delvis oppbygde kjøretøyer) skal omfatte kjøretøyer som trenger nok en etappe 

for å bli godkjent, og som ikke kan registreres permanent eller benyttes på veien (f.eks. et understell til en traktor i 

gruppe T2). 
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4. Modeller for samsvarssertifikatets del 2 

Det er to modeller i samsvarssertifikatets del 2: 

a)  Modell 1 i samsvarssertifikatets del 2 for traktorer med hjul (kjøretøyer i gruppe T) og traktorer med belter 

(kjøretøyer i gruppe C) 

b)  Modell 2 i samsvarssertifikatets del 2 for tilhengere (kjøretøyer i gruppe R) og utskiftbart trukket utstyr (kjøretøyer i 

gruppe S) 

5. Papir og elementer som hindrer forfalskning 

5.1. I samsvar med artikkel 33 nr. 2 i forordning (EU) nr. 167/2013 skal samsvarssertifikatet utformes på en slik måte at det 

ikke kan forfalskes. For dette formål skal papiret som benyttes i samsvarssertifikatet, beskyttes med et vannmerke i form 

av produsentens registrerte merke eller varenavn og med fargegrafikk. 

5.2. Som alternativ til kravene i punkt 5.1 kan papiret som benyttes til samsvarssertifikatet, ikke være beskyttet med et 

vannmerke i form av produsentens registrerte merke eller varenavn. I så fall skal fargegrafikken suppleres med minst ett 

ytterligere sikkerhetstrykkelement (f.eks. ultrafiolett fluorescerende trykkfarge, trykkfarger der fargen avhenger av 

synsvinkelen, trykkfarger der fargen avhenger av temperaturen, mikrotrykk, guillochetrykk, iriserende trykk, 

lasergravering, tilpassede hologrammer, varierende laserbilder, optisk varierende bilder, fysisk preget eller gravert 

produsentlogo, osv.). 

5.3. Produsentene kan utstyre samsvarssertifikatet med andre sikkerhetstrykkelementer i tillegg til dem som er oppført i 

punkt 5.1 og 5.2. 

6. Særlige bestemmelser 

6.1. Med samsvarssertifikatet for traktorer (kjøretøyer i gruppe T og C) som er typegodkjent med påmonterte maskiner, og 

for kjøretøyer i gruppe R og S, skal det følge en EF-samsvarserklæring i samsvar med de nasjonale bestemmelsene som 

gjennomfører direktiv 2006/42/EF. 

 _____  
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Tillegg 1 

Modeller for samsvarssertifikatet 

SAMSVARSSERTIFIKAT SOM SKAL FØLGE MED HVERT KJØRETØY I SERIEN AV DEN GODKJENTE TYPEN 

Del 1  

MODELL A — FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER 

[År] (0)(33i) [Løpenummer] (0)(33i) 

EU-SAMSVARSSERTIFIKAT 

Undertegnede: [ .........................................................................................................................................  (fullt navn og stilling)] 

bekrefter med dette at følgende ferdigoppbygde kjøretøy:  

1.1. Merke (produsentens handelsnavn):  .......................................................................................................................  

1.2. Type(2):  ...................................................................................................................................................................  

1.2.1. Variant(2):  ...............................................................................................................................................................  

1.2.2. Versjon(2):  ..............................................................................................................................................................  

1.2.3. Eventuell handelsbetegnelse:  ..................................................................................................................................  

1.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(3):  ......................................................................................  

1.4. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ..................................................................................................................  

1.4.2. Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  ................................................................................  

1.5.1. Plassering av de(t) lovfestede produsentmerket/-merkene(8):  .................................................................................  

1.5.2. Festemåte for de(t) lovfestede produsentmerket/-merkene:  ....................................................................................  

1.6.1. Plassering av kjøretøyets identifikasjonsnummer på understellet:  ..........................................................................  

2. Kjøretøyets understellsnummer:  .............................................................................................................................  

er i fullt samsvar med den type som er beskrevet i EU-typegodkjenning ............................ (typegodkjenningsnummer, herunder 

utvidelsesnummer) utstedt den ......................................................................................... (utstedelsesdato) og  

kan registreres permanent i medlemsstater som har høyre-/venstretrafikk(1) og som benytter metriske/britiske(1) enheter på 

hastighetsmåleren(9). 

(Sted) (Dato) …  Underskrift: …  

NB:  

— Dersom denne modellen benyttes til typegodkjenning av et kjøretøy som unntak for ny teknologi eller nye prinsipper i 

henhold til artikkel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013, skal sertifikatets tittel lyde: «FORELØPIG EU-SAMSVARS-

SERTIFIKAT, GYLDIG BARE PÅ TERRITORIET TIL … (MS)». I det midlertidige samsvarssertifikatets tittel skal det også, i 

stedet for «FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER», stå: «FOR FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER, TYPEGODKJENT 

I HENHOLD TIL ARTIKKEL 35 NR. 2 I FORORDNING (EU) NR. 167/2013 AV 5. FEBRUAR 2013 OM GOD-

KJENNING AV OG MARKEDSTILSYN FOR JORDRUKS- ELLER SKOGBRUKSKJØRETØYER (FORELØPIG 

GODKJENNING)» i samsvar med artikkel 33 nr. 7 i forordning (EU) nr. 167/2013.  

— Dersom denne modellen benyttes til nasjonal typegodkjenning av kjøretøyer produsert i små serier i henhold til artikkel 37 i 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal det i stedet for «FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER» i tittelen stå: «FOR FERDIG-

OPPBYGDE KJØRETØYER TYPEGODKJENT I SMÅ SERIER», og i nærheten av dette produksjonsår og løpenummer i 

samsvar med artikkel 33 nr. 8 i forordning (EU) nr. 167/2013.  
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SAMSVARSSERTIFIKAT SOM SKAL FØLGE MED HVERT KJØRETØY I SERIEN AV DEN GODKJENTE TYPEN 

Del 1  

MODELL B — ETAPPEVIS FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER 

[År] (0)(33i) [Løpenummer] (0)(33i) 

EU-SAMSVARSSERTIFIKAT 

Undertegnede: [  .........................................................................................................................................  (fullt navn og stilling)] 

bekrefter med dette at følgende etappevis ferdigoppbygde kjøretøy:  

1.1. Merke (produsentens handelsnavn):  .......................................................................................................................  

1.2. Type(2):  ...................................................................................................................................................................  

1.2.1. Variant(2):  ...............................................................................................................................................................  

1.2.2. Versjon(2):  ..............................................................................................................................................................  

1.2.3. Eventuell handelsbetegnelse:  ..................................................................................................................................  

1.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(3):  ......................................................................................  

1.4. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ..................................................................................................................  

1.4.2. Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  ................................................................................  

1.5.1. Plassering av de(t) lovfestede produsentmerket/-merkene(8):  .................................................................................  

1.5.2. Festemåte for de(t) lovfestede produsentmerket/-merkene:  ....................................................................................  

1.6.1. Plassering av kjøretøyets identifikasjonsnummer på understellet:  ..........................................................................  

2. Kjøretøyets understellsnummer:  .............................................................................................................................  

er etappevis ferdigoppbygd og endret som følger: ............................................................................ ..............................og er i fullt 

samsvar med den type som er beskrevet i EU-typegodkjenning ...................... (typegodkjenningsnummer, herunder 

utvidelsesnummer) utstedt den ......................................................................................... (utstedelsesdato) og  

kan registreres permanent i medlemsstater som har høyre-/venstretrafikk(1) og som benytter metriske/britiske(1) enheter på 

hastighetsmåleren(9). 

(Sted) (Dato) …  Underskrift: …  

Vedlegg: Samsvarssertifikater for foregående etapper. 

NB:  

— Dersom denne modellen benyttes til typegodkjenning av et kjøretøy som unntak for ny teknologi eller nye prinsipper i 

henhold til artikkel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013, skal sertifikatets tittel lyde: «FORELØPIG EU-SAMSVARS-

SERTIFIKAT, GYLDIG BARE PÅ TERRITORIET TIL … (MS)». I det midlertidige samsvarssertifikatets tittel skal det 

også, i stedet for «FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER», stå: «FOR FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER, TYPEGOD-

KJENT I HENHOLD TIL ARTIKKEL 35 NR. 2 I FORORDNING (EU) NR. 167/2013 AV 5. FEBRUAR 2013 OM 

GODKJENNING AV OG MARKEDSTILSYN FOR JORDRUKS- ELLER SKOGBRUKSKJØRETØYER (FORELØPIG 

GODKJENNING)» i samsvar med artikkel 33 nr. 7 i forordning (EU) nr. 167/2013.  

— Dersom denne modellen benyttes til nasjonal typegodkjenning av kjøretøyer produsert i små serier i henhold til artikkel 37 

i forordning (EU) nr. 167/2013, skal det i stedet for «FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER» i tittelen stå: «FOR 

FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER TYPEGODKJENT I SMÅ SERIER», og i nærheten av dette produksjonsår og 

løpenummer i samsvar med artikkel 33 nr. 8 i forordning (EU) nr. 167/2013.  



Nr. 73/372 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

SAMSVARSSERTIFIKAT SOM SKAL FØLGE MED HVERT KJØRETØY I SERIEN AV DEN GODKJENTE TYPEN 

Del 1  

MODELL C — DELVIS OPPBYGDE KJØRETØYER 

EU-SAMSVARSSERTIFIKAT 

Undertegnede: [  .......................................................................................................................................... (fullt navn og stilling)] 

bekrefter med dette at følgende delvis oppbygde kjøretøy:  

1.1. Merke (produsentens handelsnavn):  ...................................................................................................................... 

1.2. Type(2):  .................................................................................................................................................................. 

1.2.1. Variant(2):  .............................................................................................................................................................. 

1.2.2. Versjon(2):  ............................................................................................................................................................. 

1.2.3. Eventuell handelsbetegnelse:  ................................................................................................................................. 

1.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(3):  ..................................................................................... 

1.4. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ................................................................................................................. 

1.4.2. Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  ............................................................................... 

1.5.1. Plassering av det lovfestede produsentmerket(8)  ................................................................................................... 

1.5.2. Festemåte for de(t) lovfestede produsentmerket/-merkene:  ................................................................................... 

1.6.1. Plassering av kjøretøyets identifikasjonsnummer på understellet:  ......................................................................... 

2. Kjøretøyets understellsnummer:  ............................................................................................................................ 

er i fullt samsvar med den type som er beskrevet i EU-typegodkjenning ............................ (typegodkjenningsnummer, herunder 

utvidelsesnummer) utstedt den ......................................................................................... (utstedelsesdato) og  

ikke kan registreres permanent uten ytterligere godkjenninger. 

(Sted) (Dato) …  Underskrift: …  

Vedlegg: Samsvarssertifikater for foregående etapper. 



8.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/373 

 

Del 2  

MODELL 1 — KJØRETØYGRUPPE T/C(1) 

(FERDIGOPPBYGDE, ETAPPEVIS FERDIOPPBYGDE OG DELVIS OPPBYGDE KJØRETØYER) 

Generelle spesifikasjoner 

3.3.1. Antall aksler og hjul:  .................................................................................................................................................  

3.3.2. Antall aksler med tvillinghjul og deres plassering(10):  ..............................................................................................  

3.3.3. Antall styrende aksler og deres plassering(10):  ..........................................................................................................  

3.3.4. Antall drivaksler og deres plassering(1)(10):  ..............................................................................................................  

3.3.5. Antall bremsede aksler og deres plassering(1)(10):  ....................................................................................................  

3.4.1. Konfigurasjon for belteunderstell: beltesett foran/beltesett bak/beltesett foran og bak/sammenhengende beltekjede 

på hver side av kjøretøyet(33a)(1) 

3.4.2. Antall trekkende beltesett og deres plassering(7): ......................................................................................................  

3.4.3. Antall bremsede beltesett og deres plassering(7):  ......................................................................................................  

3.4.4. Styring ved(33a): .........................................................................................................................................................  

— å endre hastigheten mellom beltekjedene på høyre og venstre side: ja/nei(1) 

— å dreie to motsatte eller alle fire beltekjeder: ja/nei(1) 

— å bevege fremre og bakre del av kjøretøyet rundt en sentral, vertikal akse: ja/nei(1) 

— å bevege fremre og bakre del av kjøretøyet rundt en sentral, vertikal akse, og endre hjulenes retning på en 

aksel med hjul: ja/nei(1) 

37.2. Type materiale i kontakt med overflaten: gummibelter/stålbelter/gummiputer på belteskoene(33a)(1) 

3.4.2. Type understell: sentralrør/stige/midjestyrt/understell med rammebjelker/annet(4) (dersom «annet»: spesifiser: 

............................) 

Spesifikasjoner for særlige formål 

47.1. Kjøretøy utstyrt med vern mot fallende gjenstander (FOPS) til bruk i skogbruket: ja/nei(1)(33k) 

47.2. Kjøretøy utstyrt med vern mot fallende gjenstander (FOPS) til annen bruk enn i skogbruket: ja/nei(1)(33l) 

55.1. Kjøretøy utstyrt med vern mot gjenstander som trenger inn (OPS) til bruk i skogbruket: ja/nei(1)(33k) 

55.2. Kjøretøy utstyrt med vern mot gjenstander som trenger inn (OPS) til annen bruk enn i skogbruket: ja/nei(1)(33m) 

58.3. Kjøretøy utstyrt med førerhus klassifisert for vern mot farlige stoffer i kategori: 2/3/4(1)(35) og et 

støvfilter/aerosolfilter/dampfilter(1)(36) med hensyn til vern mot farlige stoffer(33n) 

59. Kjøretøy med påmonterte maskiner(1): ja/nei(1)(33o) 

59.1. Generell beskrivelse av maskinene og deres samvirking med kjøretøyet(33o):  ..........................................................  
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Masser 

4.1.1.1. Egenmasse(r) i driftsferdig stand 

4.1.1.1.1. Største(11): ............... kg 

4.1.1.1.2. Minste(11): ............... kg 

4.1.2.1. Største teknisk tillatte totalmasse(r): ............... kg 

4.1.2.1.1. Største teknisk tillatte totalmasse(r) per aksel: Aksel 1 ....... kg Aksel 2 ....... kg Aksel ...... kg 

4.1.2.2. Masse(r) og dekk 

Aksel nr. 

Dekkdimensjon 

inkl. indeks for 

belastnings-

kapasitet og 

symbol for 

hastighets-

kategori 

Dekkbelast-

ning per dekk 

[kg] 

Største tillatte 

masse per 

aksel [kg](*) 

Kjøretøyets 

største tillatte 

masse [kg](*) 

Største tillatte 

vertikale 

belastning på 

koplingspunktet 

[kg](*)(**) 

Dekktrykk 

[kPa](***) 

1 … … … … … Bruk på 

vei 

Bruk i 

terreng 

2 … … … … … … … 

… … … … … … … … 

(*) I henhold til dekkspesifikasjonen. 

(**) Belastning overført til koplingens referansesentrum ved statiske forhold, uavhengig av koplingen. Dersom største tillatte 

vertikale belastning på koplingspunktet, avhengig av koplingen, er angitt i tabellen, utvides tabellen på høyre side, og 

koplingen angis i kolonnens overskrift.  

4.1.2.3.  Masse(r) og belteunderstell(33a) 

Beltesett nr. 

Beltenes mål Gjennom-

snittlig 

marktrykk 

[kPa] 

Største 

belastning 

per belterulle 

[kg](*) 

Største tillatte 

masse per 

beltesett [kg](*) 

Kjøretøyets 

største tillatte 

masse [kg](*) 

Største tillatte 

vertikale belastning 

på koplingspunktet 

[kg](*)(**) 

Lengde 

[mm] 

Bredde 

[mm] 

1 …  … … … … … 

2 …  … … … … … 

… …  … … … … … 

(*) I henhold til belterullespesifikasjonen. 

(**) Belastning overført til koplingens referansesentrum ved statiske forhold, uavhengig av koplingen. Dersom største tillatte 

vertikale belastning på koplingspunktet, avhengig av koplingen, er angitt i tabellen, utvides tabellen på høyre side, og 

koplingen angis i kolonnens overskrift.  
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4.1.3. Teknisk tillatt(e) trekkbar(e) masse(r) for hver understells-/bremsekonfigurasjon for kjøretøyer i gruppe R eller S: 

Kjøretøyer i 

gruppe R og 

S 

Brems 

Drag Stivt drag Midtaksel 

Uten bremser … kg … kg … kg 

Påløpsbremsing … kg … kg … kg 

Gjennomgående eller 

halvt gjennomgående 

bremsing 

… kg … kg … kg 

Hydraulisk bremsing 

eller pneumatisk 

bremsing 

… kg … kg … kg 

4.1.4. Teknisk tillatt(e) totalmasse(r) for en kombinasjon med en tilhenger (kjøretøyer i gruppe R eller S) for hver 

understells-/bremsekonfigurasjon for kjøretøyer i gruppe R eller S: 

Kjøretøyer i 

gruppe R og 

S 

Brems 

Drag Stivt drag Midtaksel 

Uten bremser … kg … kg … kg 

Påløpsbremsing … kg … kg … kg 

Gjennomgående eller 

halvt gjennomgående 

bremsing 

… kg … kg … kg 

Hydraulisk bremsing 

eller pneumatisk 

bremsing 

… kg … kg … kg 

4.1.5.1. Største tillatte vertikale belastning på koplingspunktet (uavhengig av dekk og kopling(er) bak)): 

................................ kg 

Ballastmasser 

29.1. Antall sett med ballastmasser:  ...................................................................................................................................  

29.1.1. Antall komponenter i hvert sett: Sett 1: ...........  Sett 2:  .............   Sett ……… 

29.3.   Samlet ballastmasse:  ............................................................................................................................................  kg 

29.3.1. Fordeling av disse massene på akslene:  ...............................................................................................................  kg 

29.4. Materiale(r) og konstruksjonsmåte:  ...........................................................................................................................  
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De viktigste målene 

4.2.1. For delvis oppbygde kjøretøyer(33b) 

4.2.1.1.   Tillatt lengde for det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet(13): høyst   mm  minst … mm 

4.2.1.2.   Tillatt bredde for det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet(14): høyst   mm  minst … mm 

4.2.1.3.   Høyde (i driftsferdig stand)(15): … mm 

4.2.2. For ferdigoppbygde/etappevis ferdigoppbygde(1)(33c) kjøretøyer 

4.2.2.1.1. Lengde ved bruk på vei(13): høyst … mm  minst … mm 

4.2.2.1.2.   Bredde ved bruk på vei(14): høyst … mm minst … mm 

4.2.2.1.3.   Høyde ved bruk på vei(15): høyst … mm  minst … mm 

4.2.2.5.   Akselavstand(16): … mm  

4.2.2.8. Sporvidde(17): høyst … mm  minst … mm 

Generelle spesifikasjoner for framdriftssystemet 

5.1.1.3. Kjøretøyets høyeste hastighet(18): … km/t 

5.1.2.2. Kjøretøyets høyeste hastighet bakover(18) ............. km/t 

5.2. Motorens nominelle nettoeffekt: … kW, ved … min-1 (i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 120 (EUT L 257 av 

30.9.2010, s. 280)) 

5.3. Motorens største nettoeffekt: … kW, ved … min-1 (i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 120 (EUT L 257 av 

30.9.2010, s. 280)) 

5.5. Drivstofftype(20): ....................................... 

Motor 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  ......................................................................................................................  

2.2.   Type:  .........................................................................................................................................................................  

2.2.2. Typegodkjenningsnummer:  .......................................................................................................................................   

2.5.2. Produsentens typekode (påført på motoren eller identifisert på annen måte):  ...........................................................   

2.5.4.1. Plassering, kode og festemåte for motorens identifikasjonsnummer:  ........................................................................   

6.1. Syklus: firetakt/totakt(1) 

6.4. Antall: .............. og plassering(21): .............. av sylindrene 

6.5. Slagvolum: ............................. cm3  
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Girkasse 

11.4.1. Type girkasse(22): .......................................................................................................................................................  

11.5.   Girutvekslingsforhold(23): 1 ............ 2 ............ 3 ............ 4 ............ 5 ............ 6 ......... revers: ……………….. 

11.5.1.   Differensialens utveksling: .................. 

Styring 

13.2. Styringskategori: manuell/hjelpekraft/servostyring/differensialstyring(1) 

Bremser 

43.1. Kort beskrivelse av bremseanlegget/-anleggene som er montert i kjøretøyet(37):  .....................................................  

43.1.2.   Elektronisk bremseanlegg: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

43.5.1. Bremseoverføring: mekanisk/hydrostatisk uten servoforsterkning/med servoforsterkning/helt servodrevet 

overføring(4) 

43.5.2. Overføringsteknologi: pneumatisk/hydraulisk/både pneumatisk og hydraulisk(4) 

43.5.3. Låsing av venstre og høyre bremsebetjening: ................................................... 

43.6.1. Teknologi benyttet til kontrollsystemet for bremseanlegg på tilhengere: Hydraulisk/pneumatisk/elektrisk(4) 

43.6.4. Type forbindelse: én slange/to slanger(4)  

43.6.4.1. Matetrykk (én slange): .......................... kPa 

43.6.4.2. Matetrykk (to slanger) (eventuelt): .......................... kPa 

43.6.4.2.1. Hydraulisk: … kPa 

43.6.4.2.2. Pneumatisk: … kPa 

Veltevern (ROPS) 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  ......................................................................................................................   

2.2.2. Typegodkjenningsnummer/-numre:  ..........................................................................................................................  

46.1. ROPS-utstyr: obligatorisk/ekstrautstyr/standard(4) 

46.2. ROPS i form av veltehytte/velteramme/veltebøyle(r) montert foran/bak(1) 

46.2.1. Veltebøyle: nedfellbar/ikke nedfellbar(1) 

46.2.2. Nedfellbar bøyle: 

46.2.2.1.  Nedfelling: med verktøy/uten verktøy(1) 

46.2.2.2.  Låsemekanisme: manuell/automatisk(1) 
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Sitteplasser (saler og seter) 

49.1. Sitteplassens utforming: sete/sal(1) 

49.4.2.   Kategori førersetetype: kategori A klasse I/II/III, kategori B(1) 

49.4.3.   Vendbar førerplass: ja/nei(1) 

49.5.1.   Passasjersetenes plassering og innretning(24):  ..........................................................................................................  

Lasteplattform(er) 

33.1.1. Lasteplattformen(e)s lengde: ............... mm 

33.1.2. Lasteplattformen(e)s bredde: ............... mm 

33.1.3. Lasteplattformen(e)s høyde over bakken: ...................... mm 

33.2. Sikker lasteevne for lasteplattform, angitt av produsenten: ............. kg 

Lys- og lyssignalinnretninger  

21.1. Liste over valgfrie innretninger:  ...............................................................................................................................  

Mekaniske koplinger 

38.4. Mekanisk kopling bak: 

Type (i henhold til tillegg 1 til vedlegg XXXIV til 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208):  

… … … 

Merke:  … … … 

Produsentens typebetegnelse:  … … … 

EU-typegodkjenningsmerke eller -nummer  … … … 

Største horisontale belastning/D-verdi(1)(25): … kg/kN(1) … kg/kN(1) … kg/kN(1) 

Trekkbar masse T(1)(25): … tonn … tonn … tonn 

Største tillatte vertikale belastning på 

koplingspunktet(25)  

… kg … kg … kg 

Kop-

lingspunk-

tets 

plassering: 

høyde over bakken  minst … mm … mm … mm 

høyst … mm … mm … mm 

avstand fra vertikalpla-

net gjennom bakakselens 

akse 

minst … mm … mm … mm 

høyst … mm … mm … mm 

Trepunkts løftemekanisme 

39.1. Trepunkts løftemekanisme: frontmontert/bakmontert/både front- og bakmontert/mangler(1)  
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Ytterligere koplingspunkter 

40.1. Ytterligere koplingspunkter: ja/nei/ekstrautstyr(1) 

Kraftuttak 

51.1. Antall kraftuttak: .................................................  

51.2.1. Plassering:  

—  Hovedkraftuttak: foran/bak/annet(1) (dersom «annet», spesifiser: ......................) 

—  Eventuelt sekundært kraftuttak foran/bak/annet(1) (dersom «annet», spesifiser: ......................) 

51.3.2. Omdreininger per minutt: ....................................  

—  Hovedkraftuttak: foran/bak/annet(1) (dersom «annet», spesifiser: ...............) 

—  Eventuelt sekundært kraftuttak foran/bak/annet(1) (dersom «annet», spesifiser: .....................) 

51.2.4. Valgfritt: Effekt ved kraftuttaket (PTO) ved nominelt/nominelle turtall (i henhold til OECDs regelverk 2(26) eller 

ISO 789-1:1990 («Agricultural tractors — Test procedures — Part 1: Power tests for power take-off»)) 

Nominelt turtall PTO  

(min-1) 

Tilsvarende motorturtall  

(min-1) 

Effekt  

(kW) 

1-540 … … 

2-1 000 … … 

540E   

1 000E   

Resultater av lydnivåprøvinger (utvendig):  

Målt i samsvar med vedlegg III til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96, sist endret ved delegert 

kommisjonsforordning (EU) … /… (1)(28) 

I bevegelse:  … dB(A) 

Stillestående:  … dB(A) 

Motorturtall:  … min–1 

Lydnivå ved førerens ører 

Målt i samsvar med vedlegg III til delegert kommisjonsforordning (EU) 1322/2014, sist endret ved delegert 

kommisjonsforordning (EU) … /… (1)(28) 

Førerens eksponering for støy  … dB(A) 

Prøvingsmetode(27):  
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Resultater av prøvinger av eksosutslipp (herunder forringelsesfaktor)  

Målt i samsvar med: 

— vedlegg I til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96, sist endret ved delegert kommisjonsforordning 

(EU) … /… (1)(28): ja/nei(1)  

— vedlegg XII til europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF, sist endret ved (kommisjons-)(1) direktiv nr. … 

/…/EU(1)(29): ja/nei(1), eller 

— europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009, sist endret ved (delegert kommisjons-)(1) 

(europaparlaments- og råds-)(1)forordning (EU) (nr.)(1) … /… (1)(30): ja/nei(1), eller 

— vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96.04 endringsserie (EUT L 88 av 22.3.2014, s.1): ja/nei(1). 

Syklus(31) NRSC/ESC/WHSC(1) NRTC/ETC/WHTC(1) 

Etappe … … 

CO … g/kWh … g/kWh 

HC … g/kWh … g/kWh 

NOx(38) … g/kWh … g/kWh 

HC + NOx … g/kWh … g/kWh 

PM … g/kWh … g/kWh 

CO2 … g/kWh … g/kWh 

NMHC ikke relevant … g/kWh 

CH4 ikke relevant … g/kWh 

NRTC-varmstartsyklus CO2 ikke relevant … g/kWh 

NRTC-varmstartsyklus, 

arbeid 

ikke relevant … g/kWh 

Syklusarbeid for varmstart 

uten regenerering 

ikke relevant … g/kWh 

Merknader (32):  ..............................................................................................................................................................................  
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Del 2 

MODELL 2 — KJØRETØYGRUPPE R/S(1) 

(FERDIGOPPBYGDE, ETAPPEVIS FERDIOPPBYGDE OG DELVIS OPPBYGDE KJØRETØYER) 

Generelle spesifikasjoner 

3.3.1. Antall aksler og hjul:  .................................................................................................................................................  

3.3.2. Antall aksler med tvillinghjul og deres plassering(10):  ..............................................................................................  

3.3.3. Antall styrende aksler og deres plassering(10)(33g):  ....................................................................................................  

3.3.5. Antall bremsede aksler og deres plassering(10):  ........................................................................................................  

3.5.3. Type understell: drag/stivt drag/midtaksel/annet(1) (dersom «annet»: spesifiser: ........................ ) 

5.1.1.1. Kjøretøyets fastsatte høyeste konstruksjonshastighet: ...................................................................... km/t  

Masser 

4.1.1.1. Egenmasse(r) i driftsferdig stand: 

4.1.1.1.1. Høyst(11): ............. kg 

4.1.1.1.2. Minst(11): ............. kg 

4.1.2.1. Største teknisk tillatte totalmasse(r): ............. kg 

4.1.2.1.1. Største teknisk tillatte totalmasse(r) per aksel: Aksel 1 ....... kg Aksel 2 ....... kg Aksel ...... kg 

4.1.2.1.2. Vertikal belastning på koplingspunktet (S)(3h): ..........................................................................................................  

4.1.2.2. Masse(r) og dekk 

Aksel nr. 

Dekkdimensjon 

inkl. indeks for 

belastnings-

kapasitet og 

symbol for 

hastighets-

kategori 

Dekkbelast-

ning per 

dekk [kg] 

Største tillatte 

masse per aksel 

[kg](*) 

Kjøretøyets største 

tillatte masse 

[kg](*) 

Største tillatte vertikale 

belastning på 

koplingspunktet 

[kg](*)(**) 

Dekktrykk 

[kPa](***) 

1 … … … … … Bruk 

på vei 

Bruk i 

terreng 

2 … … … … … … … 

… … … … … … … … 

(*) I henhold til dekkspesifikasjonen. 

(**) Belastning overført til koplingens referansesentrum ved statiske forhold, uavhengig av koplingen. Dersom største tillatte 

vertikale belastning på koplingspunktet, avhengig av koplingen, er angitt i tabellen, utvides tabellen på høyre side, og 

koplingen angis i kolonnens overskrift.  
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4.1.3. Største tillatte belastning(er) på det bakre koplingspunktet ved trekking av et andre kjøretøy i gruppe R eller S for 

hver understells-/bremsekonfigurasjon for nevnte andre kjøretøy(33e). ......................................................................  

Kjøretøyer i 

gruppe R  

og S 

Brems 

Drag Stivt drag Midtaksel 

Uten bremser … kg … kg … kg 

Påløpsbremsing … kg … kg … kg 

Gjennomgående eller 

halvt gjennomgående 

bremsing 

… kg … kg … kg 

Hydraulisk bremsing 

eller pneumatisk 

bremsing 

… kg … kg … kg 

4.1.5.2. Største tillatte vertikale belastning på koplingspunktet(1) (uavhengig av dekk og kopling(er) bak)): 

.................................. kg 

De viktigste målene 

4.2.1. For delvis oppbygde kjøretøyer(33b) 

4.2.1.1.   Tillatt lengde for det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet(13): høyst … mm minst … mm 

4.2.1.2.   Tillatt bredde for det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet(14): høyst … mm  ...................................... minst … mm 

4.2.1.3.   Høyde (i driftsferdig stand)(15): … mm 

4.2.2. For ferdigoppbygde/etappevis ferdigoppbygde(1)(33c) kjøretøyer 

4.2.2.1.1. Lengde ved bruk på vei(13): høyst … mm minst … mm 

4.2.2.1.2.   Bredde ved bruk på vei(14): høyst … mm minst … mm 

4.2.2.1.3.   Høyde ved bruk på vei(15): høyst … mm minst … mm 

4.2.2.5.   Akselavstand(16): … mm  

4.2.2.6. Avstand(er) mellom aksler som ligger etter hverandre 1-2: … mm, 2-3: … mm, 3-4: … mm, osv.  

4.2.2.7.1. Avstand mellom koplingspunktet og den første akselen(33h): … mm 

4.2.2.7.2. Avstand mellom koplingspunktet og den siste akselen(33h): … mm 

4.2.2.8. Sporvidde(17): høyst … mm minst … mm  
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Bremser 

3.12. Type bremser: uten bremser/påløpsbremsing/gjennomgående bremsing/halvt gjennomgående bremsing/hydraulisk 

bremsing/pneumatisk bremsing(4) 

43.1. Kort beskrivelse av bremseanlegget/-anleggene som er montert i kjøretøyet(37):  .....................................................  

43.1.2.   Elektronisk bremseanlegg: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

43.5.1. Bremseoverføring: mekanisk/hydrostatisk uten servoforsterkning/med servoforsterkning/helt servodrevet 

overføring(4) 

43.5.2. Overføringsteknologi: pneumatisk/hydraulisk/både pneumatisk og hydraulisk(4) 

43.5.3. Låsing av venstre og høyre bremsebetjening:  ...........................................................................................................  

43.6.1. Teknologi benyttet til kontrollsystemet for bremseanlegg på tilhengere: hydraulisk/pneumatisk/elektrisk(4) 

43.6.4. Type forbindelse: én slange/to slanger(4)  

43.6.4.1. Matetrykk (én slange): .......................... kPa 

43.6.4.2. Matetrykk (to slanger) (eventuelt): .......................... kPa 

43.6.4.2.1. Hydraulisk: … kPa 

43.6.4.2.2. Pneumatisk: … kPa 

Lasteplattform(er) 

33.1.1. Lasteplattformens/-formenes lengde: ...................... mm 

33.1.2. Lasteplattformens/-formenes bredde: ...................... mm 

33.1.3. Lasteplattformens/-formenes høyde over bakken: ...................... mm 

33.2. Sikker lasteevne for lasteplattform, angitt av produsenten: ............. kg 

Lys- og lyssignalinnretninger  

21.1. Liste over valgfrie innretninger: … ............................................................................................................................  

Mekaniske koplinger 

38.3. Mekanisk kopling bak(33c) 

Type (i henhold til tillegg 1 til vedlegg XXXIV til 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208):  

… … … 

Merke:  … … … 

Produsentens typebetegnelse:  … … … 

EU-typegodkjenningsmerke eller -nummer  … … … 

Største horisontale belastning/D-verdi(1)(25): … kg/kN(1) … kg/kN(1) … kg/kN(1) 

Trekkbar masse T(1)(25): … tonn … tonn … tonn 
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Største tillatte vertikale belastning på 

koplingspunktet(25)  

… kg … kg … kg 

Koplingspunk

tets plasse-

ring: 

høyde over bakken  minst … mm … mm … mm 

høyst … mm … mm … mm 

avstand fra vertikal-

planet gjennom bak-

akselens akse 

minst … mm … mm … mm 

høyst … mm … mm … mm 

38.4. Frontkopling 

Type (i henhold til tillegg 1 til vedlegg XXXIV til 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208):  

… … … 

Merke:  … … … 

Produsentens typebetegnelse:  … … … 

EU-typegodkjenningsmerke eller -nummer  … … … 

Største horisontale belastning/D-verdi(1)(25): … kg/kN(1) … kg/kN(1) … kg/kN(1) 

Trekkbar masse T(1)(25): … tonn … tonn … tonn 

Største tillatte vertikale belastning på 

koplingspunktet(25)  

… kg … kg … kg 

Koplingspunk

tets plasse-

ring: 

høyde over bakken  minst … mm … mm … mm 

høyst … mm … mm … mm 

avstand fra vertikalplanet 

gjennom bakakselens akse 

minst … mm … mm … mm 

høyst … mm … mm … mm 

Tilhengere med tipp(33f) 

52.5. Kort beskrivelse av støtteinnretninger til service og vedlikehold:  .............................................................................  

Merknader(32):  ...............................................................................................................................................................................  
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Forklarende merknader til tillegg 1 

(Fotnotetegn, fotnoter og forklarende noter skal ikke føres opp i samsvarssertifikatet)  

(0) Gjelder bare for nasjonal typegodkjenning av kjøretøyer produsert i små serier i henhold til artikkel 37 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

(1) Stryk det som ikke passer (det kreves ingen stryking når mer enn én verdi er gjeldende).  

(2) Angi den alfanumeriske koden type-variant-versjon eller «TVV» tildelt hver type, variant og versjon som oppført i punkt 2.3 i del B i 

vedlegg I til denne forordning. Matrisen oppført i punkt 2.2 i del B i vedlegg I til denne forordning kan benyttes til å identifisere variant 

og versjoner.  

(3) Koden for klassifisering i samsvar med artikkel 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 angis, f.eks.«T4.3a» for en traktor med liten 

bakkeklaring og høyeste konstruksjonshastighet under eller lik 40 km/t.  

(4) Ved etappevis typegodkjenning gis opplysninger for foregående etappe(r). 

(5) Ved etappevis typegodkjenning angis nettstedsadressen til produsenten(e) som har ansvar for foregående etappe(r).  

(6) OECDs standardregelverk for offisiell prøving av jordbruks- og skogbrukstraktorers yteevne, OECDs regelverk 2, 2015-utgaven fra 

juli 2014. 

(7) Trekkende og bremsede belteruller: 

F: foran 

R: bak 

F & R: foran og bak 

C: sammenhengende belte 

Eksempler: 

— trekkende belteruller bak: R 

— sammenhengende bremset belte: C 

(8) Ved etappevis typegodkjenning gis disse opplysningene for hver etappe. 

(9) Denne erklæringen begrenser ikke en medlemsstats rett til å kreve tekniske tilpasninger som gjør det mulig å registrere et kjøretøy i en 

annen medlemsstat enn den var bestemt til, og der motsatt kjøreretning gjelder. 

(10) Aksler med tvillinghjul/styrende hjul/drivhjul/bremset hjul:  

F: foran 

R: bak 

A: midjestyrte kjøretøyer 

F & R: foran og bak 

F & A: foran og midten 

A & R: midten og bak 

F & A & R: foran, midten og bak 

Eksempler: 

— tvillinghjul foran: F 

— front- og midjestyrt: F & A:  

— drivaksler bak: R 

— bremsede aksler foran og bak: F & R 

(11) Herunder veltevern, uten ekstrautstyr, men med kjølevæske, smøreolje, drivstoff, verktøy og fører. Førerens masse forutsettes å være 75 

kg.  

(13) ISO-standard 612/-6.1:1978 («Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — Terms and definitions»). 

(14) ISO-standard 612/-6.1:1978 («Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — Terms and definitions»).  
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(15) ISO-standard 612/-6.1:1978 («Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — Terms and definitions»). For 

kjøretøyer med fjæringer som kan høydejusteres angis normal innstilling under kjøring.  

(16) For traktorer og kjøretøyer med drag i gruppe R eller S beregnes akselavstanden som avstanden fra den første til den siste akselen. For 

kjøretøyer i gruppe R eller S med stivt drag og midtaksel beregnes avstanden fra midten av fremre koplingspunkt til den siste akselen.  

(17) ISO-standard 4004:1983 («Agricultural tractors and machinery — Track widths») (målt mellom symmetriplanene for de enkelt-, 

tvilling- eller trillingdekk som normalt er montert).  

(18) Angi dersom høyeste konstruksjonshastighet er høyere i retning bakover enn i retning framover.  

(19) Sett inn en ekstra tabell dersom det er montert et sekundært kraftuttak. 

(20) Angi drivstofftypen ved hjelp av følgende koder:  

a) P: bensin 

b) B5: diesel 

c) E5: bensin E5 

d) O: annet  

(21) Angi sylindrenes plassering ved hjelp av følgende koder:  

a) LI: på linje 

b) V: i V-form 

c) O: boksermotor 

d) S: énsylindret motor 

e) R: rotasjonsmotor  

(22) Angi girkassetypen ved hjelp av følgende koder: 

a) A: automatisk 

b) M1: manuell 

c) M2: manuell automatisk 

d) C: kontinuerlig variabel kraftoverføring (CVT) 

e) W: motor med hjulnav 

f) O: annet (spesifiser…) 

(23) Angi følgende for kjøretøyer utstyrt med CVT: 1: «utvekslingsforhold ved beregnet høyeste konstruksjonshastighet for kjøretøyet»; 2: 

«utvekslingsforhold ved største toppeffekt»; 3: «utvekslingsforhold ved største dreiemoment». Girutvekslingsforholdene skal omfatte 

det primære girutvekslingsforholdet (eventuelt) og kompletteres med et toleranseintervall som kan godtas av godkjenningsmyndigheten. 

For motorer med hjulnav uten gir angis «n/a» eller «1».  

(24) Angi plasseringen ved hjelp av følgende koder:  

— rx: rad nummer 

— R: høyre side av kjøretøyet 

— C: midten av kjøretøyet 

— L: venstre side av kjøretøyet 

Eksempel på et kjøretøy med en andre rad med ett passasjersete på venstre side av kjøretøyet: 

R2: 1L 

(25) Verdier for koplingens mekaniske motstandsevne. 

(26) OECDs standardregelverk for offisiell prøving av jordbruks- og skogbrukstraktorers yteevne, OECDs regelverk 2, 2015-utgaven fra 

juli 2014.  

(27) Angi følgende: 

Prøvingsmetode 1 i samsvar med nr. 2 i vedlegg XIII til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014, eller 

prøvingsmetode 2 i samsvar med nr. 2 i vedlegg XIII til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014. 
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(28) Angi den siste endringen av den delegerte kommisjonsforordningen som får anvendelse på EU-typegodkjenningen.   

(29) Dersom én eller flere artikler i direktiv 97/68/EF er endret, angis bare den siste endringen som får anvendelse på EF-typegodkjenningen.  

(30) Dersom én eller flere artikler i forordning (EU) nr. 595/2009 er endret, angis bare den siste endringen som får anvendelse på EU-

typegodkjenningen.  

(31) Fyll bare ut relevant(e) kolonne(r) i tabellen med de endelige prøvingsresultatene (herunder forringelsesfaktor og veid gjennomsnitt for 

eventuelle ikke-stasjonære varmstart- og kaldstartsykluser).  

(32) Blant annet alle opplysninger som kreves med hensyn til forskjellige valgfrie områder eller verdier, samt gjensidig avhengige forhold 

(eventuelt i tabellform).  

(33) Strykes i samsvarssertifikatet dersom punktet ikke gjelder for kjøretøyet.  

(33a) Gjelder bare for kjøretøyer i gruppe C.  

(33b) Gjelder bare for delvis oppbygde kjøretøyer.  

(33c) Gjelder bare for ferdigoppbygde eller etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer.  

(33d) Gjelder bare for kjøretøyer i gruppe R og S med stivt drag.  

(33e) Gjelder bare for kjøretøyer i gruppe R og S med mekanisk kopling bak.  

(33f) Gjelder bare for kjøretøyer i gruppe R og S med tippfunksjon.  

(33g) Gjelder bare for kjøretøyer i gruppe R og S med drag.  

(33h) Gjelder bare for kjøretøyer i gruppe R og S med stivt drag og midtaksel. 

(33i) Gjelder bare for nasjonal typegodkjenning av kjøretøyer produsert i små serier i henhold til artikkel 37 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

(33k) Gjelder bare for kjøretøyer utstyrt til bruk i skogbruket.  

(33l) Gjelder bare for kjøretøyer utstyrt med FOPS til annen bruk enn i skogbruket.  

(33m) Gjelder bare for kjøretøyer utstyrt med OPS til annen bruk enn i skogbruket. 

(33n) Gjelder bare for kjøretøyer utstyrt med et vern mot farlige stoffer.  

(33o) Gjelder bare for kjøretøyer med påmonterte maskiner.  

(34) Angi høyden uten valgfrie paneler på siden/bak.  

(35) Klassifisering i henhold til EN-standard 15695-1 («Agricultural tractors and self-propelled sprayers — Protection of the operator 

(driver) against hazardous substances — Part 1: Cab classification, requirements and test procedures»).  

(36) Klassifisering i henhold til EN-standard 15695-2 («Agricultural tractors and self-propelled sprayers — Protection of the operator 

(driver) against hazardous substances — Part 2: Filters, requirements and test procedures»). 

(37) Gi opplysningene som kreves om: driftsbremseanlegg; parkeringsbremseanlegg; for kjøretøyer i gruppe T og C: nødbremseanlegg; om 

eventuell(e) tilleggsbremseinnretning(er) (og særlig mellomakselbremser) og om blokkeringsfrie bremseanlegg.  

(38) NOx-verdien angis ikke dersom prøvingsrapporten bare oppgir verdien for kombinasjonen NOx + HC.  

(MS) Angi medlemsstaten. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Modeller for det lovfestede produsentmerket og EU-typegodkjenningsmerket 

1. Generelle krav til kjøretøymerking 

1.1. Alle kjøretøyer skal utstyres med et merke som beskrevet i denne del, i samsvar med artikkel 34 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 167/2013. Merket skal monteres av kjøretøyprodusenten. 

1.2. Tegn 

1.2.1.  Det skal benyttes alfanumeriske tegn (latinske bokstaver eller arabiske tall) til merkingen i punkt 2.1.1.1–2.1.2, punkt 

3 og punkt 4.2.1.1–4.2.1.9. Til merkingen i punkt 3 skal det imidlertid benyttes store latinske bokstaver (versaler). 

1.2.2.  Produsentens navn eller handelsnavn og betegnelsen på kjøretøytypen kan dessuten inneholde følgende 

symboler/tegn: «*» (asterisk), «&» (og-tegn), «-» (bindestrek eller minustegn) og «′» (apostrof). 

1.3. Minstehøyde for bokstaver og tall 

1.3.1.  Tegn som preges direkte på understellet, rammen eller liknende deler på kjøretøyet, skal være minst 7,0 mm høye. 

1.3.1.1.  På kjøretøyer der den tilgjengelige overflaten til merking er mindre enn en sirkel med 28 mm radius, kan, som 

alternativ til kravene i punkt 1.3.1, minstehøyden for bokstaver og tall være 4,0 mm. 

1.3.2.  Tegnene på det lovfestede produsentmerket skal være minst 4,0 mm høye. 

2. Lovfestet produsentmerke 

2.1.1.  Informasjonen på merket skal være lett å lese, skal ikke kunne slettes og skal inneholde følgende opplysninger, i den 

rekkefølgen som er oppført nedenfor og i samsvar med modellen i tillegg 1: 

2.1.1.1.  Produsentens navn og handelsnavn (bare dersom det er forskjellig fra produsentens navn) 

2.1.1.2.  Kjøretøygruppe, herunder undergruppe og hastighetsindeks(1) 

2.1.1.3.  EU-typegodkjenningsnummer i samsvar med punkt 3 i vedlegg VI 

2.1.1.4.  Kjøretøyets understellsnummer (VIN), som består av en fast tegnkombinasjon i samsvar med kravene i punkt 3 i dette 

vedlegg 

2.1.1.5.  Kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse, i følgende format: (kg)» 

2.1.1.6.  Største teknisk tillatte masse per aksel. Denne opplysningen skal føres opp i rekkefølge forfra og bakover, i følgende 

format: «A-1: … kg» «A-2: … kg» «AA-…: …kg» 

2.1.1.7.  For kjøretøyer i gruppe C oppgis dessuten største teknisk tillatte masse per beltesett og, på samme linje, 

gjennomsnittlig marktrykk. Denne opplysningen må sammenholdes med opplysningen nevnt i punkt 2.1.1.6 og føres 

opp i rekkefølge forfra og bakover, i følgende format: «S-1: … kg P: … kPa» «S-2: … kg P: … kPa» «S-…: … kg P: 

… kPa». Hvert punkt atskilt med ett eller flere mellomrom. 

2.1.1.8.  Teknisk tillatte trekkbare masse(r) for hver understells-/bremsekonfigurasjon for tilhengere i gruppe R eller S i 

samsvar med punkt 4.1.3 i opplysningsdokumentet som fastlagt i del B i vedlegg I til denne forordning(2), i følgende 

format: «B-1» uten bremser, «B-2» påløpsbremsing, «B-3» gjennomgående eller halvt gjennomgående bremsing, «B-

4» hydraulisk eller pneumatisk bremsing, «T-1» drag, «T-2» stivt drag, «T-3» midtaksel. 

2.1.1.9.  For kjøretøyer i gruppe R og S med stivt drag eller midtaksel angis den vertikale belastningen på koplingspunktet (S). 

Koplingspunktet skal anses som den første akselen og nummereres med «0», i følgende format: «A-0: …kg»  
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2.1.2.  Produsenten kan gi tilleggsopplysninger under eller ved siden av de foreskrevne påskriftene, utenfor et tydelig 

avmerket område som bare skal inneholde opplysningene foreskrevet i punkt 2.1.1.1–2.1.1.9 (se eksempler i tillegg 1). 

3. Krav til kjøretøyets understellsnummer (VIN) 

VIN skal oppfylle kravene i ISO-standard 10261:2002 («Earth-Moving Machinery — Product Identification 

Numbering System») eller ISO-standard 3779: 2009 («Road vehicles — Vehicle identification number (VIN) — 

Content and structure»). 

4. Krav til merking ved etappevis godkjenning 

4.1. Basiskjøretøyets understellsnummer 

Basiskjøretøyets understellsnummer i samsvar med kravene i punkt 3 skal beholdes gjennom alle etterfølgende 

etapper av typegodkjenningen for å sikre prosessens «sporbarhet». 

4.2. Ekstra lovfestet produsentmerke 

4.2.1.  I en andre og etterfølgende etapper skal produsenten, i tillegg til det lovfestede produsentmerket nevnt i punkt 2, feste 

et ekstra merke på kjøretøyet, på grunnlag av modellen oppført i tillegg 1. Merket skal festes forsvarlig på et klart 

synlig og lett tilgjengelig sted på en del som ikke skiftes ut ved normal bruk, jevnlig vedlikehold eller reparasjon. Det 

skal vise følgende opplysninger, som skal være lette å lese og ikke kunne slettes, i angitt rekkefølge: 

4.2.1.1.  Produsentens navn 

4.2.1.2.  EU-typegodkjenningsnummer i samsvar med punkt 3 i vedlegg VI 

4.2.1.3.  Kjøretøygruppe, herunder undergruppe og hastighetsindeks(1) og godkjenningsetappe (for basiskjøretøyer skal denne 

første identifikasjonen utelates. For de etterfølgende etappene skal det framgå av opplysningene hvilken etappe det er: 

f.eks. «STAGE 3» for den tredje etappen), hvert punkt atskilt med ett eller flere mellomrom 

4.2.1.4.  VIN 

4.2.1.5.  Kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse, i følgende format: «kg» 

4.2.1.6.  Største teknisk tillatte masse per aksel. Denne opplysningen skal føres opp i rekkefølge forfra og bakover, i følgende 

format: «A-1: … kg» «A-2: … kg» «AA-…: …kg» 

4.2.1.7.  For kjøretøyer i gruppe C oppgis dessuten største teknisk tillatte masse per beltesett og, på samme linje, 

gjennomsnittlig marktrykk. Denne opplysningen må sammenholdes med opplysningen nevnt i punkt 2.1.1.6 og føres 

opp i rekkefølge forfra og bakover, i følgende format: «S-1: … kg P: … kPa» «S-2: … kg P: … kPa» «S-…: … kg P: 

… kPa». Hvert punkt atskilt med ett eller flere mellomrom. 

4.2.1.8.  Teknisk tillatte trekkbare masse(r) for hver understells-/bremsekonfigurasjon for tilhengere i gruppe R eller S i 

samsvar med punkt 4.1.3 i opplysningsdokumentet som fastlagt i del B i vedlegg I til denne forordning(2), i følgende 

format: «B-1» uten bremser, «B-2» påløpsbremsing, «B-3» gjennomgående eller halvt gjennomgående bremsing, «B-

4» hydraulisk eller pneumatisk bremsing, «T-1» drag, «T-2» stivt drag, «T-3» midtaksel 

4.2.1.9.  For kjøretøyer i gruppe R og S med stivt drag eller midtaksel angis den vertikale belastningen på koplingspunktet (S). 

Koplingspunktet skal anses som den første akselen og nummereres med «0», i følgende format: «A-0: …kg» 

5. Krav til merking av komponenter og separate tekniske enheter 

5.1. Hver separate tekniske enhet eller komponent, enten den er en del av et system eller ikke, som er EU-typegodkjent og 

produsert i samsvar med den godkjente typen, skal merkes med et EU-typegodkjenningsmerke i samsvar med artikkel 

34 nr. 2 i forordning (EU) nr. 167/2013. 
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5.1.1.  Som unntak fra punkt 5.1 kreves ikke EU-typegodkjenningsmerke for luftfylte dekk som hovedsakelig er beregnet på 

jordbrukskjøretøyer med diagonal- eller tolags- og diagonalbeltekonstruksjon med en referansehastighet på høyst 40 

km/t (dvs. hastighetssymbol A8), eller for radialdekk som hovedsakelig er beregnet på bygg- og anleggsvirksomhet 

(dvs. dekk merket «Industrial», «IND», «R-4» eller «F-3»), og som er typegodkjent i samsvar med punkt 2.1 i 

vedlegg XXX til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/208. 

5.2. EU-typegodkjenningsmerket for en separat teknisk enhet eller en komponent skal bestå av følgende: 

5.2.1.  Et rektangel som omgir en liten bokstav «e», etterfulgt av et identifikasjonsnummer, som oppført i punkt 2.1 i 

vedlegg VI, til medlemsstaten som har gitt EF-typegodkjenningen for den separate tekniske enheten eller kompo-

nenten. 

5.2.2.  I nærheten av rektangelet et «løpenummer for typegodkjenningsdokumenter» angitt i del 4 av EU-typegodkjennings-

nummeret i henhold til punkt 2.4 i vedlegg VI. I tillegg skal det alfanumeriske tegnet angis i henhold til tabell 6-1 i 

vedlegg VI, som klart og tydelig viser hvilken type komponent eller separat teknisk enhet det dreier seg om. 

5.2.3.  Eksempler på EU-typegodkjenningsmerke for en separat teknisk enhet eller en komponent er oppført i tillegg 2. 

Størrelsen på «a» skal være: 

≥ 5 mm ballastmasser 

sidevern og/eller vern bak 

mekaniske koplinger 

veltevern (ROPS) 

vern mot fallende gjenstander (FOPS), og 

vern mot gjenstander som trenger inn (OPS) 

≥ 3 mm motorer 

elektriske/elektroniske delenheters elektromagnetiske kompatibilitet 

førerseter, og 

bilbelter 

5.3. Dessuten skal merke, handelsnavn eller varemerke oppføres i nærheten av EU-typegodkjenningsmerket. 

 _____  
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Tillegg 1 

Eksempler på det lovfestede produsentmerket 

1. MODELL A for et kjøretøy i gruppe T1b 

 STELLA TRAKTOR WERKE 

T1b 

e6*167/2013*01223 

5DRH123UPAX000001 

5 590 kg 

A-1: 2 390 kg 

A-2: 3 200 kg 

 

 T-1 T-2 T-3 

B-1 3 000 kg 4 000 kg 2 000 kg 

B-2 3 000 kg 4 000 kg 2 000 kg 

B-3 6 000 kg 8 000 kg 4 000 kg 

B-4 12 000 kg 15 000 kg 9 000 kg 

 

2. MODELL B for et kjøretøy i gruppe C2a, etappe 1 

 JEAN NICOLE TRACTORS Ltd. 

C2a STAGE 1 

e3*167/2013*14863 

ZFS159000AZ000055 

820 kg 

A-1: 366 kg 

S-2: 454 kg P: 255 kPa 

 

 T-1 T-2 T-3 

B-1 1 000 kg 2 000 kg 1 000 kg 

B-2 1 000 kg 2 000 kg 1 000 kg 

B-3 2 000 kg 3 000 kg 2 000 kg 

B-4 4 000 kg 5 000 kg 4 000 kg 
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3. MODELL C for et kjøretøy i gruppe R2a med stivt drag 

 REMORQUES HENSCHLER SA. 

R2a 

e12*167/2013*00053 

YA9EBS37009000005 

2 250 kg 

A-0: 1 100 kg 

A-1: 850 kg 

A-2: 1 200 kg 

 

 T-1 T-2 T-3 

B-1 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 

B-2 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 

B-3 2 000 kg 2 000 kg 2 000 kg 

B-4 2 000 kg 2 000 kg 2 000 kg 
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Tillegg 2 

Eksempler på EU-typegodkjenningsmerke for en separat teknisk enhet eller en komponent. 

Figur 1 

Eksempel på EU-typegodkjenningsmerke for et veltevern (ROPS) (dynamisk prøving) 

  

Forklarende merknad til figur 1: 

EU-typegodkjenningsmerket ovenfor er utstedt av Portugal med nummer 00024 for et veltevern (ROPS) (dynamisk prøving). 

Forklarende merknader til vedlegg IV 

(Fotnotetegn, fotnoter og forklarende noter skal ikke føres opp i produsentsertifikatene) 

(1)  Koden for klassifisering i samsvar med artikkel 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 angis, f.eks.«T4.3a» for en traktor med liten 

bakkeklaring og høyeste konstruksjonshastighet under eller lik 40 km/t. 

(2)  For kjøretøyer i gruppe R og S med mekanisk kopling bak angis største tillatte belastning på det bakre koplingspunktet ved trekking av et 

andre kjøretøy i gruppe R eller S for hver understells-/bremsekonfigurasjon for nevnte andre kjøretøy. 

 _____  



Nr. 73/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

VEDLEGG V 

Modeller for EU-typegodkjenningsdokumentet 

LISTE OVER TILLEGG 

Tilleggets nummer Tilleggets tittel Side 

1 Modell for EU-typegodkjenningsdokumentet for hele kjøretøyer med hensyn til en 

ferdigoppbygd kjøretøytype 

162 

2 Modell for EU-typegodkjenningsdokumentet for hele kjøretøyer med hensyn til en 

delvis oppbygd type, en kjøretøytype med ferdigoppbygde og delvis oppbygde 

varianter, en kjøretøytype med etappevis ferdigoppbygde og delvis oppbygde varianter 

eller en etappevis ferdigoppbygd kjøretøytype 

164 

3 Modell for tilføyelse til EU-typegodkjenningsdokumentet 168 

4 Modell for EU-typegodkjenningsdokumentet for et kjøretøysystem 174 

5 Modell for EU-typegodkjenningsdokumentet for en separat teknisk enhet eller en 

komponent 

177 

6 Modell for tilføyelse til EU-typegodkjenningsdokumentet for en separat teknisk enhet 

eller en komponent 

179 

1. Generelle krav 

1.1. Modell A for EU-typegodkjenningsdokumentet for hele kjøretøyer med hensyn til en ferdigoppbygd kjøretøytype er 

oppført i tillegg 1. 

1.2. Modell B for EU-typegodkjenningsdokumentet for hele kjøretøyer med hensyn til en delvis oppbygd kjøretøytype, en 

kjøretøytype med ferdigoppbygde og delvis oppbygde varianter, en kjøretøytype med etappevis ferdigoppbygde og 

delvis oppbygde varianter eller en etappevis ferdigoppbygd kjøretøytype er oppført i tillegg 2. 

1.3. Listen over gjeldende krav eller rettsakter som kjøretøytypen samsvarer med, og som er vedlagt EU-typegodkjennings-

dokumentet for hele kjøretøyer når produsenten velger typegodkjenning i ett trinn i samsvar med artikkel 25 nr. 6 i 

forordning (EU) nr. 167/2013, er oppført i tillegg 3. 

1.4. Modell C for EU-typegodkjenningsdokumentet for et kjøretøysystem er oppført i tillegg 4. 

1.5. Modell D for EU-typegodkjenningsdokumentet for en separat teknisk enhet eller en komponent er oppført i tillegg 5. 

1.5.1.  Tilføyelsen til EU-typegodkjenningsdokumentet for en separat teknisk enhet eller en komponent er oppført i tillegg  

6. Når en komponent / separat teknisk enhet har bruksbegrensninger eller særlige monteringsvilkår eller begge deler, 

skal det angis i tilføyelsen. 

1.6. Typegodkjenningsdokumentet skal ikke være større enn A4-format (210 × 297 mm). 

 _____  
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Tillegg 1 

Modell for EU-typegodkjenningsdokumentet for hele kjøretøyer med hensyn til en ferdigoppbygd kjøretøytype 

EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

MODELL A 

(Benyttes ved typegodkjenning av et ferdigoppbygd kjøretøy) 

EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR HELE KJØRETØYER 

Identifikasjon av typegodkjenningsmyndigheten 

Melding om: 

— EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer(1) 

— utvidelse av EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer(1) 

— avslag på EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer(1) 

— tilbakekalling av EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer(1)  

for en ferdigoppbygd kjøretøytype 

med hensyn til forordning (EU) nr. 167/2013, sist endret ved (delegert kommisjons-)(1) (europaparlaments- og råds-)(1)forordning 

(EU) (nr.)(1) … /… (1)(5) 

EU-typegodkjenningsnummer:  .......................................................................................................................................................  

Begrunnelse for utvidelse/avslag/tilbakekalling(1):  .........................................................................................................................  

AVSNITT I 

1.1. Merke (produsentens handelsnavn):  ...................................................................................................................................  

1.2. Type(2):  ..............................................................................................................................................................................  

1.2.1  Variant(er)(2):  .....................................................................................................................................................................  

1.2.2  Versjon(er)(2):  ....................................................................................................................................................................  

1.2.3.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .....................................................................................................................................  

1.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(3):  ..................................................................................................  

1.4. Navn på og adresse til produsenten av det ferdigoppbygde kjøretøyet:  ..............................................................................  

1.4.1.  Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  .......................................................................................................  

1.4.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  ............................................................................................  

AVSNITT II 

1. Teknisk instans med ansvar for å utføre prøvingene:  .........................................................................................................  

2. Prøvingsrapportens dato:  ....................................................................................................................................................  

3. Prøvingsrapportens nummer:  ..............................................................................................................................................  

AVSNITT III 

Undertegnede bekrefter herved riktigheten av produsentens beskrivelse i vedlagte opplysningsdokument, av kjøretøytypen 

beskrevet ovenfor, der én eller flere representative prøver som EU-typegodkjenningsmyndigheten har valgt ut, er framlagt som 

prototyp(er) av kjøretøytypen, og at de vedlagte prøvingsresultatene gjelder for kjøretøytypen.  
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1. Den ferdigoppbygde kjøretøytypen oppfyller / oppfyller ikke(1) alle relevante krav oppført i vedlegg I til forordning 

(EU) nr. 167/2013. 

1.1. Gyldighetsbegrensninger(1)(6):  ...........................................................................................................................................  

1.2. Gjeldende fritak(1)(7):  .........................................................................................................................................................  

1.2.1.  Begrunnelse for fritakene(1)(7):  ..........................................................................................................................................  

1.2.2.  Alternative krav(1)(7):  .........................................................................................................................................................  

2. Godkjenningen gis/utvides/avslås/tilbakekalles(1) 

2.1. Godkjenningen gis i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013, og gyldigheten er dermed begrenset til 

dd/mm/åå(6). 

Sted:  ................................................................................................................................................................................................  

Dato:  ................................................................................................................................................................................................  

Navn og underskrift (eller visuell framstilling av en «avansert elektronisk signatur» i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 1999/93/EF, herunder opplysninger for verifisering): ..................................................................................................  

Vedlegg: 

Opplysningspakke 

Prøvingsresultater 

Navn, stilling i foretaket og underskriftsprøve(r) for personen(e) som har myndighet til å undertegne samsvarssertifikater. 

Et utfylt eksemplar av samsvarssertifikatet 

NB: 

—  Dersom denne modellen benyttes til typegodkjenning av et kjøretøy som unntak for ny teknologi eller nye prinsipper i 

henhold til artikkel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013, skal sertifikatets tittel lyde: «FORELØPIG EU-TYPEGOD-

KJENNINGSDOKUMENT FOR HELE KJØRETØYER, GYLDIG BARE PÅ TERRITORIET TIL … (4)». Det skal også 

framgå av det foreløpige typegodkjenningsdokumentet hvilke begrensninger som er pålagt med hensyn til godkjenningens 

gyldighet i samsvar med artikkel 25 nr. 4 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

—  Dersom denne modellen benyttes til nasjonal typegodkjenning av kjøretøyer produsert i små serier i henhold til artikkel 37 

i forordning (EU) nr. 167/2013, skal den ikke ha overskriften «EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR 

KJØRETØYER». I teksten skal det opplyses om fritakene, om begrunnelsen for fritakene og om alternative krav i henhold 

til artikkel 37 nr. 2 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

Forklarende merknader til tillegg 1 

(Fotnotetegn, fotnoter og forklarende noter skal ikke føres opp i EU-typegodkjenningsdokumentet for hele kjøretøyer) 

(1)  Stryk det som ikke passer. 

(2)  Angi den alfanumeriske koden type-variant-versjon eller «TVV» tildelt hver type, variant og versjon som oppført i punkt 2.3 i del B i 

vedlegg I til denne forordning. Matrisen oppført i punkt 2.2 i del B i vedlegg I til denne forordning kan benyttes til å identifisere variant 

og versjoner. 

(3)  Koden for klassifisering i samsvar med artikkel 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 angis, f.eks.«T4.3a» for en traktor med liten 

bakkeklaring og høyeste konstruksjonshastighet under eller lik 40 km/t. 

(4)  Angi medlemsstaten. 

(5)  Dersom en eller flere artikler i forordning (EU) nr. 167/2013 er endret, angis bare den siste endringen som får anvendelse på EU-

typegodkjenningen. 

(6)  Gjelder bare typegodkjenning av et kjøretøy som unntak for ny teknologi eller nye prinsipper i henhold til artikkel 35 i forordning (EU) 

nr. 167/2013. 

(7)  Gjelder bare for nasjonal typegodkjenning av kjøretøyer produsert i små serier i henhold til artikkel 37 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

 _____  
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Tillegg 2 

Modell for EU-typegodkjenningsdokumentet for hele kjøretøyer med hensyn til en delvis oppbygd type, en 

kjøretøytype med ferdigoppbygde og delvis oppbygde varianter, en kjøretøytype med etappevis 

ferdigoppbygde og delvis oppbygde varianter eller en etappevis ferdigoppbygd kjøretøytype 

EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

MODELL B 

(Benyttes ved typegodkjenning av et etappevis ferdigoppbygd eller delvis oppbygd kjøretøy eller en kjøretøytype med 

ferdigoppbygde og delvis oppbygde varianter eller med etappevis ferdigoppbygde og delvis oppbygde varianter) 

EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR HELE KJØRETØYER 

Godkjenningsmyndighetens stempel 

Melding om: 

— EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer(1) 

— utvidelse av EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer(1) 

— avslag på EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer(1) 

— tilbakekalling av EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer(1)  

— for en etappevis ferdigoppbygd kjøretøytype(1) 

— for en delvis oppbygd kjøretøytype(1) 

— for en kjøretøytype med ferdigoppbygde og delvis 

oppbygde varianter(1) 

— for en kjøretøytype med etappevis ferdigoppbygde 

og delvis oppbygde varianter(1) 

med hensyn til forordning (EU) nr. 167/2013, sist endret ved (delegert kommisjons-)(1) (europaparlaments- og råds-)(1)forordning 

(EU) (nr.)(1) … /… (1)(8) 

EU-typegodkjenningsnummer(1):  ...................................................................................................................................................  

Begrunnelse for utvidelse/avslag/tilbakekalling(1):  .........................................................................................................................  

AVSNITT I 

1.1. Merke (produsentens handelsnavn): ....................................................................................................................................  

1.2. Type(2):  ...............................................................................................................................................................................  

1.2.1  Variant(er)(2):  .....................................................................................................................................................................  

1.2.2  Versjon(er)(2):  .....................................................................................................................................................................  

1.2.3.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ......................................................................................................................................  

1.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(3):  ...................................................................................................  

1.4. Selskapsnavn og adresse til produsenten av basiskjøretøyet(1)(4):  ......................................................................................  

Selskapsnavn og adresse til produsenten av den ferdigoppbygde varianten(1)(4):  ..............................................................  

Selskapsnavn og adresse til produsenten av det/den etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet/varianten(1)(4):  .......................  

Selskapsnavn og adresse til produsenten som har ansvar for den siste etappen for det delvis oppbygde kjøretøyet(1)(4):  ..  

Selskapsnavn og adresse(r) til produsenten(e) som har ansvar for alle tidligere etapper(1)(4):  ...........................................  

1.4.1.  Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ........................................................................................................  

1.4.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  .............................................................................................  
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AVSNITT II 

1. Teknisk instans med ansvar for å utføre prøvingene:  ..........................................................................................................  

2. Prøvingsrapportens dato:  ....................................................................................................................................................  

3. Prøvingsrapportens nummer:  ..............................................................................................................................................  

AVSNITT III 

Undertegnede bekrefter herved riktigheten av produsentens beskrivelse i vedlagte opplysningsdokument, av kjøretøytypen 

beskrevet ovenfor, der én eller flere representative prøver som EU-typegodkjenningsmyndigheten har valgt ut er framlagt som 

prototyp(er) av kjøretøytypen, og at de vedlagte prøvingsresultatene gjelder for kjøretøytypen. 

1. For ferdigoppbygde varianter 

1.1. De ferdigoppbygde variantene av kjøretøytypen oppfyller / oppfyller ikke(1) alle relevante krav oppført i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 167/2013. 

2. For etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer/varianter 

2.1. Den etappevis ferdigoppbygde kjøretøytypen / etappevis ferdigoppbygde varianten av kjøretøytypen oppfyller / 

oppfyller ikke(1) alle relevante krav oppført i vedlegg I til forordning (EU) nr. 167/2013(4): 

2.1.1.  Godkjenningsmyndigheten har kontrollert at det/den etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet/varianten av kjøretøytypen 

oppfyller alle gjeldende tekniske krav på tidspunktet da denne typegodkjenningen blir gitt (se artikkel 20 nr. 6 i 

forordning (EU) nr. 167/2013). 

3. For delvis oppbygde kjøretøyer/varianter 

3.1. Den delvis oppbygde kjøretøy typen / de delvis oppbygde variantene av kjøretøytypen oppfyller / oppfyller ikke(1) de 

tekniske kravene i rettsaktene som er oppført i tabellen i punkt 2 i del 2(4). 

4. Godkjenningen gis/utvides/avslås/tilbakekalles(1) 

4.1. Godkjenningen gis i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013, og gyldigheten er dermed begrenset til 

dd/mm/åå(6). 

5. Gyldighetsbegrensninger(1)(6):  ...........................................................................................................................................  

6. Gjeldende fritak(1)(7):  .........................................................................................................................................................  

6.1. Begrunnelse for fritakene(1)(7):  ...........................................................................................................................................  

6.2. Alternative krav(1)(7):  .........................................................................................................................................................  

Sted:  ................................................................................................................................................................................................  

Dato:  ................................................................................................................................................................................................  

Navn og underskrift (eller visuell framstilling av en «avansert elektronisk signatur» i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 1999/93/EF, herunder opplysninger for verifisering):  .................................................................................................  

Vedlegg: 

Opplysningspakke 

Prøvingsresultater 

Navn, stilling i foretaket og underskriftsprøve(r) for personen(e) som har myndighet til å undertegne samsvarssertifikater. 

Et utfylt eksemplar av samsvarssertifikatet 
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NB: 

—  Dersom denne modellen benyttes til typegodkjenning av et kjøretøy som unntak for ny teknologi eller nye prinsipper i 

henhold til artikkel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013, skal sertifikatets tittel lyde: «FORELØPIG EU-TYPEGOD-

KJENNINGSDOKUMENT FOR HELE KJØRETØYER, GYLDIG BARE PÅ TERRITORIET TIL … (5)». Det skal også 

framgå av det foreløpige typegodkjenningsdokumentet hvilke begrensninger som er pålagt med hensyn til godkjenningens 

gyldighet i samsvar med artikkel 25 nr. 4 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

—  Dersom denne modellen benyttes til nasjonal typegodkjenning av kjøretøyer produsert i små serier i henhold til artikkel 37 

i forordning (EU) nr. 167/2013, skal den ikke ha overskriften «EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR 

KJØRETØYER». I teksten skal det opplyses om fritakene, om begrunnelsen for fritakene og om alternative krav i henhold 

til artikkel 37 nr. 2 i forordning (EU) nr. 167/2013. 
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EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR HELE KJØRETØYER 

Del 2 

Denne EU-typegodkjenningen gjelder delvis oppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer, varianter eller versjoner. 

1. Tidligere etappegodkjenning(er) av kjøretøyene 

Etappe 
EU-

typegodkjenningsnummer 
Dato Gjelder for 

Varianter eller versjoner som 

er delvis oppbygd eller 

etappevis ferdigoppbygd(9) 

1 

(basiskjøretøy) 

    

2     

2. Liste over krav som gjelder for den typegodkjente delvis oppbygde kjøretøytypen eller -varianten eller -versjonen (det skal 

tas hensyn til virkeområdet for hver av rettsaktene oppført nedenfor, og de siste endringene av dem)(10). 

Punkt Emne Rettsakt 
Endret ved og/eller i 

gjennomføringsfasen 

Gjelder variant eller 

eventuelt versjon 

     

Forklarende merknader til tillegg 2 

(Fotnotetegn, fotnoter og forklarende noter skal ikke føres opp i EU-typegodkjenningsdokumentet for hele kjøretøyer) 

(1)  Stryk det som ikke passer. 

(2)  Angi den alfanumeriske koden type-variant-versjon eller «TVV» tildelt hver type, variant og versjon som oppført i punkt 2.3 i del B i 

vedlegg I til denne forordning. Matrisen oppført i punkt 2.2 i del B i vedlegg I til denne forordning kan benyttes til å identifisere variant og 

versjoner. 

(3)  Koden for klassifisering i samsvar med artikkel 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 angis, f.eks.«T4.3a» for en traktor med liten 

bakkeklaring og høyeste konstruksjonshastighet under eller lik 40 km/t. 

(4)  Se del 2. 

(5)  Angi medlemsstaten. 

(6)  Gjelder bare typegodkjenning av et kjøretøy som unntak for ny teknologi eller nye prinsipper i henhold til artikkel 35 i forordning (EU)  

nr. 167/2013. 

(7)  Gjelder bare for nasjonal typegodkjenning av kjøretøyer produsert i små serier i henhold til artikkel 37 i forordning (EU) No 167/2013. 

(8)  Dersom en eller flere artikler i forordning (EU) nr. 167/2013 er endret, angis bare den siste endringen som får anvendelse på EU-

typegodkjenningen. 

(9)  Dersom typegodkjenningen omfatter én eller flere delvis oppbygde varianter eller versjoner, angis de varianter eller versjoner som er 

ferdigoppbygd eller etappevis ferdigoppbygd. 

(10)  Før bare opp emner som er nevnt i vedlegg I til forordning (EU) nr. 167/2013, og som er godkjent i samsvar med direktiv 97/68/EF eller de 

UN-ECE-reglementer som er nevnt i artikkel 49 i forordning (EU) nr. 167/2013 (UN-ECE-godkjenninger), eller som er basert på 

fullstendige prøvingsrapporter utstedt på grunnlag av OECDs standardregelverk som alternativ til prøvingsrapporter utarbeidet etter 

forordning (EU) nr. 167/2013 og delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til den forordningen. 

 _____  
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Tillegg 3 

Modell for tilføyelse til EU-typegodkjenningsdokumentet 

Tilføyelse til EF-typegodkjenningsdokumentet 

Liste over rettsakter som kjøretøytypen samsvarer med 

Skal fylles ut bare ved typegodkjenning i samsvar med artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 167/2013 

Punkt Emne Rettsakt 

Endret ved og/eller 

i gjennomførings-

fasen 

Gjelder for 

versjon 

KRAV TIL KJØRETØYETS FUNKSJONSSIKKERHET 

1 Kjøretøykonstruksjonens integritet Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg II 

  

2 Høyeste konstruksjonshastighet, turtalls-

regulatorer og hastighetsbegrensere 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg III 

  

3 Styring for hurtige traktorer Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg IV 

  

4 Styring Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg V 

  

5 Hastighetsmålere Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg VI 

  

6 Synsfelt og vindusviskere Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg VII 

  

7 Glassruter Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg VIII 

  

8 Speil Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg IX 

  

9 Informasjonssystemer for fører Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg X 

  

10 Lys, lyssignalinnretninger og deres 

lyskilder 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg XI 

  

11 Lysanlegg Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg XII 

  

12 Beskyttelse av passasjerer, herunder 

innvendig utstyr, hodestøtter, bilbelter 

og kjøretøyets dører 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg XIII 

  

13 Kjøretøyets utvendige deler og tilbehør Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg XIV 

  

14 Elektromagnetisk kompatibilitet Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg XV 
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Punkt Emne Rettsakt 

Endret ved og/eller 

i gjennomførings-

fasen 

Gjelder for 

versjon 

15 Signalhorn Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg XVI 

  

16 Varmeanlegg Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg XVII 

  

17 Sikringsinnretninger mot uvedkommen-

des bruk 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg XVIII 

  

18 Kjennemerker Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg XIX 

  

19 Lovfestede merker og andre merker Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg XX 

  

20 Mål og tilhengermasse Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg XXI 

  

21 Største totalmasse Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg XXII 

  

22 Ballastmasser Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg XXIII 

  

23 Sikkerheten i elektriske systemer Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg XXIV 

  

24 Drivstofftanker Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg XXV 

  

25 Vern bak Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg XXVI 

  

26 Sidevern Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg XXVII 

  

27 Lasteplattformer Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg XXVIII 

  

28 Slepeinnretninger Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg XXIX 

  

29 Dekk Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg XXX 

  

30 Avskjermingssystemer Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg XXXI 

  

31 Reversgir Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg XXXII 

  

32 Belter Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg XXXIII 

  

33 Mekaniske koplinger Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208 vedlegg XXXIV 
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Punkt Emne Rettsakt 

Endret ved og/eller 

i gjennomførings-

fasen 

Gjelder for 

versjon 

KRAV TIL KJØRETØYERS BREMSEANLEGG 

34 Konstruksjon og montering av brem-

seinnretninger og koplinger for til-

hengerbrems 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/68 vedlegg I 

  

35 Prøving og ytelse for bremseanlegg og 

koplinger for tilhengerbrems, og for 

kjøretøyer utstyrt med dette 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/68 vedlegg II 

  

36 Måling av reaksjonstid Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/68 vedlegg III 

  

37 Energikilder og energilagringsenheter 

for bremseanlegg og koplinger for 

tilhengerbrems, og for kjøretøyer utstyrt 

med dette 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/68 vedlegg IV 

  

38 Fjærbremser og kjøretøyer utstyrt med 

dette 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/68 vedlegg V 

  

39 Parkeringsbremseanlegg med en me-

kanisk låseinnretning for bremsesy-

lindrene 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/68 vedlegg VI 

  

40 Alternative prøvingskrav for kjøretøyer 

der prøvinger av type I, type II eller 

type III ikke er obligatoriske 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/68 vedlegg VII 

  

41 Prøving av påløpsbremseanlegg, brem-

seinnretninger og koplinger for til-

hengerbrems, og for kjøretøyer utstyrt 

med dette 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/68 vedlegg VIII 

  

42 Kjøretøyer med hydrostatisk drift og 

deres bremseinnretninger og brem-

seanlegg 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/68 vedlegg IX 

  

43 Sikkerhetsmessige aspekter ved 

komplekse elektroniske kjøretøykontroll-

systemer 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/68 vedlegg X 

  

44 Prøvingsmetoder for blokkeringsfrie 

bremseanlegg og for kjøretøyer utstyrt 

med dette 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/68 vedlegg XI 

  

45 EBS på kjøretøyer med trykk-

luftbremseanlegg eller kjøretøyer med 

datakommunikasjon via pol 6 eller 7 i 

ISO 7638-kopling og kjøretøyer utstyrt 

med EBS 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/68 vedlegg XII 

  

46 Hydrauliske koplinger med enkel slange 

og kjøretøyer utstyrt med dette  

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/68 vedlegg XIII 
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Punkt Emne Rettsakt 

Endret ved og/eller 

i gjennomførings-

fasen 

Gjelder for 

versjon 

KRAV TIL OPPBYGGING AV KJØRETØYER OG GENERELLE TYPEGODKJENNINGSKRAV 

47 Bestemmelser om framgangsmåter for 

typegodkjenning, herunder krav i 

forbindelse med virtuell prøving 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg III 

  

48 Bestemmelser om produksjonssamsvar Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg IV 

  

49 Tilgang til opplysninger om reparasjon 

og vedlikehold 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg V 

  

50 Veltevern (dynamisk prøving) Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg VI 

  

51 Veltevern (traktorer med belter) Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg VII 

  

52 Veltevern (statisk prøving) Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg VIII 

  

53 Veltevern (veltevern montert foran på 

smalsporede traktorer) 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg IX 

  

54 Veltevern (veltevern montert bak på 

smalsporede traktorer) 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg X 

  

55 Vern mot fallende gjenstander Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg XI 

  

56 Passasjerseter Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg XII 

  

57 Førerens eksponering for støy Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg XIII 

  

58 Førersete Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg XIV 

  

59 Manøvreringsrom og tilgang til 

førerplass 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg XV 

  

60 Kraftuttak Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg XVI 

  

61 Avskjerming av motordeler Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg XVII 
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Punkt Emne Rettsakt 

Endret ved og/eller 

i gjennomførings-

fasen 

Gjelder for 

versjon 

62 Bilbeltefester Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg XVIII 

  

63 Bilbelter Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg XIX 

  

64 Vern mot gjenstander som trenger inn Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg XX 

  

65 Eksosanlegg Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg XXI 

  

66 Brukerhåndbok Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg XXII 

  

67 Betjeningsinnretninger, herunder sik-

kerhet og driftssikkerhet ved betjenings-

systemer, innretninger for nødstopp og 

automatisk stopp 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg XXIII 

  

68 Vern mot andre mekaniske farer Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg XXIV 

  

69 Avskjerminger og verneinnretninger Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg XXV 

  

70 Informasjon, advarsler og merkinger Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg XXVI 

  

71 Materialer og produkter Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg XXVII 

  

72 Batterier Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg XXVIII 

  

73 Vern mot farlige stoffer Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg XXIX 

  

74 Kvalitetsstandarder og vurdering av 

tekniske instanser 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 vedlegg XXX 

  

KRAV TIL MILJØPRESTASJON OG FRAMDRIFTSENHETENS YTELSE 

75 EU-typegodkjenning av en motortype 

eller motorfamilie for en type jordbruks- 

og skogbrukskjøretøy som separat 

teknisk enhet med hensyn til utslipp av 

forurensende stoffer 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/96 vedlegg I 
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Punkt Emne Rettsakt 

Endret ved og/eller 

i gjennomførings-

fasen 

Gjelder for 

versjon 

76 EU-typegodkjenning av en type jord-

bruks- og skogbrukskjøretøy utstyrt 

med en motortype eller motorfamilie 

med hensyn til utslipp av forurensende 

stoffer 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/96 vedlegg II 

  

77 Utvendige lydutslipp Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/96 vedlegg III 
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Tillegg 4 

Modell for EU-typegodkjenningsdokumentet for et kjøretøysystem 

EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

MODELL C 

(Benyttes ved typegodkjenning av et kjøretøysystem) 

EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

Godkjenningsmyndighetens stempel 

Melding om: 

— EU-typegodkjenning(1) 

— utvidelse av EU-typegodkjenning(1) 

— avslag på EU-typegodkjenning(1) 

— tilbakekalling av EU-typegodkjenning(1)  

av en type system / type kjøretøy med hensyn til et 

system(1)(0) 

med hensyn til vedlegg(7) … til delegert(e) kommisjonsforordning(er)(EU) (nr.)(1) …/…, (og vedlegg … (7) til delegert 

kommisjonsforordning (EU) (nr.)(1) …/…)(1) sist endret ved (delegert kommisjons-)(1) (europaparlaments- og råds-(1))forordning 

(EU) (nr.)(1) …/… (1)(6) 

EU-typegodkjenningsnummer(1):  ...................................................................................................................................................  

Begrunnelse for utvidelse/avslag/tilbakekalling(1):  .........................................................................................................................  

AVSNITT I 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  ...............................................................................................................................  

2.2. Type:  ..................................................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .....................................................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ..............................................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggets/-anleggenes og/eller produksjonsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ...................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  ............................................................................................  

2.4. Kjøretøy(er) som det er beregnet på(8): 

2.4.1.  Type(2):  ..............................................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(2):  .....................................................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(2):  ....................................................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .....................................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(3):  ..................................................................................................  

AVSNITT II 

1. Teknisk instans med ansvar for å utføre prøvingene:  .........................................................................................................  

2. Prøvingsrapportens dato:  ....................................................................................................................................................  

3. Prøvingsrapportens nummer:  ..............................................................................................................................................   
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AVSNITT III 

Undertegnede bekrefter herved riktigheten av produsentens beskrivelse i vedlagte opplysningsdokument, av den type system / 

type kjøretøy med hensyn til et system(1)(0) som er beskrevet ovenfor, der én eller flere representative prøver som EU-

typegodkjenningsmyndigheten har valgt ut er framlagt som prototyper av typen(0) …, og at de vedlagte prøvingsresultatene 

gjelder for typen(0).  .........................................................................................................................................................................  

1. Den type system / type kjøretøy med hensyn til et system(1)(0) og den eller de komponenter og/eller separate tekniske 

enheter som er montert på kjøretøyet/kjøretøyene(9), oppfyller / oppfyller ikke(1) de tekniske kravene i de relevante 

rettsaktene. 

2. Godkjenningen gis/utvides/avslås/tilbakekalles(1) 

2.1. Godkjenningen gis i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013, og gyldigheten er dermed begrenset til 

dd/mm/åå(6). 

3. Gyldighetsbegrensninger(1)(6):  ..........................................................................................................................................  

Sted:  ................................................................................................................................................................................................  

Dato:  ................................................................................................................................................................................................  

Navn og underskrift (eller visuell framstilling av en «avansert elektronisk signatur» i samsvar med direktiv 99/93/EF, herunder 

opplysninger for verifisering): .........................................................................................................................................................  

Vedlegg: 

Opplysningspakke 

Prøvingsrapport 

NB: 

Dersom denne modellen benyttes til typegodkjenning av et system som unntak for ny teknologi eller nye prinsipper i henhold til 

artikkel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013, skal sertifikatets tittel lyde: «FORELØPIG EU-TYPEGOD-

KJENNINGSDOKUMENT, GYLDIG BARE PÅ TERRITORIET TIL … (4)». Det skal også framgå av det foreløpige 

typegodkjenningsdokumentet hvilke begrensninger som er pålagt med hensyn til godkjenningens gyldighet i samsvar med 

artikkel 25 nr. 4 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

Del 2 

Denne EU-typegodkjenningen gjelder en type system / type kjøretøy med hensyn til et system(1)(0). 

Komponent(er) og eller separat(e) tekniske enhet(er) som skal monteres på kjøretøytypen(8) med sikte på samsvar med 

typegodkjenning av systemet: 

Komponent / separat teknisk enhet(10) Alfanumerisk tegn(10) Typegodkjenningsnummer 

   

Forklarende merknader til tillegg 4 

(Fotnotetegn, fotnoter og forklarende noter skal ikke føres opp i EU-typegodkjenningsdokumentet for et kjøretøysystem) 

(0)  Angi system, komponent eller separat teknisk enhet i samsvar med første kolonne i tabell 6-1 i vedlegg VI til denne forordning (f.eks. 

montering av en motor/motorfamilie) 

(1)  Stryk det som ikke passer. 

(2)  Angi den alfanumeriske koden type-variant-versjon eller «TVV» tildelt hver type, variant og versjon som oppført i punkt 2.3 i del B i 

vedlegg I til denne forordning. Matrisen oppført i punkt 2.2 i del B i vedlegg I til denne forordning kan benyttes til å identifisere variant og 

versjoner.  
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(3)  Koden for klassifisering i samsvar med artikkel 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 angis, f.eks.«T4.3a» for en traktor med liten 

bakkeklaring og høyeste konstruksjonshastighet under eller lik 40 km/t. 

(4)  Angi medlemsstaten. 

(5)  Gjelder bare typegodkjenning av et system som unntak for ny teknologi eller nye prinsipper i henhold til artikkel 35 i forordning (EU) nr. 

167/2013. 

(6)  Angi den siste endringen av den delegerte kommisjonsforordningen som får anvendelse på EU-typegodkjenningen. 

(7)  Romertallet for det relevante vedlegget til den delegerte kommisjonsforordningen eller flere romertall for de relevante vedleggene til 

samme delegerte kommisjonsforordning. 

(8)  Disse opplysningene gis for hver kjøretøytype. 

(9)  Se del 2. 

(10)  I samsvar med tabell 6-1 i vedlegg VI til denne forordning. 

 _____  
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Tillegg 5 

Modell for EU-typegodkjenningsdokumentet for en separat teknisk enhet eller en komponent 

EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

MODELL D 

(Benyttes ved typegodkjenning av en komponent / en separat teknisk enhet) 

EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

Godkjenningsmyndighetens stempel 

Melding om: 

— EU-typegodkjenning(1) 

— utvidelse av EU-typegodkjenning(1) 

— avslag på EU-typegodkjenning(1) 

— tilbakekalling av EU-typegodkjenning(1)  

av en type komponent / separat teknisk enhet(1)(0) 

med hensyn til vedlegg … (5) til delegert(e) kommisjonsforordning(EU) (nr.) …/…(1), (og vedlegg … (5) til delegert kommis-

jonsforordning (EU) (nr.)(1) …/…)(1) sist endret ved (delegert kommisjons-)(1) (europaparlaments- og råds-(1)(6))forordning (EU) 

(nr.)(6) …/… (1) 

EU-typegodkjenningsnummer(1):  ...................................................................................................................................................  

Begrunnelse for utvidelse/avslag/tilbakekalling(1):  .........................................................................................................................  

AVSNITT I 

2.1. Merke(r) (produsentens handelsnavn):  ...............................................................................................................................  

2.2. Type:  ..................................................................................................................................................................................  

2.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .....................................................................................................................................  

2.3. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ..............................................................................................................................  

2.3.1.  Monteringsanleggets/-anleggenes og/eller produksjonsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ...................................  

2.3.2.  Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  ............................................................................................  

2.4. For en separat teknisk enhet, kjøretøy(er) som den er beregnet på(6): 

2.4.1.  Type(2):  ..............................................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(2):  .....................................................................................................................................................................  

2.4.3.  Versjon(er)(2):  ....................................................................................................................................................................  

2.4.4.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .....................................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(3):  ..................................................................................................  

2.6. Typegodkjenningsmerkets plassering og festemåte:  ...........................................................................................................  

AVSNITT II 

1. Teknisk instans med ansvar for å utføre prøvingene:  .........................................................................................................  

2. Prøvingsrapportens dato:  ....................................................................................................................................................  

3. Prøvingsrapportens nummer:  ..............................................................................................................................................   
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AVSNITT III 

Undertegnede bekrefter herved riktigheten av produsentens beskrivelse i vedlagte opplysningsdokument, av den type 

komponent / separat teknisk enhet(1)(0) som er beskrevet ovenfor, der én eller flere representative prøver som EU-typegod-

kjenningsmyndigheten har valgt ut er framlagt som prototyper av typen(0) …, og at de vedlagte prøvingsresultatene gjelder for 

typen(0)  ............................................................................................................................................................................................  

1. Typen komponent / separat tekniske enhet(1)(0) oppfyller / oppfyller ikke(1) de tekniske kravene i de relevante 

rettsaktene. 

2. Godkjenningen gis/utvides/avslås/tilbakekalles(1) 

2.1. Godkjenningen gis i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013, og gyldigheten er dermed begrenset til 

dd/mm/åå(4). 

3. Gyldighetsbegrensninger(1)(4):  ...........................................................................................................................................  

Sted:  ................................................................................................................................................................................................  

Dato:  ................................................................................................................................................................................................  

Navn og underskrift (eller visuell framstilling av en «avansert elektronisk signatur» i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 1999/93/EF, herunder opplysninger for verifisering):  ............................................................. 

Vedlegg: 

Opplysningspakke 

Prøvingsrapport 

NB: 

Dersom denne modellen benyttes til typegodkjenning av en komponent eller separat teknisk enhet som unntak for ny teknologi 

eller nye prinsipper i henhold til artikkel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013, skal sertifikatets tittel lyde: «FORELØPIG EU-

TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT, GYLDIG BARE PÅ TERRITORIET TIL … (3)». Det skal også framgå av det 

foreløpige typegodkjenningsdokumentet hvilke begrensninger som er pålagt med hensyn til godkjenningens gyldighet, i 

samsvar med artikkel 25 nr. 4 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

Forklarende merknader til tillegg 5 

(Fotnotetegn, fotnoter og forklarende noter skal ikke føres opp i EU-typegodkjenningsdokumentet for en separat teknisk enhet eller en 

komponent) 

(0)  Angi komponent / separat teknisk enhet i samsvar med første kolonne i tabell 6-1 i vedlegg VI til denne forordning (f.eks. veltevern 

(ROPS) (dynamisk prøving)). 

(1)  Stryk det som ikke passer. 

(2)  Angi den alfanumeriske koden type-variant-versjon eller «TVV» tildelt hver type, variant og versjon som oppført i punkt 2.3 i del B i 

vedlegg I til denne forordning. Matrisen oppført i punkt 2.3 i del B i vedlegg I til denne forordning kan benyttes til å identifisere variant 

og versjoner. 

(3)  Angi medlemsstaten. 

(4)  Gjelder bare typegodkjenning av en komponent eller separat teknisk enhet som unntak for ny teknologi eller nye prinsipper i henhold til 

artikkel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

(5)  Romertallet for det relevante vedlegget til den delegerte kommisjonsforordningen, eller flere romertall for de relevante vedleggene til 

samme delegerte kommisjonsforordning. 

(6)  Disse opplysningene gis for hver kjøretøytype. 

 _____  
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Tillegg 6 

Modell for tilføyelse til EU-typegodkjenningsdokumentet for en separat teknisk enhet eller en komponent 

Tilføyelse til EF-typegodkjenningsdokumentet 

TILFØYELSE TIL EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTET MED TYPEGODKJENNINGSNUMMER  

1. Begrensninger i bruken av(0)(1)  ..............................................................  (2):  ...........................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

2. Særlige vilkår for monteringen av(0)(1)  ...................................................  (2):  ..........................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

3. Merknader(0):  ............................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

Forklarende merknader til tillegg 6 

(Fotnotetegn, fotnoter og forklarende noter skal ikke føres opp i tilføyelsen til EU-typegodkjenningsdokumentet) 

(0) Stryk det som ikke passer. 

(1) Angi komponent / separat teknisk enhet i samsvar med første kolonne i tabell 6-1 i vedlegg VI til denne forordning (f.eks. veltevern 

(ROPS) (dynamisk prøving)) 

(2) Angi i samsvar med artikkel 26 nr. 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 bruksbegrensninger og særlige vilkår for montering av komponenten 

/ den separate tekniske enheten. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

Nummereringssystem for EU-typegodkjenningsdokumenter 

1. EU-typegodkjenningsdokumenter skal nummereres etter metoden oppført i dette vedlegg. 

2. EU-typegodkjenningsnummeret skal bestå av i alt fire deler for typegodkjenninger av hele kjøretøyer, og fem deler for 

typegodkjenninger av systemer, komponenter og separate tekniske enheter som beskrevet nedenfor. I alle tilfeller skal 

de ulike delene atskilles med en asterisk («*»). 

2.1. Del 1: Liten bokstav «e», etterfulgt av identifikasjonsnummeret til medlemsstaten som har gitt EF-typegodkjenningen, 

gjeldende for alle typegodkjenningsnumre: 

1 Tyskland 19 Romania 

2 Frankrike 20 Polen 

3 Italia 21 Portugal 

4 Nederland 23 Hellas 

5 Sverige 24 Irland 

6 Belgia 25 Kroatia 

7 Ungarn 26 Slovenia 

8 Den tsjekkiske republikk 27 Slovakia 

9 Spania 29 Estland 

11 Det forente kongerike 32 Latvia 

12 Østerrike 34 Bulgaria 

13 Luxembourg 36 Litauen 

17 Finland 49 Kypros 

18 Danmark 50 Malta 

2.2. Del 2: Nummeret på europaparlaments- og rådsforordningen eller den delegerte kommisjonsforordningen 

2.2.1.  Ved EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer angis «167/2013». 

2.2.2.  Ved nasjonal typegodkjenning av hele kjøretøyer i små serier i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 167/2013 

angis «NKS» med store bokstaver før «167/2013». 

2.2.3.  Ved typegodkjenning av et system, en komponent eller en separat teknisk enhet angis nummeret på den tilsvarende 

delegerte kommisjonsforordningen om utfylling av forordning (EU) nr. 167/2013: «2015/208», «2015/68», 

«1322/2014» eller «2015/96». 

2.3. Del 3: Den siste endringen av den delegerte kommisjonsforordningen (f.eks. «RRR/2016»), etterfulgt av systemets, 

komponentens eller den separate tekniske enhetens identifikasjonskode, gjennomføringsfasen og/eller klassifiseringen 

av den innretning som er relevant for typegodkjenningen i samsvar med tabell 6-1. 

2.3.1.  — Ved EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer utelates del 3. 

2.3.2.  Ved typegodkjenning av et system, en komponent eller en separat teknisk enhet angis nummeret på den siste endringen 

av den delegerte kommisjonsforordningen, etterfulgt av et alfanumerisk tegn som oppført i tabell 6-1, som klart og 

tydelig viser hvilken type system, komponent eller separat teknisk enhet det dreier seg om.  
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2.4. Del 4: Løpenummer for typegodkjenningsdokumenter 

— et løpenummer, eventuelt innledet med nuller, som angir typegodkjenningsnummeret. Løpenummeret skal ha fem 

sifre og starte på «00001». 

2.5. Del 5: Løpenummer som angir typegodkjenningens utvidelsesnummer: 

— et løpenummer med to sifre, eventuelt innledet med null, som starter på «00», for hvert utstedt 

typegodkjenningsnummer. 

3. Del 5 skal bare utelates på kjøretøyets lovfestede produsentmerke. 

4. Utformingen av typegodkjenningsnumrene (med fiktive løpenumre og fiktivt nummer på endring av delegert 

kommisjonsforordning («RRR/2016») til forklaring) 

Eksempel på en komponenttypegodkjenning av et dekk som ennå ikke er utvidet, og som er utstedt i Frankrike: 

— e2*2015/208*2015/208M*00003*00 

— e2 = Frankrike (del 1) 

— 2015/208 = delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208 (del 2) 

— 2015/208M = gjenta delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208 for å angi at den ikke er endret, og 

bokstaven «M» for å angi at det dreier seg om et dekk (del 3) 

— 00003 = typegodkjenningens løpenummer (del 4) 

— 00 = utvidelsesnummer (del 5) 

Eksempel på typegodkjenning av et kjøretøysystem med hensyn til montering av en motor/motorfamilie, endret ved en 

annen delegert kommisjonsforordning «RRR/2016» som er utvidet to ganger, og som er utstedt i Bulgaria: 

— e34*2015/96*RRR/2016A*00403*02 

— e34 = Bulgaria (del 1) 

— 2015/96 = delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96 (del 2) 

— RRR/2016A = endring av delegert kommisjonsforordning nummer (RRR/2016) og bokstaven «A» for å 

angi at det dreier seg om montering av en motor/motorfamilie (del 3) 

— 00403 = typegodkjenningens løpenummer (del 4) 

— 02 = utvidelsesnummer (del 5) 

Eksempel på en nasjonal typegodkjenning av hele kjøretøyer i små serier som er utvidet én gang, og som er utstedt i 

Østerrike og gitt i samsvar med artikkel 42 i forordning (EU) nr. 167/2013: 

— e12*NKS167/2013*00001*01 

— e12 = Østerrike (del 1) 

— NKS167/2013 = forordning (EU) nr. 167/2013 etter betegnelsen for nasjonal typegodkjenning av små serier 

(del 2) 

— 00001 = typegodkjenningens løpenummer (del 4) 

— 01 = utvidelsesnummer (del 5) 

Eksempel på typegodkjenningsnummer for hele kjøretøyer som er utvidet fem ganger, og som er utstedt i Nederland: 

— e4*167/2013*10690*05 

— e4 = Nederland (del 1) 

— 167/2013 = forordning (EU) nr. 167/2013 (del 2) 

— 10690 = typegodkjenningens løpenummer (del 4) 

— 05 = utvidelsesnummer (del 5) 
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Tabell 6-1 

Kodifisering av nummereringssystemet for EU-typegodkjenningsdokumenter for systemer, komponenter og separate 

tekniske enheter 

LISTE I — Krav til miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse 

System eller komponent / separat teknisk enhet (STU) 
Delegert kommisjons-

forordning (EU) 
Alfanumerisk tegn 

System: montering av en motor/motorfamilie 2015/96 A 

System: utvendig lydnivå 2015/96 B 

Komponent / separat teknisk enhet: motor/motorfamilie 2015/96 C 

 

LISTE II — Krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet 

System eller komponent / separat teknisk enhet (STU) 
Delegert kommisjons-

forordning (EU) 
Alfanumerisk tegn 

System: informasjon til føreren 2015/208 D 

System: montering av lys- og lyssignalinnretninger 2015/208 E 

System: elektromagnetisk kompatibilitet 2015/208 F 

System: montering av signalhorn 2015/208 G 

System: montering av speil 2015/208 H 

System: montering av belteunderstell 2015/208 I 

Separat teknisk enhet: elektriske/elektroniske delenheters elektromagnetiske 

kompatibilitet 

2015/208 J 

Komponent / separat teknisk enhet: ballastmasser 2015/208 K 

Komponent / separat teknisk enhet: sidevern og/eller vern bak 2015/208 L 

Komponent: dekk 2015/208 M 

Komponent / separat teknisk enhet: mekanisk kopling (dynamisk prøvingsmeto-

de) 

2015/208 ND 

Komponent / separat teknisk enhet: mekanisk kopling (statisk prøvingsmetode) 2015/208 NS 

 

LISTE III — Krav til kjøretøyers bremseanlegg 

System eller komponent / separat teknisk enhet (STU) 

Delegert 

kommisjonsforordning 

(EU) 

Alfanumerisk tegn 

System: bremseanlegg 2015/68 P 
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LISTE IV — Krav til oppbygging av kjøretøyer og generelle typegodkjenningskrav 

System eller komponent / separat teknisk enhet (STU) 

Delegert 

kommisjonsforordning 

(EU) 

Alfanumerisk tegn 

System: førerens eksponering for støy 1322/2014 R 

System: bilbeltefester 1322/2014 S 

System: vern mot farlige stoffer 1322/2014 T 

Separat teknisk enhet: veltevern (ROPS) (dynamisk prøving) 1322/2014 U1 

Separat teknisk enhet: veltevern (ROPS) (traktorer med belter) 1322/2014 U2 

Separat teknisk enhet: veltevern (ROPS) (statisk prøving) 1322/2014 U3 

Separat teknisk enhet: veltevern (ROPS) (montert foran på smalsporede traktorer, 

statisk prøving) 

1322/2014 U4S 

Separat teknisk enhet: veltevern (ROPS) (montert foran på smalsporede traktorer, 

dynamisk prøving) 

1322/2014 U4D 

Separat teknisk enhet: veltevern (ROPS) (montert bak på smalsporede traktorer, 

statisk prøving) 

1322/2014 U5S 

Separat teknisk enhet: veltevern (ROPS) (montert bak på smalsporede traktorer, 

dynamisk prøving) 

1322/2014 U5D 

Separat teknisk enhet: vern mot fallende gjenstander (FOPS) 1322/2014 V 

Komponent / separat teknisk enhet: førersete (kategori A — klasse I) 1322/2014 W1 

Komponent / separat teknisk enhet: førersete (kategori A — klasse II) 1322/2014 W2 

Komponent / separat teknisk enhet: førersete (kategori A — klasse III) 1322/2014 W3 

Komponent / separat teknisk enhet: førersete (kategori B) 1322/2014 W4 

Komponent / separat teknisk enhet: bilbelter 1322/2014 X 

Separat teknisk enhet: vern mot gjenstander som trenger inn 1322/2014 Y 
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VEDLEGG VII 

Modell for prøvingsresultatarket 

1. Generelle krav 

1.1. Typegodkjenningsmyndigheten skal, i samsvar med artikkel 25 nr. 3 i forordning (EU) nr. 167/2013, skaffe til veie 

prøvingsresultatarket, utformet som oppført i tillegg 1 til dette vedlegg, og legge det ved EU-typegodkjennings-

dokumentet. 

1.2. I hvert tilfelle skal det klart framgå hvilken variant og versjon opplysningene gjelder. Hver enkelt versjon kan ikke ha 

mer enn ett resultat. Det er imidlertid tillatt med en kombinasjon av flere resultater for hver versjon, der det dårligste 

resultatet vises. I sistnevnte tilfelle skal det tilføyes en merknad om at bare det dårligste resultatet er angitt for punkter 

som er merket med (*). 

 _____  
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Tillegg 1 

Modell for prøvingsresultatarket 

EU-PRØVINGSRESULTATARK 

MODELL 

Format: A4 (210 × 297 mm) 

PRØVINGSRESULTATER 

(Fylles ut av EU-typegodkjenningsmyndigheten og vedlegges EU-typegodkjenningsdokumentet) 

1. Resultater av lydnivåprøvinger (utvendig): 

Målt i samsvar med vedlegg III til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96, sist endret ved delegert kommisjons-

forordning (EU) … /… (1)(3) 

Variant/versjon: … … … 

I bevegelse: … dB(A) … dB(A) … dB(A) 

Stillestående: … dB(A) … dB(A) … dB(A) 

Motorturtall: … min– 1 … min– 1 … min– 1 

2. Resultater av eksosutslippsprøving 

Målt i samsvar med: 

— vedlegg I til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96, sist endret ved delegert kommisjonsforordning (EU) … 

/… (1)(3): ja/nei(1), 

— vedlegg XII til europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF, sist endret ved (kommisjons-)(1) direktiv  

nr. … /…/EU(1)(4): ja/nei(1), 

— europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009, sist endret ved (delegert kommisjons-)(1) (europaparlaments- 

og råds-)(1)forordning (EU) (nr.)(1) … /… (1)(5): ja/nei(1), eller 

— vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96.04 endringsserie (EUT L 88 av 22.3.2014, s.1): ja/nei(1). 

2.1. NRSC/ESC/WHSC(1) endelige prøvingsresultater (herunder forringelsesfaktor): 

Variant/versjon: … … … 

Etappe … … … 

CO … g/kWh … g/kWh … g/kWh 

HC … g/kWh … g/kWh … g/kWh 

NOx(6) … g/kWh … g/kWh … g/kWh 

HC + NOx … g/kWh … g/kWh … g/kWh 

PM … g/kWh … g/kWh … g/kWh 

CO2 … g/kWh … g/kWh … g/kWh 
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2.2. Endelige prøvingsresultater for NRTC/ETC/WHTC(1) (herunder forringelsesfaktor og veid gjennomsnitt for 

ikke-stasjonære varmstart- og kaldstartsykluser)(2): 

Variant/versjon … … … 

Etappe … … … 

CO … g/kWh … g/kWh … g/kWh 

HC … g/kWh … g/kWh … g/kWh 

NOx … g/kWh … g/kWh … g/kWh 

NMHC … g/kWh … g/kWh … g/kWh 

CH4 … g/kWh … g/kWh … g/kWh 

PM … g/kWh … g/kWh … g/kWh 

NRTC-varmstartsyklus CO2 … g/kWh … g/kWh … g/kWh 

NRTC-varmstartsyklus, arbeid …… kWh …… kWh …… kWh 

Syklusarbeid for varmstart uten regenerering …… kWh …… kWh …… kWh 

3. Lydnivå ved førerens ører 

Målt i samsvar med vedlegg XIII til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014, sist endret ved delegert kommi-

sjonsforordning (EU) … /… (1)(3) 

Variant/versjon: … … … 

Førerens eksponering for støy … dB(A) … dB(A) … dB(A) 

Prøvingsmetode:    

Prøvingsmetode 1 i samsvar med nr. 2 i vedlegg 

XIII til delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1322/2014(1) 

— — — 

Prøvingsmetode 2 i samsvar med nr. 3 i vedlegg 

XIII til delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1322/2014(1) 

   

4. Bremsevirkning 

Målt i samsvar med vedlegg II til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/68, sist endret ved delegert kommisjons-

forordning (EU) … /… (1)(3) 

 

Kjøretøyets aksler Referanseaksler 

Statisk masse 

(P) 

Nødvendig 

bremsekraft 

ved hjulene 

Hastighet 
Prøvingsmasse 

Pe = Fe/g 

Utviklet 

bremsekraft ved 

hjulene 

Hastighet 

kg N km/t kg N km/t 

Aksel 1 

Aksel 2 

Aksel 3 

Aksel 4 
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Bremsekraft T per aksel (N) Type I Type III 

Aksel 1 

Aksel 2 

Aksel 3 

T1 = … % Fe 

T2 = … % Fe 

T3 = … % Fe 

T1 = … % Fe 

T2 = … % Fe 

T3 = … % Fe 

Bremsesylindrenes forventede vandring (mm)   

 

Aksel 1 

Aksel 2 

Aksel 3 

s1 = … 

s2 = … 

s3 = … 

s1 = … 

s2 = … 

s3 = … 

Gjennomsnittlig kraft ut ThA (N) 

Aksel 1 

Aksel 2 

Aksel 3 

ThA1 = … 

ThA2 = … 

ThA3 = … 

ThA1 = … 

ThA2 = … 

ThA3 = … 

Bremsevirkning  
 

Aksel 1 

Aksel 2 

Aksel 3 

T1 = … 

T2 = … 

T3 = … 

T1 = … 

T2 = … 

T3 = … 

Kjøretøyets bremsevirkning 

 

Type 0-

prøvingsresultat, 

tilhenger (E) 

Type I varm 

(forventet) 

Type III varm 

(forventet) 

   

Krav til ytelse ved varme for prøvinger 

av type I, type II eller type III 

 ≥ 0,36 vmax > 30 km/t 

eller 

≥ 0,26 vmax ≤ 30 km/t 

og 

≥ 0,60 E 

≥ 0,40 

og 

≥ 0,60 E 

Forklarende merknader til tillegg 1 

(Fotnotetegn, fotnoter og forklarende merknader skal ikke føres opp på prøvingsresultatarket) 

(1)  Stryk det som ikke passer. 

(2)  Stryk det som ikke passer. 

(3)  Angi den siste endringen av den delegerte kommisjonsforordningen som får anvendelse på EU-typegodkjenningen. 

(4)  Dersom én eller flere artikler i direktiv 97/68/EF er endret, angis bare den siste endringen som får anvendelse på EF-typegodkjenningen. 

(5)  Dersom én eller flere artikler i forordning (EU) nr. 595/2009 er endret, angis bare den siste endringen som får anvendelse på EU-

typegodkjenningen. 

(6)  NOx-verdien angis ikke dersom prøvingsrapporten bare oppgir verdien for kombinasjonen NOx + HC. 

 _____  
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VEDLEGG VIII 

Prøvingsrapportenes format 

1. Generelle krav til prøvingsrapportenes format 

1.1. Godkjenningsmyndigheten skal, for hver av rettsaktene oppført i vedlegg I til forordning (EU) nr. 167/2013, utarbeide 

modellen for prøvingsrapporten i samsvar med sine regler for god praksis. 

1.2. Formatet skal være slik utformet at det kan benyttes ved alle typer prøvinger, og slik at muligheten for misforståelse 

eller misbruk blir minst mulig. Det bør rettes særlig oppmerksomhet mot presentasjonen av prøvingsdataene og på 

brukervennligheten. 

1.2.1.  Overskriftene bør standardiseres så langt det er mulig. 

1.3. Prøvingsrapporten skal utarbeides på ett eller flere offisielle EU-språk slik godkjenningsmyndigheten bestemmer. 

1.3.1.  Når prøvingen er utført i en annen medlemsstat enn den som behandler søknaden om godkjenning, kan 

godkjenningsmyndigheten kreve at søkeren framlegger en bekreftet oversettelse av prøvingsrapporten. 

1.4. Det kan bare framlegges bekreftede kopier av en prøvingsrapport. 

1.5. Dersom det kreves kalibrering i forbindelse med prøvingene, skal det eller de relevante kalibreringssertifikatene 

vedlegges prøvingsrapportene. Kalibreringssertifikatet/-sertifikatene skal være i samsvar med bestemmelsene i punkt 

5.10 (resultatrapportering) i EN ISO/IEC-standarden 17025:2005 («General requirements for the competence of 

testing and calibration laboratories»). 

2. Krav til prøvingsrapportenes innhold 

Prøvingsrapportene skal inneholde følgende opplysninger: 

2.1. Tittel (f.eks. «Prøvingsrapport om»). ................................................................................................................................  

2.2. Navn på og adresse til den tekniske instansen, og stedet der prøvingene og/eller kalibreringene ble utført, dersom det 

ikke er på den tekniske instansens adresse. 

2.3. En entydig identifikasjon av prøvingsrapporten eller kalibreringssertifikatet (f.eks. serienummeret), og på hver side et 

merke som viser at siden er en del av prøvingsrapporten eller kalibreringssertifikatet, samt en tydelig angivelse av 

hvor prøvingsrapporten eller kalibreringssertifikatet slutter. 

2.3.1.  På papirutskrifter av prøvingsrapportene og kalibreringssertifikatene bør også sidenummer og antall sider være 

oppført. 

2.4. En erklæring om at prøvingsrapporten ikke skal mangfoldiggjøres annet enn i sin helhet, og ikke uten skriftlig 

godkjenning fra den tekniske instansen. 

2.5. Generelle opplysninger om kjøretøyene i samsvar med del 1 i det opplysningsdokument som er fastlagt i punkt 5 i del 

B i vedlegg I til denne forordning. 

2.5.1.  Variant og/eller versjon skal framgå av opplysningene. Hver enkelt versjon skal ikke ha mer enn ett prøvingsresultat. Det 

er imidlertid tillatt med en kombinasjon av flere prøvingsresultater for hver versjon, der det dårligste resultatet vises. I så 

fall skal det tilføyes en merknad om at bare det dårligste resultatet oppgis for punkter som er merket med (*). 

2.6. Generelle opplysninger om system(er), komponent(er) eller separat(e) teknisk(e) enhet(er) i kjøretøyene som prøves, i 

samsvar med del 2 i det opplysningsdokument som er fastlagt i punkt 5 i del B i vedlegg I til denne forordning. 

2.7. Identifikasjonsnummer for og beskrivelse av deler og utstyr som har vesentlig innvirkning på bestemmelsen av 

prøvingsresultatene.  
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2.8. Prøvingsmetode. 

2.8.1.  Dato for mottak av prøvings- eller kalibreringsgjenstanden(e) når dette er helt avgjørende for resultatenes anvendelse 

og gyldighet, samt dato(er) for prøving eller kalibrering. 

2.9. Forhold ved omgivelsene som påvirker prøvingen: atmosfærisk trykk (kPa), relativ fuktighet (%), 

omgivelsestemperatur (K), vindhastighet og -retning på testbanen (km/t) osv. 

2.10. Forhold ved kjøretøyets tilstand som påvirker prøvingen, f.eks. fastmontert tilbehør, faktiske masser, prøvespenning, 

dekkdimensjoner, dekktrykk osv. 

2.11. Detaljert beskrivelse av de egenskaper ved kjøretøyet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enheten som 

har vesentlig innvirkning på prøvingsresultatene. 

2.12. Dersom prøvingene utføres på et kjøretøy, et system, en komponent eller en teknisk enhet som utviser en rekke av de 

minst fordelaktige egenskapene med hensyn til nødvendig ytelsesnivå (det verst tenkelige tilfellet), skal 

prøvingsrapporten inneholde en merknad om hvordan produsenten har foretatt utvelgingen etter avtale med den 

tekniske instansen. 

2.13. Måleresultatene som angitt i de relevante rettsaktene og, om nødvendig, grensene eller tersklene som skal overholdes, 

samt målenheter. 

2.14. Den relevante beslutningen for hver måling nevnt i punkt 2.12: godkjent eller ikke godkjent. 

2.15. Eventuelt en erklæring om at resultatene bare gjelder gjenstander som er prøvd eller kalibrert. 

2.16. En detaljert erklæring om samsvar med de ulike bestemmelsene som skal overholdes, dvs. bestemmelser der det ikke 

kreves målinger. 

2.17. Dersom det er tillatt å benytte andre prøvingsmetoder enn dem som er fastsatt i rettsaktene, skal rapporten inneholde 

en beskrivelse av prøvingsmetoden som er benyttet. Det samme gjelder når andre bestemmelser enn rettsaktenes 

bestemmelser kan anvendes. 

2.18. Godkjenningsmyndigheten skal bestemme hvor mange fotografier som skal tas under prøvingen. Ved virtuell prøving 

kan fotografier erstattes med skjermutskrifter eller annen egnet dokumentasjon. 

2.19. Teknisk instans med ansvar for å utføre prøvingen og navn, stilling(er) og underskrift(er) eller tilsvarende 

identifikasjon av den eller de personer som godkjenner prøvingsrapporten. 

2.20. Utarbeidede konklusjoner. 

2.21. Dersom synspunkter, antakelser og fortolkninger inngår, skal den tekniske instansen dokumentere grunnlaget for 

synspunktene og fortolkningene, og de skal være korrekt dokumentert og markeres slik i prøvingsrapporten. 

2.21.1.  Dersom det er nødvendig for å kunne tolke prøvingsresultatene, tas følgende med: 

a)  Hva som avviker fra, legges til eller utelates fra prøvingsmetoden, og opplysninger om særskilte prøvinger. 

b)  Eventuelt en erklæring om samsvar / manglende samsvar med krav og/eller spesifikasjoner. 

c)  Eventuelt en erklæring om anslått usikkerhet omkring målingene. Det må opplyses om usikkerhet i 

prøvingsrapporter når det er relevant for prøvingsresultatenes gyldighet eller anvendelse, når produsenten krever 

det, eller når usikkerheten påvirker overholdelsen av en bestemt grense. 

d)  Synspunkter og fortolkninger i samsvar med punkt 2.21.2 når det er hensiktsmessig og nødvendig. 

e)  Eventuelle andre opplysninger. 

2.21.2.  Synspunkter og fortolkninger i en prøvingsrapport kan være, men ikke begrenses til, følgende: 

a)  Et synspunkt på erklæringen om resultatenes samsvar / manglende samsvar med kravene. 

b)  Anbefalinger om hvordan resultatene skal brukes. 
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c)  Veiledning om hvordan forbedringer kan oppnås. 

d)  Dersom synspunktene og fortolkningene framkommer i direkte dialog med produsenten, bør denne dialogen 

nedfelles skriftlig. 

3. Særlige bestemmelser 

3.1. Når det gjelder tekniske krav oppført i delegerte rettsakter som er vedtatt i henhold til forordning (EU) nr. 167/2013 

og bygger på 

a)  UN-ECE-reglementer, f.eks. UN-ECE-reglement nr. 13 om ensartede bestemmelser om godkjenning av 

kjøretøyer i gruppe M, N og O med hensyn til bremseanlegg (EUT L 257 av 30.9.2010, s. 1), 

b)  OECDs standardregelverk for offisiell prøving av vern på jordbruks- og skogbrukstraktorer, f.eks. OECDs 

regelverk 7 for offisiell prøving av veltevern montert bak på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med 

hjul, eller 

c)  EN/ISO-standarder, f.eks. EN 15695-1 om klassifisering av førerhus, og krav og prøvingsmetoder for førervern 

mot farlige stoffer, 

skal prøvingsrapportene inneholde de samme tekniske opplysninger og vise dem i samme rekkefølge som i modellene 

for prøvingsrapporter som er oppført i UN-ECE-reglementet, OECD-regelverket og EN/ISO-standarden. 

3.2. Prøvingsrapporter utstedt i henhold til direktiv 2003/37/EF, direktiv 97/68/EF, forordning (EU) nr. 595/2009, direktiv 

2007/46/EF eller internasjonale regler som nevnt i kapittel XIII i forordning (EU) nr. 167/2013, samt delegerte 

rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning, skal godtas med sikte på typegod-

kjenning i henhold til forordning (EU) nr. 167/2013, for følgende komponenter og separate tekniske enheter som 

oppført i tabell 8-1: 

Tabell 8-1 

Prøvingsrapporter om komponenter og separate tekniske enheter som kan framlegges ved søknad om 

typegodkjenning i henhold til forordning (EU) nr. 167/2013 

Komponent / separat teknisk enhet Vilkår for godkjenning 

Komponent / separat teknisk enhet: 

motor/motorfamilie 

Prøvingsrapport i henhold til direktiv 2000/25(1), sist endret ved kommi-

sjonsdirektiv 2014/43/EU(2) 

Prøvingsrapport i henhold til direktiv 97/68/EF, sist endret ved kommi-

sjonsdirektiv 2012/46/EU(3) 

Prøvingsrapport i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 

Prøvingsrapport i henhold til vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96.04 

endringsserie (EUT L 88 av 22.3.2014, s. 1) 

Separat teknisk enhet: elektris-

ke/elektroniske delenheters elektro-

magnetiske kompatibilitet 

Prøvingsrapport i henhold til direktiv 2009/64/EF(4), i den grad prøvings-

utstyret er blitt oppdatert med hensyn til: 

— elektromagnetisk bredbånds- og smalbåndsstråling fra kjøretøyer 

— elektromagnetisk bredbånds- og smalbåndsstråling fra elektroniske del-

enheter 

Måleutstyret og prøvingsstedet skal oppfylle kravene i publikasjon nr. 16-1 fra 

Den internasjonale spesialkomité for radiostøy (CISPR). 

— Elektromagnetisk bredbånds- og smalbåndsstråling fra kjøretøyer 

— Antennen kan kalibreres etter metoden beskrevet i CISPR-publikasjon nr. 

12, sjette utgave, vedlegg C 

Prøvingsrapport i henhold til UN-ECE R10, endringsserie 04, rettelse 1 til 

revisjon 4, supplement 1 til endringsserie 04 (EUT L 254 av 20.9.2012, s. 1) 
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Komponent / separat teknisk enhet Vilkår for godkjenning 

Komponent / separat teknisk enhet: 

ballastmasser 

Prøvingsrapport i henhold til direktiv 2009/63/EF(5) 

Komponent / separat teknisk enhet: 

sidevern og/eller vern bak 

Prøvingsrapport i henhold til direktiv 89/297/EF (6) (kjøretøyer i gruppe O3 og 

O4) 

Prøvingsrapport i henhold til UN-ECE R73, endringsserie 01 (kjøretøyer i 

gruppe O3 og O4) (EUT L 122 av 8.5.2012, s. 1) 

Prøvingsrapport i henhold til direktiv 70/221/EØF(7), endret ved kommi-

sjonsdirektiv 2006/20/EF(8) (kjøretøyer i gruppe O) 

Komponent / separat teknisk enhet: 

mekanisk kopling 

Prøvingsrapport i henhold til direktiv 2009/144/EF(9): 

— Dynamisk eller statisk prøvingsmetode godtas bare for kjøretøyer med 

hastighetsindeks «a»: høyeste konstruksjonshastighet som ikke overstiger 

40 km/t. 

— Dynamisk prøvingsmetode godtas for kjøretøyer med hastighetsindeks 

«b»: høyeste konstruksjonshastighet over 40 km/t. 

Separat teknisk enhet: veltevern 

(ROPS) (dynamisk prøving) 

Prøvingsrapport i henhold til OECDs standardregelverk for offisiell prøving av 

vern på jordbruks- og skogbrukstraktorer (dynamisk prøving), OECDs 

regelverk 3, 2012-utgaven fra februar 2012 

Separat teknisk enhet: veltevern 

(ROPS) (traktorer med belter) 

Prøvingsrapport i henhold til OECDs standardregelverk for offisiell prøving av 

vern på jordbruks- og skogbrukstraktorer med belter, OECDs regelverk 8, 

2012-utgaven fra februar 2012 

Separat teknisk enhet: veltevern 

(ROPS) (statisk prøving) 

Prøvingsrapport i henhold til OECDs standardregelverk for offisiell prøving av 

vern på jordbruks- og skogbrukstraktorer (statisk prøving), OECDs regelverk 4, 

2012-utgaven fra februar 2012 

Separat teknisk enhet: veltevern 

(ROPS) (veltevern montert foran på 

smalsporede traktorer) 

Prøvingsrapport i henhold til OECDs standardregelverk for offisiell prøving av 

veltevern montert foran på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med 

hjul, OECDs regelverk 6, 2012-utgaven fra februar 2012 

Separat teknisk enhet: veltevern 

(ROPS) (veltevern montert bak på 

smalsporede traktorer) 

Prøvingsrapport i henhold til OECDs standardregelverk for offisiell prøving av 

veltevern montert bak på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med 

hjul, OECDs regelverk 7, 2012-utgaven fra februar 2012 

Separat teknisk enhet: vern mot 

fallende gjenstander (FOPS) 

Prøvingsrapport i henhold til direktiv 2009/144/EF, endret ved kommi-

sjonsdirektiv 2010/52/EU(10), eller OECDs standardregelverk for offisiell 

prøving av vern mot fallende gjenstander på jordbruks- og skogbrukstraktorer, 

regelverk 10 — 2009-utgaven fra februar 2009 

Komponent / separat teknisk enhet: 

førersete 

Prøvingsrapport i henhold til rådsdirektiv 78/764/EØF(11), endret ved kommi-

sjonsdirektiv 1999/57/EF(12) 

Komponent / separat teknisk enhet: 

bilbelter 

Prøvingsrapport i henhold til UN-ECE-reglement nr. 16 supplement 1 til 

endringsserie 06 (EUT L 233 av 9.9.2011, s. 1) 



8.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/425 

 

Komponent / separat teknisk enhet Vilkår for godkjenning 

Separat teknisk enhet: vern mot 

gjenstander som trenger inn (OPS) 

Prøvingsrapport i henhold til direktiv 2009/144/EF, endret ved kommi-

sjonsdirektiv 2010/52/EU 

Prøvingsrapport i henhold til UN-ECE-reglement nr. 43 supplement 12 til 

endringsserie 00, vedlegg 14 (EUT L 230 av 31.8.2010, s. 119) 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/25/EF av 22. mai 2000 om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra 

motorer til framdrift av jordbruks- og skogbrukstraktorer og om endring av rådsdirektiv 74/150/EØF (EFT L 173 av 

12.7.2000, s. 1). 

(2) Kommisjonsdirektiv 2014/43/EU av 18. mars 2014 om endring av vedlegg I, II og III til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2000/25/EF om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra motorer til framdrift av jordbruks- og 

skogbrukstraktorer (EUT L 82 av 20.3.2014, s. 12). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2012/46/EU av 6. desember 2012 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer 

som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner (EUT L 353 av 21.12.2012, s. 80). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/64/EF av 13. juli 2009 om demping av radiostøy fra jordbruks- og skogbrukstraktorer 

(elektromagnetisk kompatibilitet) (EUT L 216 av 20.8.2009, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/63/EF av 13. juli 2009 om visse deler av og egenskaper ved jordbruks- eller 

skogbrukstraktorer med hjul (EUT L 241 av 19.8.2009, s. 23). 

(6) Rådsdirektiv 89/297/EØF av 13. april 1989 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om sidevern (sidehinder) på visse 

motorvogner og deres tilhengere (EFT L 124 av 13.4.1989, s. 1). 

(7) Rådsdirektiv 70/221/EØF av 20. mars 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tanker for flytende drivstoff og 

om underkjøringshinder bak på motorvogner og deres tilhengere (EUT L 76 av 6.4.1970, s. 23). 

(8) Kommisjonsdirektiv 2006/20/EF av 17. februar 2006 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av 

rådsdirektiv 70/221/EØF med hensyn til drivstofftanker og underkjøringshinder bak på motorvogner og deres tilhengere (EUT 

L 48av 18.2.2006, s. 16). 

(9) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/144/EF av 30. november 2009 om visse deler av og egenskaper ved jordbruks- eller 

skogbrukstraktorer med hjul (EUT L 27 av 30.1.2010, s. 33). 

(10) Kommisjonsdirektiv 2010/52/EU av 11. august 2010 om endring, med sikte på tilpasning av de tekniske bestemmelsene, av 

rådsdirektiv 76/763/EØF om passasjerseter for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/144/EF om visse deler av og egenskaper ved jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul (EUT L 213 av 

13.8.2010, s. 37). 

(11) Rådsdirektiv 78/764/EØF av 25. juli 1978 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning med hensyn til førersete for 

jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul (EUT L 255 av 18.9.1978, s. 1). 

(12) Kommisjonsdirektiv 1999/57/EF av 7. juni 1999 om tilpasning til den tekniske utviklingen av rådsdirektiv 78/764/EØF med 

hensyn til førersete for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul (EFT L 148 av 15.6.1999, s. 35). 
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VEDLEGG IX 

Liste over deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at grunnleggende systemer ikke fungerer som de skal 

Tabell 9-1 

I. Deler eller utstyr som har vesentlig innvirkning på kjøretøyets konstruksjonssikkerhet og/eller funksjonssikkerhet 

og/eller bremsevirkning 

Punkt nr. Beskrivelse Ytelseskrav Prøvingsmetode Merkingskrav Krav til emballasje 

001 […]     

002      

003      

Tabell 9-2 

II. Deler eller utstyr som har vesentlig innvirkning på kjøretøyets miljøprestasjon 

Punkt nr. Beskrivelse Ytelseskrav Prøvingsmetode Merkingskrav Krav til emballasje 

001 […]     

002      

003      
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VEDLEGG X 

Modell for sertifikatet som gir tillatelse til å bringe i omsetning og ta i bruk deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig 

risiko for at grunnleggende systemer ikke fungerer som de skal 

1. Generelle krav 

1.1. Omsetning av deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at systemer som er grunnleggende for kjøretøyets 

sikkerhet, ikke fungerer som de skal, eller for kjøretøyets miljøprestasjon, krever tillatelse i samsvar med artikkel 46 nr. 3 

i forordning (EU) nr. 167/2013. 

1.2. Tillatelsen skal gis i form av et sertifikat etter modellen i tillegg 1. 

1.3. Sertifikatet nevnt i punkt 1.2 skal inneholde krav om konstruksjonssikkerhet, funksjonssikkerhet og bremsevirkning samt 

beskyttelse av miljøet og om nødvendig prøvingsstandarder. Kravene kan bygge på de delegerte kommisjons-

forordningene oppført i vedlegg I til forordning (EU) NR. 167/2013, kan utvikles i takt med relevant sikkerhets-, miljø- 

og prøvingsteknologi eller kan, dersom dette er en egnet måte å nå nødvendige sikkerhets- eller miljømål på, bestå i en 

sammenligning av delen eller utstyret med miljø- eller sikkerhetsprestasjonen til originalkjøretøyet, eller en av dets deler, 

alt etter hva som er hensiktsmessig. 

1.4. Dette vedlegg får ikke anvendelse på en del eller utstyrsdel før den er oppført i vedlegg IX. For en oppføring eller gruppe 

av oppføringer i vedlegg IX skal det fastsettes en rimelig overgangsperiode, slik at produsenten av delen eller utstyret kan 

søke om og få tillatelse. Samtidig kan det eventuelt fastsettes en dato for å utelate deler og utstyr beregnet på kjøretøyer 

som er typegodkjent før nevnte dato, fra anvendelsen av dette vedlegg. 

 _____  
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Tillegg 1 

Modell for EU-typegodkjenningsdokumentet som gir tillatelse til å bringe i omsetning og ta i bruk deler eller 

utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at grunnleggende systemer ikke fungerer som de skal 

EU-TILLATELSE 

MODELL 

Format: A4 (210 × 297 mm) 

EU-TILLATELSE 

Godkjenningsmyndighetens stempel 

Melding om 

— tillatelse(1) 

— utvidelse av tillatelse(1) 

— avslag på tillatelse(1) 

— tilbakekalling av tillatelse(1)  

til å bringe i omsetning og ta i bruk deler eller utstyr som kan 

utgjøre en alvorlig risiko for at systemer som er grunnleggende 

for kjøretøyets sikkerhet ikke fungerer som de skal, eller for 

kjøretøyets miljøprestasjon 

DEL I 

Type del/utstyr(1)  ............................................................................................................................................................................  

Delens/utstyrets(1) nummer:  ............................................................................................................................................................  

EU-tillatelsens nummer:  ..................................................................................................................................................................  

Begrunnelse for utvidelse/avslag/tilbakekalling(1):  .........................................................................................................................  

Produsentens navn og adresse:  ........................................................................................................................................................  

Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ....................................................................................................................  

Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  .........................................................................................................  

DEL II 

Delen/utstyret(1) er spesielt beregnet på montering i følgende kjøretøy(er): 

Merke (produsentens handelsnavn):  ................................................................................................................................................  

Type(r)(2):  .......................................................................................................................................................................................  

Variant(er)(2):  ..................................................................................................................................................................................  

Versjon(er)(2):  .................................................................................................................................................................................  

DEL III 

Krav til: 

a)  kjøretøyets konstruksjonssikkerhet(1):  ......................................................................................................................................  

b)  kjøretøyets funksjonssikkerhet(1):  ............................................................................................................................................  

c)  kjøretøyets bremsevirkning(1):  .................................................................................................................................................  

d)  kjøretøyets beskyttelse av miljøet(1):  ........................................................................................................................................  

e)  prøvingsstandarder(1):  ..............................................................................................................................................................   
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DEL IV 

Kravene bygger på: 

a)  vedlegg … (3) til delegert kommisjonsforordning (EU) (nr.)(1) …/… (og vedlegg … (3) til delegert kommisjonsforordning 

(EU) (nr.)(1) …/…) (1), sist endret ved (delegert kommisjons-) (1) (europaparlaments- og råds-)(1)forordning (EU) (nr.) (1) 

…/… (1) (4)  

b)  en sammenligning av delen/utstyret(1) med sikkerhets-/miljøprestasjonen(1) til originalkjøretøyet / deler av ori-

ginalkjøretøyet(1) (forklar)(1): ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

DEL V — TEKNISK INSTANS 

Teknisk instans med ansvar for å utføre prøvingene:  ......................................................................................................................  

Prøvingsrapportens dato:  .................................................................................................................................................................  

Prøvingsrapportens nummer:  ..........................................................................................................................................................  

DEL VI 

Delen/utstyret(1) forringer ikke / forringer(1) virkemåten til de systemer som er avgjørende for kjøretøyets sikkerhet eller dets 

miljøprestasjon. 

Tillatelsen gis/utvides/avslås/tilbakekalles(1) 

Sted:  ................................................................................................................................................................................................  

Dato:  ................................................................................................................................................................................................  

Navn og underskrift (eller visuell framstilling av en «avansert elektronisk signatur» i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 1999/93/EF, herunder opplysninger for verifisering):  .................................................................................................  

Vedlegg: 

Prøvingsrapport 

Forklarende merknader til tillegg 1 

(Fotnotetegn, fotnoter og forklarende noter skal ikke føres opp i EU-typegodkjenningsdokumentet) 

(1)  Stryk det som ikke passer. 

(2)  Angi den alfanumeriske koden type-variant-versjon eller «TVV» tildelt hver type, variant og versjon som oppført i punkt 2.3 i del B i 

vedlegg I til denne forordning. Matrisen oppført i punkt 2.2 i del B i vedlegg I til denne forordning kan benyttes til å identifisere variant 

og versjoner. 

(3)  Romertallet for det relevante vedlegget til den delegerte kommisjonsforordningen, eller flere romertall for de relevante vedleggene til 

samme delegerte kommisjonsforordning. 

(4)  Angi den siste endringen av den delegerte kommisjonsforordningen som får anvendelse på EU-typegodkjenningen. 

 _____  
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VEDLEGG XI 

Nummereringssystem for tillatelser til å bringe i omsetning og ta i bruk deler eller utstyr som kan utgjøre en 

alvorlig risiko for at grunnleggende systemer ikke fungerer som de skal 

1. Nummereringssystem 

1.1. Nummeret på sertifikater som gir tillatelse til å bringe i omsetning og ta i bruk deler eller utstyr som kan utgjøre en 

alvorlig risiko for at grunnleggende systemer ikke fungerer som de skal, skal bestå av i alt fem deler som beskrevet 

nedenfor. De ulike delene skal atskilles med en asterisk («*»). 

1.1.1.  Del 1: Liten bokstav «e», etterfulgt av identifikasjonsnummeret til medlemsstaten (oppført i punkt 2.1 i vedlegg VI) 

som har utstedt sertifikatet: 

1.1.2.  Del 2: Nummeret på forordning (EU) nr. 167/2013, «167/2013», angis. 

1.1.3.  Del 3: Identifikasjon av delen eller komponenten i samsvar med listen i vedlegg IX: 

1.1.3.1.  For deler eller utstyr som har vesentlig innvirkning på kjøretøyets konstruksjonssikkerhet og/eller funksjonssikkerhet 

og/eller bremsevirkning, innebærer dette symbolet «I», etterfulgt av tegnet «/» og det tilsvarende «Punkt nr.» fra 

tabell 9-1 i vedlegg IX. «Punkt nr.» skal ha tre sifre og starte på «001». 

1.1.3.2.  For deler eller utstyr som har vesentlig innvirkning på kjøretøyets miljøprestasjon, innebærer dette symbolet «II», 

etterfulgt av tegnet «/» og det tilsvarende «Punkt nr.» fra tabell 9-2 i vedlegg IX. «Punkt nr.» skal ha tre sifre og starte 

på «001». 

1.1.4.  Del 4: Sertifikatets løpenummer: 

— Et løpenummer, eventuelt innledet med nuller, som angir sertifikatnummeret. Løpenummeret skal ha fire sifre og 

starte på «0001». 

1.1.5.  Del 5: Løpenummer som angir sertifikatets utvidelsesnivå: 

— Et løpenummer med to sifre, eventuelt innledet med null, som starter på «00», for hvert utstedt sertifikatnummer. 

1.2. Format for nummereringen av et sertifikat (med fiktive løpenumre til forklaring). 

Eksempel på nummeret på et sertifikat utstedt av Bulgaria og utvidet to ganger, for deler eller utstyr integrert i et 

kjøretøy som er typegodkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 167/2013: 

— e34*167/2013*II/002*048*02 

— e34 = Bulgaria (del 1) 

— 167/2013 = grunnforordningens nummer (del 2) 

— I/II (002) = punkt 2 på listen over deler eller utstyr som har vesentlig innvirkning på kjøretøyets 

miljøprestasjon (del 3) 

— 048 = sertifikatets løpenummer (del 4) 

— 02 = sertifikatets utvidelsesnummer (del 5) 

Eksempel på nummeret på et sertifikat utstedt av Østerrike og utvidet én gang, for deler eller utstyr integrert i et 

kjøretøy som er typegodkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 167/2013: 

— e12*167/2013*I/034*325*01 

— e12 = Østerrike (del 1) 

— 167/2013 = grunnforordningens nummer (del 2) 

— I/034 = punkt 34 på listen over deler eller utstyr som har vesentlig innvirkning på kjøretøyets 

konstruksjonssikkerhet og/eller funksjonssikkerhet og/eller bremsevirkning (del 3) 

— 325 = sertifikatets løpenummer (del 4) 

— 01 = sertifikatets utvidelsesnummer (del 5) 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/704 

av 30. april 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for ikke-dioksinlignende PCB 

i vill pigghå (Squalus acanthias)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8. februar 1993 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet i 

forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(1), særlig artikkel 2 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(2) fastsettes grenseverdier for dioksiner, dioksinlignende polyklorerte 

bifenyler (PCB) og ikke-dioksinlignende PCB i fisk og fiskeprodukter. 

2) Interessegrupper har framlagt data om forekomst av ikke-dioksinlignende PCB i vill pigghå (Squalus acanthias). Av 

disse dataene framgår det at den nåværende grenseverdien på 75 ng/g våtvekt ikke kan overholdes ved å følge god 

fiskeripraksis under normale fangst- og vekstforhold. De framlagte dataene viser at den nåværende grenseverdien ikke 

er i samsvar med prinsippet om at grenseverdier for forurensende stoffer skal fastsettes på et så lavt nivå som det med 

rimelighet er mulig å oppnå. Den nåværende grenseverdien for ikke-dioksinlignende PCB i vill pigghå (Squalus 

acanthias) bør derfor heves, uten at folkehelsen settes i fare.  

3) Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 30. april 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 1.5.2015, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 11. 

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1.  

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler (EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5).  

2018/EØS/73/08 
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 5.3 skal lyde:  

«5.3 Muskelkjøtt fra fisk og fiskerivarer og produkter av 

dette(25)(34), unntatt: 

— vill ål 

— vill pigghå (Squalus acanthias) 

— vill ferskvannsfisk, unntatt vandrende fiskearter 

fanget i ferskvann 

— fiskelever og produkter av denne  

— marine oljer 

For krepsdyr gjelder grenseverdien for muskelkjøtt 

fra lemmer og bakkropp(44). For krabber og 

krabbelignende krepsdyr (Brachyura og Anomura) 

gjelder den for muskelkjøtt fra lemmer.  

3,5 pg/g våtvekt 6,5 pg/g våtvekt 75 ng/g våtvekt» 

2) Nytt nr. 5.4a innsettes etter nr. 5.4: 

«5.4a Muskelkjøtt fra vill pigghå (Squalus acanthias) og 

produkter av dette(34) 

3,5 pg/g våtvekt 6,5 pg/g våtvekt 200 ng/g våtvekt» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/705 

av 30. april 2015 

om fastsettelse av prøvetakingsmetoder og ytelseskriterier for analysemetodene ved offentlig kontroll av 

innholdet av erukasyre i næringsmidler og om oppheving av kommisjonsdirektiv 80/891/EØF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre 

at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(1), særlig artikkel 11  

nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(2) fastsettes grenseverdier for erukasyre i vegetabilsk olje og fett beregnet 

på direkte konsum, i næringsmidler tilsatt vegetabilsk olje og fett og i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. 

2) I kommisjonsdirektiv 80/891/EØF(3) fastsettes en analysemetode for å bestemme innholdet av erukasyre i olje og fett 

beregnet på direkte konsum og i næringsmidler tilsatt olje eller fett. Denne analysemetoden er foreldet og må erstattes. 

3) Det bør ikke fastsettes en bestemt analysemetode, men fastsettes ytelseskriterier som analysemetoden som benyttes ved 

offentlig kontroll, skal benytte. Det bør dessuten fastsettes regler for prøvetakingsmetoden. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  Prøvetaking og analyse beregnet på offentlig kontroll av innholdet av erukasyre oppført i avsnitt 8 i vedlegget til 

forordning (EF) nr. 1881/2006 skal gjennomføres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

2.  Nr. 1 får anvendelse uten å berøre bestemmelsene i forordning (EF) nr. 882/2004. 

Artikkel 2 

Direktiv 80/891/EØF oppheves. 

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås som henvisninger til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 1.5.2015, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 11. 

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler (EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5). 

(3) Kommisjonsdirektiv 80/891/EØF av 25. juli 1980 om en analysemetode i Fellesskapet for å bestemme innholdet av erukasyre i olje og fett 

beregnet på direkte konsum og i næringsmidler tilsatt olje eller fett (EUT L 254 av 27.9.1980, s. 35). 

2018/EØS/73/09 
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Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 30. april 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

DEL A: DEFINISJONER 

I dette vedlegg menes med: 

«parti» en identifiserbar mengde av et næringsmiddel, levert under ett, der det ved offentlig kontroll er fastslått 

felles kjennetegn (f.eks. opprinnelse, art, emballasjetype, emballeringsbedrift, avsender eller merking), 

«delparti» del av et stort parti som er valgt ut med sikte på bruk av prøvetakingsmetoden. Hvert delparti skal være 

fysisk atskilt og identifiserbart, 

«enkeltprøve» en materialmengde som er tatt ut på ett enkelt sted i partiet eller delpartiet, 

«samleprøve» summen av alle enkeltprøvene som er tatt fra et parti eller delparti; samleprøver skal anses som 

representative for de partiene eller delpartiene de er tatt fra, 

«laboratorieprøve» prøve beregnet på laboratoriet. 

DEL B: PRØVETAKINGSMETODER 

B.1. GENERELLE BESTEMMELSER 

B.1.1. Personale 

Prøvetakingen skal utføres av en person som er utpekt for dette formål av medlemsstaten. 

B.1.2. Materiale til prøvetaking 

Prøvetakingen skal foretas atskilt for hvert parti eller delparti som skal undersøkes. 

B.1.3. Forholdsregler 

Under prøvetakingen skal det tas forholdsregler for å unngå forandringer som kan ha innvirkning på innholdet av 

erukasyre, ha skadelig innvirkning på den analytiske bestemmelsen, eller forårsake at samleprøvene ikke er 

representative. 

B.1.4. Enkeltprøver 

Enkeltprøver skal så langt det er mulig tas fra ulike steder i partiet eller delpartiet. Avvik fra denne framgangsmåten 

skal registreres i rapporten fastsatt i punkt B.1.8. i dette vedlegg. 

B.1.5. Tillaging av samleprøven 

Samleprøven skal oppnås ved å samle alle enkeltprøvene. 

B.1.6. Prøver som tas for kontroll-, klageadgangs- og referanseformål 

Prøvene som tas for kontroll-, klageadgangs- og referanseformål, skal tas fra den homogeniserte samleprøven, med 

mindre dette er i strid med medlemsstatens regler med hensyn til rettighetene til den driftsansvarlige for næringsmid-

delforetaket. 

B.1.7. Emballering og transport av prøver 

Hver prøve skal plasseres i en ren beholder av inert materiale som gir tilstrekkelig vern mot forurensning, tap av 

analytter ved adsorpsjon til innersiden av beholderen og mot skader under transport. Alle nødvendige forholdsregler 

skal tas for å unngå endringer av prøvens sammensetning som kan oppstå under transport eller lagring. 

B.1.8. Forsegling og merking av prøver 

Hver prøve som er tatt til offentlig bruk, skal forsegles på prøvetakingsstedet og identifiseres i samsvar med gjeldende 

regler i medlemsstaten. 
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For hver prøvetaking skal det utarbeides en rapport, slik at hvert parti eller delparti som prøven er tatt fra, entydig kan 

identifiseres. I rapporten skal følgende angis: 

i)  henvisning til nummeret på partiet som prøven er tatt fra, 

ii)  dato og sted for prøvetaking, 

iii)  alle andre opplysninger som kan være til hjelp for den som foretar analysen. 

B.2. PRØVETAKINGSPLANER 

B.2.1. Inndeling av partier i delpartier 

Store partier skal deles i delpartier forutsatt at delpartiet fysisk kan atskilles. For produkter som omsettes i store 

bulksendinger, skal delpartienes vekt eller antall angis i tabell 1. For andre produkter skal delpartienes vekt eller antall 

angis i tabell 2. Ettersom vekten på et parti ikke alltid vil være et eksakt multiplum av vekten av delpartiene, kan 

vekten av delpartiene angitt i tabell 1 og 2 overskrides med opptil 20 %. 

B.2.2. Enkeltprøvenes antall, vekt og volum 

Samleprøven skal være på minst 1 kg eller 1 liter, med mindre det ikke lar seg gjøre, f.eks. dersom prøven består av 

én pakning eller enhet. 

Det minste antall enkeltprøver som skal tas fra partiet eller delpartiet, er angitt i tabell 3. 

For flytende produkter i bulk skal partiet eller delpartiet blandes så grundig som mulig uten at det påvirker kvaliteten 

på produktet, enten manuelt eller mekanisk, rett før prøvetaking. I så fall antas det at forurensende stoffer er 

homogent fordelt i et gitt parti eller delparti. Det er derfor tilstrekkelig å ta tre enkeltprøver fra et parti eller delparti 

som skal utgjøre samleprøven. 

Enkeltprøvene skal ha tilnærmet samme vekt/volum. Enkeltprøvenes vekt/volum skal være minst 100 gram eller 

100 milliliter, noe som gir en samleprøve på minst ca. 1 kg eller 1 liter. Avvik fra denne metoden skal registreres i 

rapporten fastsatt i punkt B.1.8. i dette vedlegg. 

Tabell 1 

Inndeling av partier i delpartier for produkter som omsettes i bulksendinger 

Partiets vekt (tonn) Vekt eller antall delpartier 

≥ 1 500 500 tonn 

> 300 og < 1 500 3 delpartier 

≥ 100 og ≤ 300 100 tonn 

< 100 — 

Tabell 2 

Inndeling av partier i delpartier for andre produkter 

Partiets vekt (tonn) Vekt eller antall delpartier 

≥ 15 15–30 tonn 

< 15 — 
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Tabell 3 

Minste antall enkeltprøver som skal tas fra partiet eller delpartiet 

Partiets/delpartiets volum eller vekt (i kilo eller liter) Minste antall enkeltprøver som skal tas 

< 50 3 

≥ 50 og ≤ 500 5 

> 500 10 

Dersom partiet eller delpartiet består av enkeltpakninger eller enkeltenheter, er antallet pakninger eller enheter som 

skal utgjøre en samleprøve, angitt i tabell 4. 

Tabell 4 

Antall pakninger eller enheter (enkeltprøver) som skal utgjøre samleprøven dersom partiet eller delpartiet 

består av enkeltpakninger eller enkeltenheter 

Antall pakninger eller enheter i partiet/delpartiet Antall pakninger eller enheter som skal inngå i prøvetakingen 

≤ 25 minst én pakning eller enhet 

26–100 ca. 5 %, minst to pakninger eller enheter 

> 100 ca. 5 %, høyst ti pakninger eller enheter 

Dersom prøvetaking ved bruk av metoden beskrevet i kapittel B.2 vil kunne medføre uakseptable økonomiske 

konsekvenser (f.eks. på grunn av emballasjeformen, skade på partiet osv.) eller ikke er praktisk mulig, kan det 

benyttes en annen prøvetakingsmetode, forutsatt at den er tilstrekkelig representativ for partiet eller delpartiet som det 

er tatt prøver fra, og at den dokumenteres fullt ut i rapporten angitt i punkt B.1.8. 

B.3. PRØVETAKING I DETALJISTLEDDET 

Prøvetaking av næringsmidler i detaljistleddet skal om mulig skje i samsvar med bestemmelsene om prøvetaking 

nevnt i punkt B.2.2. 

Dersom prøvetaking ved bruk av metoden beskrevet i punkt B.2.2 vil kunne medføre uakseptable økonomiske 

konsekvenser (f.eks. på grunn av emballasjeformen, skade på partiet osv.) eller ikke er praktisk mulig, kan det 

benyttes en annen prøvetakingsmetode, forutsatt at den er tilstrekkelig representativ for partiet eller delpartiet som det 

er tatt prøver fra, og at den dokumenteres fullt ut i rapporten angitt i punkt B.1.8. 

DEL C: TILLAGING OG ANALYSE AV PRØVER 

C.1. KVALITETSSIKRING AV LABORATORIENE 

Laboratoriene skal overholde bestemmelsene i artikkel 12 i forordning (EF) nr. 882/2004. 

Laboratoriene skal delta i relevante ordninger for egnethetsprøving som er i samsvar med «International Harmonised 

Protocol for the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories»(1) utarbeidet i regi av IUPAC/ 

ISO/AOAC. 

Laboratoriene skal kunne vise at de har tatt i bruk prosedyrer for intern kvalitetskontroll. Eksempler på slike er å finne 

i «ISO/AOAC/IUPAC Guidelines on Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories»(2). 

  

(1) «The international harmonized protocol for the proficiency testing of analytical chemistry laboratories» by M. Thompson, S.L.R. Ellison 

and R. Wood, Pure Appl. Chem., 2006, 78, 145-196. 

(2) M. Thompson og R. Wood(red.), Pure Appl. Chem., 1995, 67, 649-666. 
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Dersom det er mulig, skal analysens nøyaktighet vurderes ved å inkludere egnet sertifisert referansemateriale i 

analysen. 

C.2. TILLAGING AV PRØVER 

C.2.1. Forholdsregler og generelle bestemmelser 

Det grunnleggende kravet er å oppnå en representativ og ensartet laboratorieprøve uten å tilføre sekundær 

forurensning. 

Alt prøvemateriale som laboratoriet mottar, skal brukes til tillaging av laboratorieprøver. 

På grunnlag av innholdet som blir funnet i laboratorieprøvene, skal det fastslås om grenseverdiene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1881/2006 er overholdt. 

C.2.2. Behandling av prøven i laboratoriet 

Hele samleprøven finmales (når det er relevant) og blandes omhyggelig etter en metode som sikrer fullstendig 

homogenisering. 

C.3. YTELSESKRITERIER FOR ANALYSEMETODENE 

C.3.1. Definisjoner 

I dette vedlegg menes med: 

«r» = repeterbarhet den verdien som innenfor en bestemt sannsynlighet (normalt 95 %) kan forventes å ligge 

under den absolutte differansen mellom individuelle prøvingsresultater oppnådd under repeterbar-

hetsforhold (dvs. samme prøve, samme person, samme apparatur, samme laboratorium og kort 

tidsintervall), hvorav følger at r = 2,8 × sr. 

«sr» = standardavvik beregnet ut fra resultater oppnådd under repeterbarhetsforhold. 

«RSDr» = relativt standardavvik beregnet ut fra resultater oppnådd under repeterbarhetsforhold . 

«R» = reproduserbarhet den verdien som innenfor en bestemt sannsynlighet (normalt 95 %) kan forventes å 

ligge under den absolutte differansen mellom prøvingsresultater oppnådd under reproduserbarhetsforhold 

(dvs. av personer ved ulike laboratorier ved bruk av den standardiserte prøvingsmetoden med identisk 

materiale), hvorav følger at R = 2,8 × sR. 

«sR» = standardavvik beregnet ut fra resultater oppnådd under reproduserbarhetsforhold. 

«RSDR» = relativt standardavvik beregnet ut fra resultater oppnådd under reproduserbarhetsforhold . 

«LOD» = påvisningsgrense det minste målte innhold som med rimelig statistisk sikkerhet gjør det mulig å påvise 

forekomst av en analytt. Påvisningsgrensen er numerisk lik tre ganger standardavviket for gjennom-

snittsverdien ved blindprøver (n > 20). 

«LOQ» = grense for mengdebestemmelse: det laveste innholdet av en analytt som kan måles med rimelig statistisk 

sikkerhet. Dersom både nøyaktighet og presisjon er konstant i et konsentrasjonsområde rundt påvisnings-

grensen, er grensen for mengdebestemmelse numerisk lik seks eller ti ganger standardavviket for 

gjennomsnittsverdien i blindprøver (n > 20). 

«u» = kombinert standard måleusikkerhet som oppnås ved bruk av innsatsmengdenes individuelle standard 

måleusikkerhet i en målemetode(1). 

«U» = utvidet måleusikkerhet, ved hjelp av en dekningsfaktor på 2 som gir et konfidensnivå på ca. 95 % 

(U = 2u). 

«Uf» = høyeste standard måleusikkerhet. 

  

(1) International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM), JCGM 200:2008. 
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C.3.2. Generelle krav 

Analysemetodene som benyttes ved kontroll av næringsmidler, skal være i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III 

til forordning (EF) nr. 882/2004. 

C.3.3. Særlige krav 

C.3.3.1.  Ytelseskriterier 

Dersom det ikke er fastsatt noen spesiell metode for bestemmelse av forurensende stoffer i næringsmidler på EU-plan, 

kan laboratoriene selv velge hvilken validert analysemetode de vil bruke for den respektive matrisen, forutsatt at den 

valgte metoden oppfyller de spesifikke ytelseskriteriene angitt i tabell 5. 

Det anbefales å bruke fullt validerte metoder (f.eks. metoder som er validerte ved undersøkelse foretatt ved flere 

laboratorier for den respektive matrisen) dersom det er relevant, og dersom slike foreligger. Andre egnede 

valideringsmetoder (f.eks. internt validerte metoder for den respektive matrisen) kan også brukes, forutsatt at de 

oppfyller ytelseskriteriene fastsatt i tabell 5. 

Ytterligere opplysninger gis i merknadene til ytelseskriteriene i dette punkt. 

Om mulig skal valideringen av de internt validerte metodene omfatte et sertifisert referansemateriale. 

Tabell 5 

Ytelseskriterier for analysemetoder for erukasyre 

Parameter Kriterium 

Anvendelse Næringsmidlene angitt i forordning (EF) nr. 1881/2006 

Spesifisitet Fri for matrise- eller spektralinterferens 

Repeterbarhet (RSDr) 0,66 ganger RSDR utregnet etter Horwitz’ (endrede) ligning 

Reproduserbarhet (RSDR) 2 x verdien utregnet etter Horwitz’ (endrede) ligning 

Gjenfinning 95–105 % 

LOD ≤ 1 g/kg 

LOQ ≤ 5 g/kg 

Merknader til ytelseskriteriene: 

Horwitz’ ligning(1) (for konsentrasjoner 1,2 × 10–7 ≤ C ≤ 0,138) og Horwitz’ endrede ligning(2) (for konsentrasjoner 

C < 1,2 × 10–7) er generelle presisjonsligninger som er uavhengige av analytt og matrise og som bare er avhengige av 

konsentrasjonen for de fleste rutineanalysemetoders vedkommende. 

Horwitz' endrede ligning for konsentrasjoner C < 1,2 × 10–7: 

RSDR = 22 % 

der: 

— RSDR står for det relative standardavviket beregnet ut fra resultater som er oppnådd under reproduserbar-

hetsforhold , 

— C er konsentrasjonsforholdet (dvs. 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg). Horwitz’ endrede ligning gjelder for 

konsentrasjoner C < 1,2 × 10– 7.  

  

(1) W. Horwitz, L.R. Kamps. K.W. Boyer, J.Assoc.Off.Analy.Chem.,1980, 63, 1344. 

(2) M. Thompson, Analyst, 2000, 125, 385-386. 
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Horwitz' ligning for konsentrasjoner 1,2 × 10– 7 ≤ C ≤ 0,138: 

RSDR = 2C(– 0,15) 

der: 

— RSDR står for det relative standardavviket beregnet ut fra resultater som er oppnådd under 

reproduserbarhetsforhold , 

— C er konsentrasjonsforholdet (dvs. 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg). Horwitz’ ligning gjelder for 

konsentrasjoner 1,2 × 10– 7 ≤ C ≤ 0,138. 

C.3.3.2. Metode for å bedømme egnethet 

For internt validerte metoder kan det alternativt benyttes en metode for å bedømme egnethet(1) for å vurdere om 

metodene er egnet for offentlig kontroll. Metoder som er egnet for offentlig kontroll, må gi resultater med en 

kombinert standard måleusikkerhet (u) som er lavere enn høyeste standard måleusikkerhet beregnet ved hjelp av 

formelen nedenfor: 

 

der: 

— Uf er høyeste standard måleusikkerhet (μg/kg), 

— LOD er metodens påvisningsgrense (μg/kg). LOD må oppfylle ytelseskriteriene angitt i punkt C.3.3.1 for den 

relevante konsentrasjonen, 

— C er den relevante konsentrasjonen (μg/kg), 

— α er en tallfaktor som skal brukes avhengig av verdien av C. Verdiene som skal brukes, er angitt i tabell 6. 

Tabell 6 

Tallverdier som skal brukes for α som konstant i formelen angitt i dette punkt, avhengig av den relevante 

konsentrasjonen 

C (μg/kg) α 

≤ 50 0,2 

51–500 0,18 

501–1 000 0,15 

1 001–10 000 0,12 

> 10 000 0,1 

DEL D: RAPPORTERING OG TOLKING AV RESULTATENE 

D.1 RAPPORTERING 

D.1.1. Presentasjon av resultatene 

Resultatene skal presenteres i de samme enhetene og med samme antall signifikante sifre som grenseverdiene fastsatt 

i forordning (EF) nr. 1881/2006.  

  

(1) M. Thompson og R. Wood, Accred. Qual. Assur., 2006, 10, 471-478. 
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D.1.2. Gjenfinningsberegning 

Dersom analysemetoden omfatter ekstraksjon, skal analyseresultatet korrigeres for gjenfinning. I så fall skal 

gjenfinningsprosenten rapporteres. 

Dersom analysemetoden ikke omfatter ekstraksjon, kan resultatet rapporteres ukorrigert for gjenfinning dersom det 

godtgjøres, helst ved at det benyttes egnet sertifisert referansemateriale, at den sertifiserte konsentrasjonen, idet det 

tas hensyn til måleusikkerheten, er oppnådd (dvs. stor målenøyaktighet), og at metoden dermed ikke er misvisende. 

Dersom resultatet rapporteres ukorrigert for gjenfinning, skal dette opplyses. 

D.1.3. Måleusikkerhet 

Analyseresultatet skal rapporteres som x +/– U, der x er analyseresultatet og U er den utvidede måleusikkerheten, og 

ved bruk av en dekningsfaktor på 2, som gir et konfidensnivå på ca. 95 % (U = 2u). 

Den som foretar analysen, skal ta hensyn til «Report on the relationship between analytical results, measurement 

uncertainty, recovery factors and the provisions in EU food and feed legislation»(1). 

D.2 TOLKING AV RESULTATENE 

D.2.1. Godkjenning av et parti eller delparti 

Partiet eller delpartiet godkjennes dersom analyseresultatet fra laboratorieprøven ikke overstiger den relevante 

grenseverdien fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006, idet det tas hensyn til den utvidede måleusikkerheten og 

korrigeringen av resultatet for gjenfinning, dersom analysemetoden som er brukt, omfatter ekstraksjon. 

D.2.2. Avvisning av et parti eller delparti 

Partiet eller delpartiet avvises dersom analyseresultatet fra laboratorieprøven uten rimelig tvil overstiger den relevante 

grenseverdien fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006, idet det tas hensyn til den utvidede måleusikkerheten og 

korrigeringen av resultatene for gjenfinning, dersom analysemetoden som er brukt, omfatter ekstraksjon. 

D.2.3. Anvendelse 

Tolkingsreglene angitt i punkt D.2.1 og D.2.2 gjelder for analyseresultatet av prøven som tas for kontrollformål. Når 

det gjelder analyse for klageadgangs- eller referanseformål, gjelder nasjonale regler. 

 __________  

  

(1) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/324 

av 7. mars 2016 

om endring og retting av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med 

hensyn til bruk av visse tilsetningsstoffer som er tillatt i alle næringsmiddelkategorier(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er det fastsatt en EU-liste over tilsetningsstoffer som kan brukes i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Denne listen kan oppdateres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008 på 

initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler ble opprettet på grunnlag av de tilsetningsstoffer som det er tillatt å 

bruke i næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF(3), 94/36/EF(4) og 95/2/EF(5), og etter 

en vurdering av om de er i samsvar med artikkel 6, 7, 8 og 16 i forordning (EF) nr. 1333/2008. Tilsetningsstoffene er 

oppført på EU-listen ut fra hvilke kategorier av næringsmidler de kan tilsettes i. 

4) På grunn av vanskelighetene med overføring av tilsetningsstoffer til det nye kategorisystemet i vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 1333/2008 ble ikke næringsmidler til spedbarn og småbarn overført fra artikkel 2 nr. 3 bokstav b) i direktiv 

95/2/EF til tabell 1 i del A i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. Det bør sikres at overføringsprinsippet ikke får 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 61 av 8.3.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2016 av 8. juli 2016 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 13. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av 30. juni 1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler (EFT L 237 av 10.9.1994, s. 3). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/36/EF av 30. juni 1994 om fargestoffer til bruk i næringsmidler (EFT L 237 av 10.9.1994, s. 13). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF av 20. februar 1995 om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer 

(EFT L 61 av 18.3.1995, s. 1). 

2018/EØS/73/10 
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anvendelse på disse næringsmidlene. Derfor bør nevnte tabell endres til å omfatte næringsmidler til spedbarn og 

småbarn fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF(1), erstattet ved europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 609/2013(2). 

5) På bakgrunn av artikkel 16 om bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler til spedbarn og småbarn i forordning (EF)  

nr. 1333/2008 er det viktig å presisere bruksvilkårene for tilsetningstoffene oppført i næringsmiddelkategori 0. 

«Tilsetningsstoffer tillatt i alle næringsmiddelkategorier» i del E i vedlegg II til nevnte forordning og endre tittelen på 

denne kategorien. 

6) EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler bør derfor presiseres, slik at den i samsvar med artikkel 6, 7, 8 og 16 i 

forordning (EF) nr. 1333/2008 omfatter alle tillatte bruksmåter. 

7) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») før den oppdaterer EU-listen over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når den aktuelle oppdateringen ikke kan påvirke 

menneskers helse. Ettersom EU-listen endres for å presisere bruksmåter som allerede er tillatt i henhold til direktiv 

94/35/EF, direktiv 94/36/EF og direktiv 95/2/EF, dreier det seg om en oppdatering som ikke kan påvirke menneskers 

helse. Det er derfor ikke nødvendig å innhente uttalelse fra Myndigheten. 

8) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres og rettes. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF av 6. mai 2009 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (EUT 

L 124 av 20.5.2009, s. 21). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til 

spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 

96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) 

nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35). 
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VEDLEGG 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1.  Følgende post 13 tilføyes i tabell 1 i del A etter posten for «12. Tørrpasta, unntatt glutenfri pasta og/eller pasta til bruk i 

kost med lavt proteininnhold, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF»: 

«13 Næringsmidler til spedbarn og småbarn, som omhandlet i forordning (EU) nr. 609/2013(*), herunder næringsmid-

ler til spesielle medisinske formål til spedbarn og småbarn 

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til 

spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, 

kommisjonsdirektiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og 

kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35).» 

2.  I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

a)  Tittelen på næringsmiddelkategori «0. Tilsetningsstoffer tillatt i alle næringsmiddelkategorier» skal lyde: 

«0 Tilsetningsstoffer tillatt i alle næringsmiddelkategorier, unntatt næringsmidler til spedbarn og småbarn, med 

mindre annet er særskilt bestemt» 

b)  Postene for tilsetningsstoffer i næringsmiddelkategori «0. Tilsetningsstoffer tillatt i alle næringsmiddelkategorier» skal 

lyde: 

 «E 290 Karbondioksid quantum satis  Kan brukes i næringsmidler til spedbarn 

og småbarn 

 E 338-452 Fosforsyre – fosfater 

– di-, tri- og poly-

fosfater 

10 000 (1) (4) (57) Bare tørkede næringsmidler i pulverform 

(dvs. næringsmidler som er tørket under 

framstillingen, og blandinger av slike), 

unntatt næringsmidler oppført i tabell 1 i 

del A i dette vedlegg. 

 E 459 Beta-syklodekstrin quantum satis  Bare næringsmidler i form av tabletter, 

også drasjerte, unntatt næringsmidler 

oppført i tabell 1 i del A i dette vedlegg. 

 E 551-553 Silisiumdioksid – 

silikater 

10 000 (1) (57) Bare tørkede næringsmidler i pulverform 

(dvs. næringsmidler som er tørket under 

framstillingen, og blandinger av slike), 

unntatt næringsmidler oppført i tabell 1 i 

del A i dette vedlegg. 

 E 551-553 Silisiumdioksid – 

silikater 

quantum satis (1) Bare næringsmidler i form av tabletter, 

også drasjerte, unntatt næringsmidler 

oppført i tabell 1 i del A i dette vedlegg. 
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 E 938 Argon quantum satis  Kan brukes i næringsmidler til spedbarn 

og småbarn 

 E 939 Helium quantum satis  Kan brukes i næringsmidler til spedbarn 

og småbarn 

 E 941 Nitrogen quantum satis  Kan brukes i næringsmidler til spedbarn 

og småbarn 

 E 942 Dinitrogenoksid quantum satis  Kan brukes i næringsmidler til spedbarn 

og småbarn 

 E 948 Oksygen quantum satis  Kan brukes i næringsmidler til spedbarn 

og småbarn 

 E 949 Hydrogen quantum satis  Kan brukes i næringsmidler til spedbarn 

og småbarn» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/683 

av 2. mai 2016 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk 

av propionsyre – propionater (E 280-283) i tortillaer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er det fastsatt en EU-liste over tilsetningsstoffer som kan brukes i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) EU-listen over tilsetningsstoffer kan oppdateres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008(2) på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) Den 14. juli 2015 ble det inngitt en søknad om utvidelse av bruken av kalsiumpropionat (E 282) som konserverings-

middel for forlengelse av holdbarhetstiden til tortillaer. Søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar 

med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

4) Bruk av propionsyre – propionater er nødvendig for å forlenge holdbarheten til tortillaer, ettersom dette produktet 

ødelegges meget raskt som følge av høyt vanninnhold og en sammensetning som er mottakelig for bakterievekst. 

5) Propionsyre – propionater benyttes i stor grad for å hindre muggvekst i hevede bakeriprodukter, ettersom de påvirker 

såvel gjær som det endelige produktets lukt og smak minimalt. 

6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse om en ny vurdering 

av propionsyre (E 280), natriumpropionat (E 281), kalsiumpropionat (E 282) og kaliumpropionat (E 283) som 

tilsetningsstoffer i næringsmidler(3), med at konsentrasjonsgrensene for de nevnte stoffene ikke utgjør en trygghetsrisiko 

ved nåværende godkjente bruksmåter som tilsetningsstoffer i næringsmidler. Godkjenningen av bruk av propionater i 

tortillaer er en utvidelse som ikke vil medføre ytterligere risiko, ettersom Myndighetens eksponeringsvurdering omfattet 

næringsmiddelkategori 07.1 «Brød og rundstykker». 

7) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra 

Myndigheten før den oppdaterer EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 1333/2008, unntatt når en slik oppdatering ikke kan påvirke menneskers helse. Ettersom utvidelsen av bruken av 

propionsyre – propionater (E 280-283) som konserveringsmiddel i tortillaer utgjør en oppdatering av listen som ikke kan 

påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Myndigheten. 

8) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 117 av 3.5.2016, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 14. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning 

av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2014;12(7):3779. 

2018/EØS/73/11 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 2. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 ______  

VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal postene for propionsyre – propionater i næringsmiddelkategori 07.1 

«Brød og rundstykker» lyde: 

 «E 280-283 Propionsyre – 

propionater 

3 000 (1) (6) Bare ferdigpakket skivet brød og 

rugbrød 

E 280-283 Propionsyre – 

propionater 

2 000 (1) (6) Bare brød med redusert energiinnhold, 

ferdigpakket halvstekt brød, ferdig-

pakkede rundstykker, tortillaer og 

pitabrød og ferdigpakkede pølsebrød, 

boller og danske flutes 

E 280-283 Propionsyre – 

propionater 

1 000 (1) (6) Bare ferdigpakket brød» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2314 

av 7. desember 2015 

om godkjenning av en annen helsepåstand om næringsmidler enn dem som viser til redusert 

sykdomsrisiko og barns utvikling og helse, og om endring av forordning (EU) nr. 432/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 18 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med forordningen og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2) Kommisjonen har i henhold til artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006 vedtatt forordning (EU) nr. 432/2012(2), 

der det opprettes en liste over andre tillatte helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til redusert 

sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse. 

3) Forordning (EF) nr. 1924/2006 fastsetter at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal inngi søknader om 

godkjenning av helsepåstander til vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 

kalt «Myndigheten», for vitenskapelig vurdering og til Kommisjonen og medlemsstatene til orientering. 

4) Kommisjonen skal avgjøre om helsepåstandene skal godkjennes, idet det tas hensyn til Myndighetens uttalelse. 

5) Med henblikk på å oppmuntre til innovasjon skal de helsepåstandene som bygger på nyutviklede vitenskapelige bevis 

og/eller inneholder en anmodning om sikring av data underlagt eiendomsrett, gjennomgå en framskyndet fram-

gangsmåte for godkjenning. 

6) Etter en søknad fra BENEO-Orafti S.A., inngitt i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, og som 

inneholdt en anmodning om sikring av data underlagt eiendomsrett, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om det 

vitenskapelige belegget for en helsepåstand om naturlig sikoriinulin og opprettholdelse av normal avføring gjennom 

hyppigere avføring (spørsmål nr. EFSA-Q-2014-00403)(3)). Søkerens foreslåtte påstand hadde blant annet følgende 

ordlyd: «Orafti®Inulin forbedrer tarmfunksjonen». 

7) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 9. januar 2015 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene kunne påvises en årsakssammenheng mellom inntak 

av naturlig sikoriinulin, en ikke-fraksjonert blanding av monosakkarider (< 10 %), disakkarider, fruktaner av inulintypen 

og inulin ekstrahert fra sikori med en gjennomsnittlig polymeriseringsgrad på ≥ 9, og opprettholdelse av normal 

avføring gjennom hyppigere avføring. En helsepåstand som gjenspeiler denne konklusjonen, bør følgelig anses å 

oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006 og bør oppføres på EU-listen over tillatte påstander fastsatt ved 

forordning (EU) nr. 432/2012. 

8) Myndigheten påpekte i sin uttalelse at undersøkelsen som søkeren hevdet eiendomsrett til(4), var nødvendig for å 

fastsette bruksvilkår for denne bestemte påstanden.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 12.12.2015, s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2016 av  

8. juli 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 15. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 432/2012 av 16. mai 2012 om fastsettelse av en liste over andre tillatte helsepåstander om næringsmidler 

enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse (EUT L 136 av 25.5.2012, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2015;13(1):3951. 

(4) Schulz, A. og Schön, C., 2012. Effect of consumption of inulin on bowel motor function in subjects with constipation (unpublished study 

report). 
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9) Alle dokumentasjonsopplysninger som søkeren har framlagt, er vurdert av Kommisjonen, og det anses at kravene 

fastsatt i artikkel 21 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006 er oppfylt for undersøkelsen som det hevdes eiendomsrett til. 

Vitenskapelige data og andre opplysninger som er tatt med i nevnte undersøkelse, kan derfor ikke brukes til fordel for en 

etterfølgende søker i en periode på fem år fra ikrafttredelsesdatoen for denne forordning, på vilkårene fastsatt i artikkel 

21 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

10) Ett av målene med forordning (EF) nr. 1924/2006 er å sikre at helsepåstander er sannferdige, tydelige, pålitelige og 

nyttige for forbrukeren, og at det i den forbindelse tas hensyn til formuleringen og presentasjonen av dem. Dersom 

ordlyden i påstander som søkeren bruker, har samme betydning for forbrukerne som ordlyden i en godkjent 

helsepåstand, fordi de viser til samme forhold mellom en næringsmiddelkategori, et næringsmiddel eller en av dets 

bestanddeler og helse, bør de derfor omfattes av samme bruksvilkår som de som er angitt i vedlegget til denne 

forordning. 

11) Registeret over ernærings- og helsepåstander som inneholder alle tillatte helsepåstander, bør i samsvar med artikkel 20 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 oppdateres for å ta hensyn til denne forordning. 

12) Siden søkeren krever beskyttelse av eiendomsrettsbelagte data, anses det som hensiktsmessig å begrense bruken av 

denne påstanden til fordel for søkeren i en periode på fem år. At tillatelsen til å bruke denne påstanden er begrenset til 

én enkelt aktør, er imidlertid ikke til hinder for at andre søkere søker om tillatelse til å bruke samme påstand dersom det 

søkes på grunnlag av andre data og undersøkelser enn dem som er beskyttet i henhold til artikkel 21 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006. 

13) De kommentarene som Kommisjonen har mottatt fra søkeren i samsvar med artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved fastsettelsen av tiltakene i denne forordning. 

14) Forordning (EU) nr. 432/2012 bør derfor endres. 

15) Medlemsstatene er blitt rådspurt — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  Helsepåstanden angitt i vedlegget til denne forordning skal oppføres på EU-listen over tillatte påstander fastsatt i artikkel 

13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

2.  Bruken av helsepåstanden nevnt i nr. 1 er begrenset til søkeren i en periode på fem år etter ikrafttredelsesdatoen for denne 

forordning. Etter utløpet av denne perioden kan denne helsepåstanden i samsvar med vilkårene som gjelder for den, benyttes av 

en hvilken som helst driftsansvarlig for næringsmiddelforetak. 

Artikkel 2 

Vitenskapelige data og andre opplysninger som er tatt med i søknaden, og som søkeren hevder eiendomsrett til og hvis 

framlegging er en forutsetning for å godkjenne helsepåstanden, er begrenset til bruk til fordel for søkeren i en periode på fem år 

fra denne forordnings ikrafttredelse, på vilkårene fastsatt i artikkel 21 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

Artikkel 3 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 432/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 4 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 7. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 432/2012 innsettes følgende post i alfabetisk rekkefølge: 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelkategori 

Påstand Vilkår for bruk av påstanden 

Vilkår og/eller begrensninger for 

bruk av næringsmiddelet og/eller 

en utfyllende erklæring eller 

advarsel 

EFSA Journal-nummer 

Registreringsnummer på den 

konsoliderte listen innsendt til 

EFSA for vurdering 

«Naturlig sikoriinulin Sikoriinulin bidrar til normal 

tarmfunksjon gjennom hyp-

pigere avføring(*) 

Forbrukerne skal opplyses om at den gunstige 

virkningen oppnås ved et daglig inntak av 12 g 

sikoriinulin. 

Påstanden kan bare brukes for næringsmidler som gir 

et daglig inntak på minst 12 g naturlig sikoriinulin, en 

ikke-fraksjonert blanding av monosakkarider  

(< 10 %), disakkarider, fruktaner av inulintypen og 

inulin ekstrahert fra sikori med en gjennomsnittlig 

polymeriseringsgrad på ≥ 9. 

 2015;13(1):3951»  

(*) Godkjent 1. januar 2016 – begrenset til bruk for BENEO-Orafti S.A., Rue L. Maréchal 1, B-4360 Oreye, Belgia, i en periode på fem år. 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/128 

av 25. september 2015 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 med hensyn til 

særlige sammensetnings- og informasjonskrav til næringsmidler til spesielle medisinske 

formål(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og 

småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av 

rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009(1), særlig artikkel 11 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsdirektiv 1999/21/EF(2) fastsetter harmoniserte regler for næringsmidler til spesielle medisinske formål 

innenfor rammen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF(3). 

2) Direktiv 2009/39/EF og 1999/21/EF oppheves ved forordning (EF) nr. 609/2013. Nevnte forordning fastsetter 

alminnelige sammensetnings- og informasjonskrav til forskjellige næringsmiddelkategorier, herunder næringsmidler til 

spesielle medisinske formål. Kommisjonen skal vedta bestemte sammensetnings- og informasjonskrav til næringsmidler 

til spesielle medisinske formål, idet det tas hensyn til bestemmelsene i direktiv 1999/21/EF. 

3) Næringsmidler til spesielle medisinske formål er utviklet i nært samarbeid med helsepersonell som en ernæringskilde 

for pasienter som er rammet av eller underernært på grunn av en bestemt diagnostisert sykdom, lidelse eller medisinsk 

tilstand som gjør det umulig eller svært vanskelig for disse pasientene å dekke sine ernæringsbehov gjennom konsum av 

andre næringsmidler. Derfor skal næringsmidler til spesielle medisinske formål brukes under medisinsk tilsyn, som kan 

føres med bistand fra annet kvalifisert helsepersonell. 

4) Sammensetningen av næringsmidler til spesielle medisinske formål kan variere betydelig avhengig blant annet av 

hvilken sykdom, lidelse eller medisinsk tilstand produktet er beregnet for kostholdsbehandling av, pasientenes alder og 

stedet der de mottar helsetjenester, og produktets tiltenkte bruk. Et næringsmiddel til spesielle medisinske formål kan 

særlig klassifiseres i forskjellige kategorier avhengig av om det har en standardsammensetning eller en nærings-

stoffsammensetning som er særlig tilpasset en sykdom, lidelse eller medisinsk tilstand, og om det utgjør den eneste 

ernæringskilden for personene det er beregnet på. 

5) På grunn av det store mangfoldet av næringsmidler til spesielle medisinske formål, den raske utviklingen i den 

vitenskapelige kunnskapen som ligger til grunn for disse næringsmidlene, og behovet for å sikre tilstrekkelig fleksibilitet 

til å utvikle nyskapende produkter, er det ikke hensiktsmessig å fastsette nærmere regler for sammensetning av slike 

næringsmidler. Det er imidlertid viktig å fastsette prinsipper og særlige krav for å sikre at de er trygge, fordelaktige og 

virkningsfulle for personene de er beregnet på, på grunnlag av allment anerkjente vitenskapelige data. 

6) Særlig bør den ernæringsmessige sammensetningen av næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for 

å dekke spedbarns ernæringsbehov, være basert på sammensetningen av morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger 

for å ta hensyn til spedbarns særlige ernæringsmessige behov. Ettersom morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger er 

beregnet på friske spedbarn, bør det imidlertid gis unntak for næringsmidler til spesielle medisinske formål som er 

utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsbehov, når dette er nødvendig for produktets tiltenkte bruk.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 25 av 2.2.2016, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 17. 

(1) EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35. 

(2) Kommisjonsdirektiv 1999/21/EF av 25. mars 1999 om næringsmidler til spesielle medisinske formål (EFT L 91 av 7.4.1999, s. 29). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF av 6. mai 2009 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (EUT 

L 124 av 20.5.2009, s. 21). 
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7) Det er viktig å fastsette grunnleggende regler for innholdet av vitaminer og mineraler i næringsmidler til spesielle 

medisinske formål for å sikre fri omsetning av produkter som har forskjellig sammensetning, og for å sikre 

forbrukervernet. Slike regler bør være basert på reglene i direktiv 1999/21/EF, ettersom disse hittil har utgjort en 

tilstrekkelig ramme for næringsmidler til spesielle medisinske formål. Reglene bør omfatte laveste og høyeste mengder 

for produkter som anses å være ernæringsmessig heldekkende for pasientens ernæringsbehov, og bare høyeste mengder 

for produkter som ikke anses å være ernæringsmessig heldekkende, med forbehold for endringer av ett eller flere av 

disse næringsstoffene som kan være nødvendige på grunn av produktets tiltenkte bruk. 

8) I henhold til forordning (EU) nr. 609/2013 skal Kommisjonen vedta bestemmelser om begrensning av eller forbud mot 

bruk av pesticider og om rester av pesticider i næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å dekke 

spedbarns og småbarns ernæringsbehov. Det er tidkrevende å vedta bestemmelser som er i samsvar med gjeldende 

vitenskapelig kunnskap, ettersom Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet må foreta en omfattende 

vurdering av en rekke aspekter, herunder om de toksikologiske referanseverdiene er hensiktsmessige for spedbarn og 

småbarn. 

9) Direktiv 1999/21/EF inneholder ikke slike bestemmelser. Ved kommisjonsdirektiv 2006/125/EF(1) og 2006/141/EF(2) er 

det for tiden imidlertid fastsatt særlige krav til næringsmidler for friske spedbarn og småbarn på grunnlag av to uttalelser 

fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler (SCF) av 19. september 1997(3) og 4. juni 1998(4). 

10) Idet det tas hensyn til at det ved forordning (EU) nr. 609/2013 er fastsatt at denne delegerte forordning skal vedtas innen 

20. juli 2015, bør relevante gjeldende krav i direktiv 2006/125/EF og 2006/141/EF overføres på dette tidspunkt. Det er 

imidlertid hensiktsmessig å bruke terminologien i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009(5). 

11) I henhold til føre-var-prinsippet er det fastsatt en svært lav grenseverdi for rester på 0,01 mg/kg for alle pesticider. I 

tillegg er det fastsett strengere begrensninger for et lite antall pesticider eller metabolitter av pesticider der selv en 

grenseverdi for rester på 0,01 mg/kg i de verst tenkelige tilfeller kan føre til en eksponering som overskrider akseptabelt 

daglig inntak (ADI) for spedbarn og småbarn. 

12) Et forbud mot bruk av visse pesticider vil ikke nødvendigvis sikre at næringsmidler til spesielle medisinske formål som 

er utviklet for å dekke spedbarns og småbarns ernæringsbehov, er fri for disse pesticidene, ettersom noen pesticider er 

persistente i miljøet og næringsmiddelet kan inneholde rester av dem. Det anses derfor at slike pesticider ikke er blitt 

brukt dersom restene ligger under et visst nivå. 

13) Næringsmidler til spesielle medisinske formål skal oppfylle kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1169/2011(6). Av hensyn til de særlige egenskapene hos næringsmidler til spesielle medisinske formål bør det ved 

denne forordning fastsettes tillegg til og unntak fra disse alminnelige reglene. 

14) Det bør være obligatorisk å framlegge all informasjon som er nødvendig for å sikre korrekt bruk av næringsmidler til 

spesielle medisinske formål. Denne informasjonen bør omfatte informasjon om egenskaper og kjennetegn i forbindelse 

med blant annet særskilt bearbeiding og utforming, ernæringsmessig sammensetning og begrunnelsen for at produktet er 

  

(1) Kommisjonsdirektiv 2006/125/EF av 5. desember 2006 om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn 

(EUT L 339 av 6.12.2006, s. 16). 

(2) Kommisjonsdirektiv 2006/141/EF av 22. desember 2006 om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og om endring av direktiv 

1999/21/EF (EUT L 401 av 30.12.2006, s. 1). 

(3) «Opinion of the Scientific Committee for Food on a maximum residue limit (MRL) of 0,01 mg/kg for pesticides in foods intended for 

infants and young children» (avgitt 19. september 1997). 

(4) «Further advice on the opinion of the Scientific Committee for Food expressed on the 19 September 1997 on a Maximum Residue Limit 

(MRL) of 0,01 mg/kg for pesticides in foods intended for infants and young children» (vedtatt av SCF 4. juni 1998). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler og om oppheving av 

rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne, om endring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om oppheving av kommisjonsdirektiv 87/250/EØF, 

rådsdirektiv 90/496/EØF, kommisjonsdirektiv 1999/10/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF, kommisjonsdirektiv 

2002/67/EF og 2008/5/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 av 22.11.2011, s. 18). 
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nyttig for sitt særlige tiltenkte formål. Slik informasjon bør ikke anses som ernærings- og helsepåstander i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006(1). 

15) Næringsdeklarasjonen for næringsmidler til spesielle medisinske formål er avgjørende for å sikre riktig bruk, både for 

pasienter som inntar næringsmiddelet, og for helsepersonell som anbefaler bruk av det. Av den grunn, og for å gi mer 

informasjon til pasienter og helsepersonell, bør næringsdeklarasjonen omfatte flere opplysninger enn dem som kreves 

ved forordning (EU) nr. 1169/2011. I tillegg bør unntaket fastsatt i nr. 18 i vedlegg V til forordning (EU) nr. 1169/2011, 

ikke få anvendelse, og næringsdeklarasjonen bør være obligatorisk for alle næringsmidler til spesielle medisinske formål 

uavhengig av emballasjens eller beholderens størrelse. 

16) Forbrukere av næringsmidler til spesielle medisinske formål har andre ernæringsbehov enn befolkningen generelt. 

Angivelse av informasjon om energiinnholdet og mengden av næringsstoffer i næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som en prosentdel av referanseverdiene for daglig inntak fastsatt i forordning (EU) nr. 1169/2011, vil kunne 

villede forbrukerne og bør derfor ikke være tillatt. 

17) Det vil ikke være hensiktsmessig å bruke ernærings- og helsepåstander som er godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1924/2006, til å fremme næringsmidler til spesielle medisinske formål, ettersom forbrukerne av slike produkter er 

pasienter med en sykdom, lidelse eller tilstand, og derfor ikke er en del av den alminnelige friske befolkningen. 

Dessuten skal næringsmidler til spesielle medisinske formål brukes under medisinsk tilsyn, og konsum av slike 

produkter bør ikke fremmes gjennom bruk av ernærings- og helsepåstander rettet direkte mot forbrukere. Bruk av 

ernærings- og helsepåstander bør derfor ikke tillates for næringsmidler til spesielle medisinske formål. 

18) I de siste årene er et økende antall produkter brakt i omsetning som næringsmidler til spesielle medisinske formål som er 

utviklet for å dekke spedbarns ernæringsbehov. Disse produktene markedsføres iblant med metoder som er rettet direkte 

mot forbrukerne, og som ikke er underlagt begrensningene i henhold til Unionens regelverk for morsmelkerstatninger og 

tilskuddsblandinger. For å unngå eventuelt misbruk knyttet til feilklassifisering av produkter, redusere faren for 

forvirring hos forbrukerne om egenskapene til de forskjellige produktene som tilbys og sikre rettferdig konkurranse, 

virker det hensiktsmessig å innføre ytterligere begrensninger med hensyn til merking, presentasjon, reklame, 

salgsfremmende tiltak og handelspraksis for næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å dekke 

spedbarns ernæringsbehov. Disse begrensningene bør tilsvare dem som gjelder for morsmelkerstatninger og 

tilskuddsblandinger for friske spedbarn, justert med hensyn til produktets tiltenkte bruk og uten at det berører behovet 

for å gi næringsmiddelopplysninger til pasienter og helsepersonell for å sikre riktig bruk av produktet. Ettersom 

næringsmidler til spesielle medisinske formål skal brukes under medisinsk tilsyn, bør disse begrensningene ikke gjøre 

det vanskeligere for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak å kommunisere med helsepersonell, og det bør være 

mulig for helsepersonell å vurdere de forskjellige produktenes egnethet for den tiltenkte bruken. 

19) I henhold til artikkel 17 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(2) skal medlemsstatene håndheve 

næringsmiddelregelverket og overvåke og kontrollere at driftsansvarlige for næringsmiddel- og fôrforetak oppfyller de 

relevante kravene i næringsmiddelregelverket i alle ledd av produksjon, bearbeiding og distribusjon. For å gjøre det 

lettere å føre effektiv offentlig kontroll med næringsmidler til spesielle medisinske formål bør i den forbindelse 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som bringer næringsmidler til spesielle medisinske formål i omsetning, 

framlegge for vedkommende nasjonale myndigheter en modell av etiketten som brukes, samt all relevant informasjon 

som anses nødvendig for å dokumentere samsvar med denne forordning, med mindre medlemsstatene har et annet 

effektivt kontrollsystem. 

20) For å gi driftsansvarlige for næringsmiddelforetak mulighet til å tilpasse seg de nye kravene bør denne forordning få 

anvendelse tre år etter ikrafttredelsen. Idet det tas hensyn til antallet og betydningen av de nye kravene til næringsmidler 

til spesielle medisinske formål som er utviklet for å dekke spedbarns ernæringsbehov, bør denne forordning få 

anvendelse på slike produkter fire år etter ikrafttredelsen —  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler 

(EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i 

næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter 

i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Omsetning 

Næringsmidler til spesielle medisinske formål kan bringes i omsetning bare dersom de oppfyller kravene i denne forordning. 

Artikkel 2 

Krav til sammensetning 

1.  Næringsmidler til spesielle medisinske formål klassifiseres i følgende tre kategorier: 

a)  ernæringsmessig komplette næringsmidler med en standardisert næringsstoffsammensetning som når de brukes i samsvar 

med produsentens anvisninger, kan utgjøre den eneste ernæringskilden for personene de er beregnet på, 

b)  ernæringsmessig komplette næringsmidler med en næringsstoffsammensetning som er særlig tilpasset en sykdom, lidelse 

eller medisinsk tilstand, og som når de brukes i samsvar med produsentens anvisninger, kan utgjøre den eneste 

ernæringskilden for personene de er beregnet på, 

c)  næringsmidler som ikke er ernæringsmessig komplette, med en standardisert sammensetning eller en næringsstoff-

sammensetning som er særlig tilpasset en sykdom, lidelse eller medisinsk tilstand, og som ikke er egnet til bruk som eneste 

ernæringskilde. 

Næringsmidlene nevnt i første ledd bokstav a) og b) kan også brukes som en delvis erstatning av eller et tilskudd til pasientens 

kost. 

2.  Sammensetningen av næringsmidler til spesielle medisinske formål skal bygge på forsvarlige medisinske og 

ernæringsmessige prinsipper. Bruken av næringsmidlene i samsvar med produsentens anvisninger skal være trygg og 

fordelaktig og effektivt dekke de særlige ernæringsbehovene til personene de er beregnet på, og skal dokumenteres av allment 

anerkjente vitenskapelige data. 

3.  Næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å dekke spedbarns ernæringsbehov, skal oppfylle 

kravene til sammensetning fastsatt i vedlegg I del A. 

Andre næringsmidler til spesielle medisinske formål enn dem som er utviklet for å dekke spedbarns ernæringsbehov, skal 

oppfylle kravene til sammensetning fastsatt i vedlegg I del B. 

4.  Kravene til sammensetning fastsatt i vedlegg I får anvendelse på bruksklare næringsmidler til spesielle medisinske formål 

som markedsføres som bruksklare eller bruksklare etter tilberedning i samsvar med produsentens anvisninger. 

Artikkel 3 

Krav med hensyn til pesticider i næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å dekke spedbarns og 

småbarns ernæringsbehov 

1.  I denne artikkel menes med «rest» resten av et aktivt stoff som nevnt i artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 

som brukes i et plantevernmiddel som nevnt i artikkel 2 nr. 1 i nevnte forordning, herunder det aktive stoffets metabolitter og 

nedbrytings- eller reaksjonsprodukter. 

2.  Næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å dekke spedbarns og småbarns ernæringsbehov, skal 

ikke inneholde rester i mengder som overstiger 0,01 mg/kg per aktivt stoff. 

Disse grenseverdiene skal bestemmes ved hjelp av allment anerkjente standardiserte analysemetoder. 

3.  Som unntak fra nr. 2 får grenseverdiene for rester angitt i vedlegg II, anvendelse på de aktive stoffene som er oppført i 

nevnte vedlegg.  
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4.  Næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å dekke spedbarns og småbarns ernæringsbehov, skal 

framstilles bare på grunnlag av landbruksprodukter som er produsert uten bruk av plantevernmidler som inneholder aktive 

stoffer oppført i vedlegg III. 

Ved kontroll anses plantevernmidler som inneholder aktive stoffer oppført i vedlegg III, for ikke å ha blitt brukt dersom restene 

av dem ikke overskrider 0,003 mg/kg. 

5.  Verdiene nevnt i nr. 2, 3 og 4 får anvendelse på bruksklare næringsmidler til spesielle medisinske formål som 

markedsføres som bruksklare eller bruksklare etter tilberedning i samsvar med produsentens anvisninger. 

Artikkel 4 

Næringsmiddelets betegnelse 

Næringsmidler til spesielle medisinske formål skal ha betegnelsene fastsatt i vedlegg IV. 

Artikkel 5 

Særlige krav til næringsmiddelopplysninger 

1.  Med mindre annet er fastsatt i denne forordning, skal næringsmidler til spesielle medisinske formål oppfylle kravene i 

forordning (EU) nr. 1169/2011. 

2.  I tillegg til de obligatoriske opplysningene oppført i artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal næringsmidler til 

spesielle medisinske formål ha følgende supplerende obligatoriske opplysninger: 

a)  En merknad om at produktet skal brukes under medisinsk tilsyn. 

b)  En merknad som angir hvorvidt produktet er egnet til bruk som eneste ernæringskilde. 

c)  Ved behov en merknad om at produktet er beregnet på en bestemt aldersgruppe. 

d)  Ved behov en merknad om at inntak av produktet utgjør en helsefare for personer som ikke er rammet av sykdommen, 

lidelsen eller den medisinsk tilstanden som produktet er beregnet på. 

e)  Angivelsen «Til kostholdsbehandling av» etterfulgt av sykdommen, lidelsen eller den medisinsk tilstanden som produktet er 

beregnet på. 

f)  Ved behov en merknad om tilstrekkelige forholdsregler og kontraindikasjoner. 

g)  En beskrivelse av egenskapene og/eller kjennetegnene som gjør produktet nyttig i forbindelse med kostholdsbehandling av 

sykdommen, lidelsen eller den medisinsk tilstanden som produktet er beregnet på, særlig, etter hva som er relevant, 

opplysninger om den spesifikke bearbeidingen og utformingen, næringsstoffer der innholdet er blitt økt, redusert, fjernet 

eller på annen måte endret, og begrunnelsen for å bruke produktet. 

h)  Ved behov en advarsel om at produktet ikke er til parenteral bruk. 

i)  Ved behov veiledning om riktig tilberedning, bruk og lagring av produktet etter åpning av beholderen. 

Opplysningene nevnt i bokstav a)–d) skal innledes med ordet «Viktig» eller en tilsvarende formulering. 

3.  Artikkel 13 nr. 2 og 3 i forordning (EU) nr. 1169/2011 får også anvendelse på de supplerende obligatoriske opplysningene 

nevnt i nr. 2 i denne artikkel.  
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Artikkel 6 

Særlige krav til næringsdeklarasjon 

1.  I tillegg til opplysningene nevnt i artikkel 30 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal den obligatoriske nærings-

deklarasjonen for næringsmidler til spesielle medisinske formål angi følgende: 

a)  Mengden i produktet av hvert mineral og vitamin som er oppført i vedlegg I til denne forordning. 

b)  Mengden av bestanddeler av protein, karbohydrat, fett og/eller andre næringsstoffer og deres bestanddeler, dersom 

informasjon om dette er nødvendig for riktig og tiltenkt bruk av produktet. 

c)  Ved behov informasjon om produktets osmolalitet eller osmolaritet. 

d)  Informasjon om kilden til og arten av proteinet og/eller proteinhydrolysatene produktet inneholder. 

2.  Som unntak fra artikkel 30 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal opplysningene som angis i den obligatoriske 

næringsdeklarasjonen for næringsmidler til spesielle medisinske formål, ikke gjentas på merkingen. 

3.  Næringsdeklarasjonen skal være obligatorisk for alle næringsmidler til spesielle medisinske formål uavhengig av 

størrelsen på emballasjens eller beholderens største overflate. 

4.  Artikkel 31–35 i forordning (EU) nr. 1169/2011 får anvendelse på alle næringsstoffer som angis i næringsdeklarasjonen 

for næringsmidler til spesielle medisinske formål. 

5.  Som unntak fra artikkel 31 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal energiinnholdet og mengden av næringsstoffer i 

næringsmidler til spesielle medisinske formål angis for næringsmiddelet slik det selges, og eventuelt for bruksklart 

næringsmiddel etter tilberedning i samsvar med produsentens anvisninger. 

6.  Som unntak fra artikkel 32 nr. 3 og 4 i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal energiinnholdet og mengden av næringsstoffer 

i næringsmidler til spesielle medisinske formål ikke uttrykkes i prosent av referanseinntakene angitt i vedlegg XIII til nevnte 

forordning. 

7.  Opplysningene som inngår i næringsdeklarasjonen for næringsmidler til spesielle medisinske formål og ikke er oppført i 

vedlegg XV til forordning (EU) nr. 1169/2011, skal angis etter den mest relevante posten i nevnte vedlegg som de tilhører eller 

er bestanddeler av. 

Opplysninger som ikke er oppført i vedlegg XV til forordning (EU) nr. 1169/2011 og ikke tilhører eller ikke er bestanddeler av 

noen av postene i nevnte vedlegg, skal angis i næringsdeklarasjonen etter den siste posten i nevnte vedlegg. 

Mengden natrium skal angis på samme sted som andre mineraler og kan gjentas ved siden av angivelsen av saltinnholdet slik: 

«Salt: X g (herav natrium: Y mg)». 

Artikkel 7 

Ernærings- og helsepåstander 

Det skal ikke framsettes ernærings- og helsepåstander om næringsmidler til spesielle medisinske formål. 

Artikkel 8 

Særlige krav til næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å dekke spedbarns ernæringsbehov 

1.  Alle obligatoriske opplysninger om næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å dekke spedbarns 

ernæringsbehov, skal gis på et språk som lett kan forstås av forbrukerne.  
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2.  Merking og presentasjon av og reklame for næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å dekke 

spedbarns ernæringsbehov, skal ikke inneholde bilder av spedbarn eller andre bilder eller tekst som kan idealisere bruken av 

produktet. 

Det skal imidlertid være tillatt å bruke grafiske framstillinger som gjør det lettere å identifisere produktet, og som illustrerer 

tilberedningsmetodene. 

3.  Merking og presentasjon av og reklame for næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å dekke 

spedbarns ernæringsbehov, skal særlig med hensyn til tekst, bilder og farger være utformet slik at forbrukerne lett kan skille 

mellom slike produkter og morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, slik at det ikke er noen fare for forveksling. 

4.  Reklame for næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å dekke spedbarns ernæringsbehov, skal 

begrenses til spesialpublikasjoner om spedbarnspleie og vitenskapelige publikasjoner. 

Medlemsstatene kan foreta ytterligere begrensninger eller forby slik reklame. Slik reklame skal inneholde bare informasjon av 

vitenskapelig og faktisk karakter. 

Første og annet ledd skal ikke være til hinder for spredning av informasjon som utelukkende er beregnet på helsepersonell. 

5.  På utsalgssteder skal det ikke reklameres for næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å dekke 

spedbarns ernæringsbehov, og det skal ikke foregå utdeling av prøver eller noen annen form for salgsfremmende tiltak direkte 

overfor forbrukeren på detaljistnivå, som f.eks. spesialutstillinger, rabattkuponger, premier eller salgskampanjer, tapsgivende 

tilbud og lokketilbud. 

6.  Produsenter og forhandlere av næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å dekke spedbarns 

ernæringsbehov, skal ikke dele ut gratis eller prisnedsatte produkter, prøver eller andre salgsfremmende gaver direkte til 

publikum, gravide, mødre eller medlemmer av deres familie. 

Artikkel 9 

Underretning 

Når næringsmidler til spesielle medisinske formål bringes i omsetning, skal den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket 

underrette vedkommende myndighet i hver medlemsstat der det aktuelle produktet markedsføres, om hvilken informasjon som 

finnes på etiketten, ved å sende inn en modell av produktets etikett og eventuell annen informasjon som vedkommende 

myndighet med rimelighet kan anmode om for å bekrefte samsvar med denne forordning, med mindre en medlemsstat unntar 

den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket fra denne forpliktelsen i henhold til en nasjonal ordning som sikrer effektiv 

offentlig kontroll av det aktuelle produktet. 

Artikkel 10 

Direktiv 1999/21/EF 

I samsvar med artikkel 20 nr. 4 i forordning (EF) nr. 609/2013 oppheves direktiv 1999/21/EF med virkning fra 22. februar 

2019. Direktiv 1999/21/EF får imidlertid fortsatt anvendelse fram til 21. februar 2020 på næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som er utviklet for å dekke spedbarns ernæringsbehov. 

Henvisninger til direktiv 1999/21/EF i andre rettsakter skal forstås som henvisninger til denne forordning i samsvar med 

ordningen fastsatt i første ledd. 

Artikkel 11 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Den får anvendelse fra 22. februar 2019, unntatt når det gjelder næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet 

for å dekke spedbarns ernæringsbehov, som den får anvendelse på fra 22. februar 2020. 

Ved anvendelsen av artikkel 21 nr. 1 annet ledd i forordning (EU) nr. 609/2013 skal, når det gjelder næringsmidler til spesielle 

medisinske formål som er utviklet for å dekke spedbarns ernæringsbehov, den seneste datoen nevnt i annet ledd i denne artikkel 

anses som anvendelsesdatoen. 

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

Utferdiget i Brussel 25. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

KRAV TIL SAMMENSETNING NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 3 

DEL A 

Næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å dekke spedbarns ernæringsbehov 

1.  Produktene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) som er utviklet for å dekke spedbarns ernæringsbehov, skal inneholde 

vitaminene og mineralene angitt i tabell 1. 

2.  Produktene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) som er utviklet for å dekke spedbarns ernæringsbehov, skal inneholde 

vitaminene og mineralene angitt i tabell 1, med forbehold for endringer av ett eller flere av disse næringsstoffene som kan 

være nødvendige på grunn av produktets tiltenkte bruk. 

3.  Grenseverdier for vitaminer og mineraler i produktene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) som er utviklet for å dekke 

spedbarns ernæringsbehov, skal ikke overstige verdiene angitt i tabell 1, med forbehold for endringer av ett eller flere av 

disse næringsstoffene som kan være nødvendige på grunn av produktets tiltenkte bruk. 

4.  Dersom det ikke er i strid med kravene som følger av den tiltenkte bruken, skal næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som er utviklet for å dekke spedbarns ernæringsbehov, være i samsvar med bestemmelsene om andre næringsstoffer 

som får anvendelse på henholdsvis morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, og som er fastsatt i delegert kommisjons-

forordning (EU) 2016/127(1). 

Tabell 1 

Innhold av vitaminer og mineraler i næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å dekke spedbarns 

ernæringsbehov 

 

Per 100 kJ Per 100 kcal 

Minst Høyst Minst Høyst 

Vitaminer 

Vitamin A (μg-RE)(1) 16,7 43 70 180 

Vitamin D (μg) 0,48 0,72 2 3 

Vitamin K (μg) 0,24 6 1 25 

Vitamin C (mg) 0,96 7,2 4 30 

Tiamin (μg) 9,6 72 40 300 

Riboflavin (μg) 14,3 107 60 450 

Vitamin B6 (μg) 4,8 72 20 300 

Niacin (mg)(2) 0,1 0,72 0,4 3 

Folat (μg-DFE)(3) 3,6 11,4 15 47,6 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/127 av 25. september 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 609/2013 med hensyn til særlige sammensetnings- og informasjonskrav til morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og med hensyn 

til kravene til informasjon om spedbarns- og småbarnsernæring (EUT L 25 av 2.2.2016, s. 1). 
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Per 100 kJ Per 100 kcal 

Minst Høyst Minst Høyst 

Vitamin B12 (μg) 0,02 0,12 0,1 0,5 

Pantotensyre (mg) 0,1 0,48 0,4 2 

Biotin (μg) 0,24 4,8 1 20 

Vitamin E (mg α-

tokoferol)(4) 

0,14 1,2 0,6 5 

Mineraler 

Natrium (mg) 6 14,3 25 60 

Klorid (mg) 14,3 38,2 60 160 

Kalium (mg) 19,1 38,2 80 160 

Kalsium (mg)(5) 12 60 50 250 

Fosfor (mg)(6) 6 24 25 100 

Magnesium (mg) 1,2 3,6 5 15 

Jern (mg) 0,07 0,6 0,3 2,5 

Sink (mg) 0,12 0,6 0,5 2,4 

Kobber (μg) 14,3 29 60 120 

Jod (μg) 3,6 8,4 15 35 

Selen (μg) 0,72 2 3 8,6 

Mangan (μg) 0,24 24 1 100 

Krom (μg) — 2,4 — 10 

Molybden (μg) — 3,3 — 14 

Fluorid (μg) — 47,8 — 200 

(1) Preformert vitamin A. RE = alle transretinolekvivalenter. 

(2) Preformert niacin. 

(3) Kostfolatekvivalent: 1 μg DFE = 1 μg kostfolat = 0,6 μg folsyre fra folsyre fra næringsmidler til spesielle medisinske formål. 

(4) Basert på vitamin E-aktiviteten i RRR-α-tokoferol. 

(5) Molarforholdet mellom kalsium og tilgjengelig fosfor skal ikke være mindre enn 1 eller større enn 2. 

(6) Totalfosfor. 
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DEL B 

Andre næringsmidler til spesielle medisinske formål enn dem som er utviklet for å dekke spedbarns ernæringsbehov 

1.  Andre produkter nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) enn dem som er utviklet for å dekke spedbarns ernæringsbehov, skal 

inneholde vitaminene og mineralene angitt i tabell 2. 

2.  Andre produkter nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) enn dem som er utviklet for å dekke spedbarns ernæringsbehov, skal 

inneholde vitaminene og mineralene angitt i tabell 2, med forbehold for endringer av ett eller flere av disse næringsstoffene 

som kan være nødvendige på grunn av produktets tiltenkte bruk. 

3.  Grenseverdier for vitaminer og mineraler i andre produkter nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) enn dem som er utviklet for å 

dekke spedbarns ernæringsbehov, skal ikke overstige verdiene angitt i tabell 2, med forbehold for endringer av ett eller flere 

av disse næringsstoffene som kan være nødvendige på grunn av produktets tiltenkte bruk. 

Tabell 2 

Innhold av vitaminer og mineraler i andre næringsmidler til spesielle medisinske formål enn dem som er utviklet for å 

dekke spedbarns ernæringsbehov 

 
Per 100 kJ Per 100 kcal 

Minst Høyst Minst Høyst 

Vitaminer 

Vitamin A (μg-RE) 8,4 43 35 180 

Vitamin D (μg) 0,12 0,65/0,75(1) 0,5 2,5/3(1) 

Vitamin K (μg) 0,85 5 3,5 20 

Vitamin C (mg) 0,54 5,25 2,25 22 

Tiamin (mg) 0,015 0,12 0,06 0,5 

Riboflavin (mg) 0,02 0,12 0,08 0,5 

Vitamin B6 (μg) 0,02 0,12 0,08 0,5 

Niacin (mg NE) 0,22 0,75 0,9 3 

Folsyre (μg) 2,5 12,5 10 50 

Vitamin B12 (μg) 0,017 0,17 0,07 0,7 

Pantotensyre (mg) 0,035 0,35 0,15 1,5 

Biotin (μg) 0,18 1,8 0,75 7,5 

Vitamin E (mg α-TE) 0,5/g flerumettede 

fettsyrer uttrykt som 

linolsyre, men aldri 

under 0,1 mg per 100 

tilgjengelige kJ 

0,75 0,5/g flerumettede 

fettsyrer uttrykt som 

linolsyre, men aldri 

under 0,5 mg per 100 

tilgjengelige kcal 

3 
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Per 100 kJ Per 100 kcal 

Minst Høyst Minst Høyst 

Mineraler 

Natrium (mg) 7,2 42 30 175 

Klorid (mg) 7,2 42 30 175 

Kalium (mg) 19 70 80 295 

Kalsium (mg) 8,4/12(1) 42/60(1) 35/50(1) 175/250(1) 

Fosfor (mg) 7,2 19 30 80 

Magnesium (mg) 1,8 6 7,5 25 

Jern (mg) 0,12 0,5 0,5 2 

Sink (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5 

Kobber (μg) 15 125 60 500 

Jod (μg) 1,55 8,4 6,5 35 

Selen (μg) 0,6 2,5 2,5 10 

Mangan (mg) 0,012 0,12 0,05 0,5 

Krom (μg) 0,3 3,6 1,25 15 

Molybden (μg) 0,84 4,3 3,5 18 

Fluorid (mg) — 0,05 — 0,2 

(1) For produkter beregnet på barn i alderen ett til ti år. 
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VEDLEGG II 

AKTIVE STOFFER NEVNT I ARTIKKEL 3 NR. 3 

Stoffets kjemiske betegnelse 
Grenseverdi for rester 

(mg/kg) 

Kadusafos 0,006 

Demeton-S-metyl/demeton-S-metylsulfon/oksydemeton-metyl (hver for seg eller 

sammen, uttrykt som demeton-S-metyl) 

0,006 

Etoprofos 0,008 

Fipronil (summen av fipronil og fipronil-desulfinyl, uttrykt som fipronil) 0,004 

Propineb/propylentiourea (summen av propineb og propylentiourea) 0,006 

VEDLEGG III 

AKTIVE STOFFER NEVNT I ARTIKKEL 3 NR. 4 

Stoffets kjemiske betegnelse (definisjon av rest) 

Aldrin og dieldrin, uttrykt som dieldrin 

Disulfoton (summen av disulfoton, disulfotonsulfoksid og disulfotonsulfon, uttrykt som disulfoton) 

Endrin 

Fensulfotion (summen av fensulfotion, dets oksygenanalog og deres sulfoner, uttrykt som fensulfotion) 

Fentin, uttrykt som trifenyltinnkation 

Haloksyfop (summen av haloksyfop, dets salter og estere, herunder konjugater, uttrykt som haloksyfop) 

Heptaklor og trans-heptaklorepoksid, uttrykt som heptaklor 

Heksaklorbenzen 

Nitrofen 

Ometoat 

Terbufos (summen av terbufos, dets sulfoksid og sulfon, uttrykt som terbufos) 
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VEDLEGG IV 

BETEGNELSE NEVNT I ARTIKKEL 4 

Næringsmidler til spesielle medisinske formål skal ha følgende betegnelser: 

— På bulgarsk: «Храни за специални медицински цели». 

— På spansk: «Alimento para usos médicos especiales». 

— På tsjekkisk: «Potravina pro zvláštní lékařské účely». 

— På dansk: «Fødevare til særlige medicinske formål». 

— På tysk: «Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)». 

— På estisk: «Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit». 

— På gresk: «Τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς». 

— På engelsk: «Food for special medical purposes». 

— På fransk: «Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales». 

— På kroatisk: «Hrana za posebne medicinske potrebe». 

— På italiensk: «Alimento a fini medici speciali». 

— På latvisk: «Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika». 

— På litauisk: «Specialios medicininės paskirties maisto produktai». 

— På ungarsk: «Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer». 

— På maltesisk: «Ikel għal skopijiet mediċi speċjali». 

— På nederlandsk: «Voeding voor medisch gebruik». 

— På polsk: «Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego». 

— På portugisisk: «Alimento para fins medicinais específicos». 

— På rumensk: «Alimente destinate unor scopuri medicale speciale». 

— På slovakisk: «Potraviny na osobitné lekárske účely». 

— På slovensk: «Živila za posebne zdravstvene namene». 

— På finsk: «Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettu elintarvike (kliininen ravintovalmiste)». 

— På svensk: «Livsmedel för speciella medicinska ändamål». 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/371 

av 15. mars 2016 

om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til 

redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 18 nr. 5 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt, med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2) I forordning (EF) nr. 1924/2006 fastsettes det også at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan sende søknader om 

godkjenning av helsepåstander til en medlemsstats vedkommende nasjonale myndighet. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 

kalt «Myndigheten», for vitenskapelig vurdering og til Kommisjonen og medlemsstatene til orientering. 

3) Myndigheten skal avgi uttalelse om den aktuelle helsepåstanden. 

4) Kommisjonen skal avgjøre om helsepåstander skal godkjennes, idet det tas hensyn til Myndighetens uttalelse. 

5) Etter en søknad fra InQpharm Ltd, inngitt i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om en standardisert vandig ekstrakt av hvit hagebønne 

(Phaseolus vulgaris L.) og redusert kroppsvekt (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00973)(2). Søkerens foreslåtte påstand 

hadde følgende ordlyd: «Bidrar til redusert kroppsvekt». 

6) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 16. juli 2014 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av 

standardisert vandig ekstrakt av hvit hagebønne (Phaseolus vulgaris L.) og redusert kroppsvekt. Ettersom påstanden 

ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

7) Etter en søknad fra Natural Alternative International, Inc. (NAI), inngitt i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om beta-alanin og økt fysisk 

prestasjonsevne under kortvarig høyintensiv trening (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00974(3)). Søkerens foreslåtte påstand 

hadde følgende ordlyd: «Beta-alanin gir økt prestasjonsevne under kortvarig høyintensiv trening». 

8) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 16. juli 2014 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av beta-alanin og økt fysisk prestasjonsevne 

under kortvarig høyintensiv trening. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør 

den ikke godkjennes.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 16.3.2016, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 19. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2014;12(7):3754. 

(3) EFSA Journal 2014;12(7):3755. 

2018/EØS/73/14 
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9) Etter en søknad fra Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL), inngitt i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning 

(EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om fettfri yoghurt og surmelk som 

oppfyller spesifikasjonene for helsepåstandene «fettfri», «lavt sukkerinnhold», «høyt proteininnhold», «kalsiumkilde» 

og «kilde til vitamin D», og reduksjon av kropps- og bukfett samtidig som fettfri masse opprettholdes, når de inngår i en 

energifattig diett (spørsmål nr. EFSA-Q-2014-00126(1)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Fettfri 

yoghurt og surmelk med levende yoghurtkulturer tilsatt vitamin D og uten tilsatt sukker bidrar til reduksjon av kropps- 

og bukfett når de inngår i en energifattig diett». 

10) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 7. januar 2015 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av fettfri yoghurt og surmelk med 

levende yoghurtkulturer som oppfyller spesifikasjonene for helsepåstandene «fettfri», «lavt sukkerinnhold», «høyt 

proteininnhold», «kalsiumkilde» og «kilde til vitamin D», og reduksjon av kropps- og bukfett samtidig som fettfri masse 

opprettholdes, når de inngår i en energifattig diett. I uttalelsen bemerket Myndigheten også at søkeren ikke hadde 

framlagt noen undersøkelser av mennesker der konklusjonene støtter den vitenskapelige dokumentasjonen for 

påstanden. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

11) Etter en søknad fra Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL), inngitt i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning 

(EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om fettfri yoghurt og surmelk som 

oppfyller spesifikasjonene for helsepåstandene «fettfri», «lavt sukkerinnhold», «høyt proteininnhold», «kalsiumkilde» 

og «kilde til vitamin D» samtidig som fettfri masse opprettholdes, når de inngår i en energifattig diett (spørsmål  

nr. EFSA-Q-2014-00127(2)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Fettfri yoghurt og surmelk med 

levende yoghurtkulturer tilsatt vitamin D og uten tilsatt sukker bidrar til å opprettholde fettfri masse (muskler og 

knokler) når de inngår i en energifattig diett». 

12) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 7. januar 2015 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av fettfri yoghurt og surmelk med 

levende yoghurtkulturer som oppfyller spesifikasjonene for helsepåstandene «fettfri», «lavt sukkerinnhold», «høyt 

proteininnhold», «kalsiumkilde» og «kilde til vitamin D», og reduksjon av kropps- og bukfett samtidig som fettfri masse 

opprettholdes, når de inngår i en energifattig diett. I uttalelsen bemerket Myndigheten også at søkeren ikke hadde 

framlagt noen undersøkelser av mennesker der konklusjonene støtter den vitenskapelige dokumentasjonen for 

påstanden. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

13) Etter en søknad fra Avesthagen Limited, inngitt i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om TeestarTM, en ekstrakt av bukkehornkløverfrø med et 

standardisert innhold av galaktomannan, og redusert glykemisk respons etter måltider (spørsmål nr. EFSA-Q-2014-

00153)(3)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «TeestarTM senker blodsukkernivået». 

14) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 8. januar 2015 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom konsum av TeestarTM, en ekstrakt av 

bukkehornkløverfrø med et standardisert innhold av galaktomannan, og redusert glykemisk respons etter måltider. I 

uttalelsen bemerket Myndigheten også at dyreforsøk av mulige mekanismer i mangel av belegg for at TeestarTM har en 

virkning på glykemisk respons etter måltider hos mennesker, ikke gir støtte til den vitenskapelige dokumentasjonen for 

påstanden. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

15) De kommentarene som Kommisjonen har mottatt fra søkerne i henhold til artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved fastsettelsen av tiltakene i denne forordning. 

16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

  

(1) EFSA Journal 2015;13(1):3948. 

(2) EFSA Journal 2015;13(1):3949. 

(3) EFSA Journal 2015;13(1):3952. 



Nr. 73/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Helsepåstandene oppført i vedlegget til denne forordning skal ikke tas med på EU-listen over tillatte påstander omhandlet i 

artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 15. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Avvist helsepåstand 

Søknad – relevante bestemmelser i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, næringsmiddel 

eller næringsmiddelkategori 
Påstand 

Referansenummer for 

EFSA-uttalelse 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

Standardisert vandig ekstrakt av 

hvit hagebønne (Phaseolus 

vulgaris L.) 

Bidrar til redusert kroppsvekt Q-2013-00973 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

Beta-alanin Beta-alanin gir økt presta-

sjonsevne under kortvarig høyin-

tensiv trening 

Q-2013-00974 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

Fettfri yoghurt og surmelk med 

levende yoghurtkulturer som 

oppfyller spesifikasjonene for 

helsepåstandene «fettfri», «lavt 

sukkerinnhold», «høyt protein-

innhold», «kalsiumkilde» og 

«kilde til vitamin D» 

Fettfri yoghurt og surmelk med 

levende yoghurtkulturer tilsatt 

vitamin D og uten tilsatt sukker 

bidrar til reduksjon av kropps- og 

bukfett når de inngår i en 

energifattig diett 

Q-2014-00126 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

Fettfri yoghurt og surmelk med 

levende yoghurtkulturer som 

oppfyller spesifikasjonene for 

helsepåstandene «fettfri», «lavt 

sukkerinnhold», «høyt protein-

innhold», «kalsiumkilde» og 

«kilde til vitamin D» 

Fettfri yoghurt og surmelk med 

levende yoghurtkulturer tilsatt 

vitamin D og uten tilsatt sukker 

bidrar til å opprettholde fettfri 

masse (muskler og knokler) når 

de inngår i en energifattig diett 

Q-2014-00127 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

TeestarTM, en ekstrakt av 

bukkehornkløverfrø med et 

standardisert innhold av 

galaktomannan 

TeestarTM senker blodsukker-

nivået 

Q-2014-00153 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/372 

av 15. mars 2016 

om avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 17 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt, med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2) I forordning (EF) nr. 1924/2006 fastsettes det også at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan sende søknader om 

godkjenning av helsepåstander til en medlemsstats vedkommende nasjonale myndighet. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 

kalt «Myndigheten». 

3) Etter å ha mottatt søknad skal Myndigheten umiddelbart underrette de andre medlemsstatene og Kommisjonen om 

søknaden, og avgi uttalelse om den aktuelle helsepåstanden. 

4) Kommisjonen skal avgjøre om helsepåstander skal godkjennes, idet det tas hensyn til Myndighetens uttalelse. 

5) Etter en søknad fra Lycotec Ltd, inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om L-tug lykopen og reduksjon av lipoprotein med lav tetthet 

(LDL-kolesterol) i blodet (spørsmål nr. EFSA-Q-2014-00590)(2). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: 

«L-tug lykopen er vist å senke/redusere kolesterolnivået i blodet. Et høyt kolesterolnivå er en risikofaktor for utvikling 

av koronar hjertesykdom». 

6) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 26. februar 2015 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak 

av L-tug lykopen og reduksjon av LDL-kolesterolnivået i blodet. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Helsepåstanden oppført i vedlegget til denne forordning skal ikke tas med på EU-listen over tillatte påstander omhandlet i 

artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 16.3.2016, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 19. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2015;13(2):4025. 

2018/EØS/73/15 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 15. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

Avvist helsepåstand 

Søknad – relevante bestemmelser i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, næringsmiddel 

eller næringsmiddelkategori 
Påstand 

Referansenummer 

for EFSA-uttalelse 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) – 

helsepåstand om redusert syk-

domsrisiko 

L-tug lykopen L-tug lykopen er vist å senke/ 

redusere kolesterolnivået i blodet. 

Et høyt kolesterolnivå er en 

risikofaktor for utvikling av ko-

ronar hjertesykdom 

Q-2014-00590 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/305 

av 3. mars 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet gentamicin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 17 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal grenseverdien for restmengder (heretter kalt «grenseverdi-

en») av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i veterinærpreparater for dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, fastsettes i en forordning. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse er oppført i tabell 1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Gentamicin er allerede oppført i tabellen som et tillatt stoff i muskler, fett, lever og nyrer fra storfe og svin og i melk fra 

storfe. 

4) I samsvar med artikkel 27 nr. 2 i forordning (EF) nr. 470/2009 har Kommisjonen anmodet Det europeiske legemid-

delkontor (heretter kalt «Kontoret») om ekstrapolering av de gjeldende grenseverdiene for gentamicin til andre dyrearter 

eller vev. 

5) Kontoret har, på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater, anbefalt ekstrapolering av grenseverdiene 

for gentamicin til alle pattedyrarter bestemt til næringsmiddelproduksjon og fisk. 

6) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 58 av 4.3.2016, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 21. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 3. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet gentamicin lyde: 

Farmakologisk virksomt stoff Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 
Andre bestemmelser (i samsvar med artikkel 14 nr. 7 i 

forordning (EF) nr. 470/2009) 
Terapeutisk klassifisering 

«Gentamicin Summen av gentamicin C1, 

gentamicin C1a, gentamicin 

C2 og gentamicin C2a 

Alle pattedyrarter bestemt 

til næringsmiddelproduk-

sjon og fisk 

50 μg/kg 

50 μg/kg 

200 μg/kg 

750 μg/kg 

100 μg/kg 

Muskler 

Fett 

Lever 

Nyrer 

Melk 

For fisk gjelder grenseverdien for muskler 

«muskler og skinn i naturlig forhold». 

For svin gjelder grenseverdien for fett «hud og 

fett i naturlig forhold». 

Antiinfektiva/antibiotika» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/312 

av 4. mars 2016 

om retting av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet tylvalosin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai om framgangsmåter i Fellesskapet for å 

fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen er blitt gjort oppmerksom på at restmarkøren tylvalosin feilaktig er angitt som restmarkør for svin når det 

gjelder stoffet tylvalosin i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2), som endret ved Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/1492(3). 

2) Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør rettes for å angi at restmarkøren for svin og for hud og fett og lever fra 

fjørfe er «Summen av tylvalosin og 3-O-acetyltylosin», og at restmarkøren tylvalosin bare gjelder for egg fra fjørfe. 

3) Denne forordning bør få tilbakevirkende kraft fra anvendelsesdatoen for gjennomføringsforordning (EU) 2015/1492, 

ettersom restmarkøren for svin ble feilaktig angitt og bør rettes. Den bør tre i kraft så snart som mulig. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet tylvalosin lyde: 

«Tylvalosin Summen av tylvalosin 

og 3-O-acetyltylosin 

Svin 50 μg/kg 

50 μg/kg 

50 μg/kg 

50 μg/kg 

Muskler 

Hud og fett 

Lever 

Nyrer 

INGEN 

ANGIVELSE 

Antiinfektiva/ 

antibiotika» 

Fjørfe 50 μg/kg 

50 μg/kg 

Hud og fett 

Lever 

Tylvalosin Fjørfe 200 μg/kg Egg 

  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 60 av 5.3.2016, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2016 av 8. juli 2016 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 21. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1492 av 3. september 2015 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn 

til stoffet tylvalosin (EUT L 231 av 4.9.2015, s. 10). 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. november 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 4. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/585 

av 12. februar 2016 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU med hensyn til unntak for bly, kadmium, seksverdig krom og polybromerte difenyletere (PBDE) i 

reservedeler som er gjenvunnet fra og brukt til reparasjon eller renovering av medisinsk utstyr eller 

elektronmikroskoper(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige 

stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av bly, kadmium, seksverdig krom og polybromerte difenyletere (PBDE) i 

elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning. 

2) Det finnes en renoveringspraksis for bildeutstyr som MR-utstyr, CT-utstyr, utstyr for in vitro-diagnostikk, utstyr for 

pasientovervåking og elektronmikroskoper. Noen av de gjenvunnede reservedelene som brukes til renovering, 

inneholder små mengder bly, kadmium, seksverdig krom eller PBDE. 

3) Unntaket som er fastsatt i punkt 31 i vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU, tillater ikke bruk av reservedeler som er 

gjenvunnet fra brukt utstyr som ikke allerede var brakt i omsetning i Unionen, noe som begrenser tilgjengeligheten av 

gjenvunnede reservedeler. 

4) En sammenligning av miljøvirkningene av å bruke renoverte deler i slike tilfeller med virkningene av å erstatte slike 

deler med nye, viser at de samlede negative virkningene på miljø, helse og forbrukersikkerhet av å bruke nye deler er 

større enn fordelene. 

5) Ettersom begrensningen av stoffer vil få anvendelse på ulikt utstyr på ulike datoer, som fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i 

direktiv 2011/65/EU, bør det fastsettes ulike utløpsdatoer for unntaket for hver type utstyr. 

6) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres. 

7) For å sikre en smidig overgang for markedsdeltakerne fra de eksisterende bestemmelsene til bestemmelsene som 

fastsettes i dette direktiv, og for å hindre forstyrrelser i det indre marked bør det fastsettes en dato for medlemsstatenes 

samtidige anvendelse av deres nasjonale bestemmelser, som også gir en rimelig tidsperiode etter innarbeidingsdatoen –– 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 101 av 16.4.2016, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 22. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 
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Nr. 73/478 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 28. februar 2017 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 6. november 2017. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 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. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 12. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Punkt 31 oppheves, 

2)  Nytt punkt 31a skal lyde: 

«31a.  Bly, kadmium, seksverdig krom og polybromerte difenyletere (PBDE) i reservedeler som er gjenvunnet fra og 

brukes til reparasjon eller renovering av medisinsk utstyr, herunder medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, eller 

elektronmikroskoper og deres tilbehør, forutsatt at ombruk skjer i kontrollerbare lukkede retursystemer mellom 

bedrifter, og at ethvert ombruk av deler meddeles kunden. 

 Utløper: 

a) 21. juli 2021 for bruk i annet medisinsk utstyr enn medisinsk utstyr til in vitro diagnostikk, 

b) 21. juli 2023 for bruk i medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, 

c) 21. juli 2024 for bruk i elektronmikroskoper og deres tilbehør.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/293 

av 1. mars 2016 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske 

forurensende stoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente organiske 

forurensende stoffer, og om endring av direktiv 79/117/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 850/2004 innarbeides Unionens forpliktelser i henhold til Stockholm-konvensjonen om 

persistente organiske forbindelser (heretter kalt «konvensjonen»), som ble godkjent ved rådsbeslutning 2006/507/EF(2), 

og i henhold til protokollen om persistente organiske forbindelser til Konvensjonen av 1979 om langtransportert 

grenseoverskridende luftforurensning (heretter kalt «protokollen»), som ble godkjent ved rådsbeslutning 

2004/259/EF(3). 

2) Vedlegg A til konvensjonen (eliminering) omfatter de kjemiske stoffene som det bør forbys produksjon, bruk, import og 

eksport av, og som det bør treffes rettslige og administrative tiltak for å eliminere. 

3) På det sjette møtet til konvensjonens partskonferanse ble det, i henhold til konvensjonens artikkel 8 nr. 9, besluttet å 

endre vedlegg A til konvensjonen for å inkludere heksabromsyklododekan («HBCDD») i vedlegget. Endringen omfatter 

et særlig unntak for produksjon og bruk av HBCCD i ekspandert polystyren og ekstrudert polystyren i bygninger. 

4) I samsvar med artikkel 22 nr. 3 i konvensjonen skal endringene av konvensjonens vedlegg A, B og C tre i kraft ett år 

etter at depositaren har gitt underretning om endringen, som for HBCDD var 26. november 2014. 

5) I henhold til artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 850/2004 bør HBCDD oppføres i vedlegg I til forordningen for å 

gjennomføre forbudet mot produksjon, bruk, import og eksport av stoffet i Unionen. 

6) HBCDD er for øyeblikket oppført i vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(4), som 

innebærer at HBCDD kan bringes i omsetning eller brukes etter 21. august 2015 bare dersom slik omsetning eller bruk 

er godkjent i henhold til avdeling VII i forordning (EF) nr. 1907/2006, eller dersom det er søkt om godkjenning før  

21. februar 2014 og det ikke er truffet avgjørelse om søknaden. 

7) Som følge av bestemmelsene i avdeling VII i forordning (EF) nr. 1907/2006, som har vært gjeldende for HBCCD siden 

21. august 2015, underrettet Kommisjonen depositaren for konvensjonen i henhold til artikkel 22 nr. 3 bokstav b) i 

konvensjonen 25. november 2014 om at Unionen ikke kunne godta endringen av vedlegg A til konvensjonen før  

21. august 2015. Ettersom denne datoen nå er passert, bør HBCDD oppføres i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 850/2004.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 2.3.2016, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 147/2016 av 8. juli 2016 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 23. 

(1) EUT L 158 av 30.4.2004, s 7. 

(2) Rådsbeslutning 2006/507/EF av 14. oktober 2004 om tilslutning på Det europeiske fellesskaps vegne til Stockholm-konvensjonen om 

persistente organiske forbindelser (EUT L 209 av 31.7.2006, s. 1). 

(3) Rådsbeslutning 2004/259/EF av 19. februar 2004 om tilslutning på Det europeiske fellesskaps vegne til protokollen om persistente 

organiske forurensende stoffer til Konvensjonen av 1979 om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning (EUT L 81 av 

19.3.2004, s. 35). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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8) Enhver godkjenning som er gitt for bruk eller omsetning av HBCDD, bør begrenses til omfanget av det bestemte 

unntaket som er fastsatt i endringen av vedlegg A til konvensjonen, som tillater bruk av HBCCD bare i ekspandert 

polystyren og ekstrudert polystyren i bygninger og framstilling av stoffet bare for dette formål. Ettersom det ikke er 

mottatt noen søknad om godkjenning av bruk av HBCCD i produksjon av ekstrudert polystyren i Unionen i henhold til 

forordning (EF) nr. 1907/2006, bør slik bruk ikke lenger være tillatt. 

9) Endringen av vedlegg A til konvensjonen, nærmere bestemt den nye del VII i vedlegget, krever videre at ekspandert 

polystyren og ekstrudert polystyren som inneholder HBCDD, og som bringes i omsetning, enkelt skal kunne 

identifiseres i hele sin livssyklus ved hjelp av merking eller på andre måter. Nevnte krav bør gjennomføres i Unionen. 

10) For å styrke den praktiske anvendelsen og en konsekvent håndheving i Unionen av forbudet i artikkel 3 i forordning 

(EF) nr. 850/2004 bør det fastsettes en terskelverdi for HBCDD når det opptrer som en utilsiktet sporforurensning i 

stoffer, stoffblandinger og produkter. For å ta hensyn til den tekniske utvikling bør denne terskelverdien gjennomgås av 

Kommisjonen innen tre år fra datoen for denne forordnings ikrafttredelse, med henblikk på å redusere verdien. 

11) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 850/2004 bør endres for å angi, i samsvar med artikkel 4 nr. 4 i konvensjonen, at det 

særlige unntaket for HBCCD utløper 26. november 2019, som er fem år etter datoen for konvensjonens ikrafttredelse 

når det gjelder HBCDD, med mindre Unionen underretter sekretariatet om en tidligere utløpsdato, og denne innføres i 

registret over særlige unntak. 

12) For å sørge for en overgangsperiode med tanke på tilpasning til bestemmelsene i denne forordning bør forbudet i 

artikkel 3 i forordning (EF) nr. 850/2004 ikke få anvendelse på produkter av ekspandert polystyren og ekstrudert 

polystyren som inneholder HBCDD, og som er produsert før eller på datoen for ikrafttredelse av denne forordning, 

inntil tre måneder etter ikrafttredelsen av forordningen. 

13) Det må klargjøres at hverken forbudet mot produksjon, omsetning og bruk fastsatt i artikkel 3 i forordning (EF)  

nr. 850/2004 eller kravet til identifikasjon nevnt i betraktning 9) bør få anvendelse på produkter som inneholder 

HBCDD, og som allerede er i bruk på datoen for denne forordnings ikrafttredelse. 

14) Dersom bruk av HBCDD i produkter av ekspandert polystyren er blitt godkjent i samsvar med avdeling VII i forordning 

(EF) nr. 1907/2006, bør import og bruk av produkter av ekspandert polystyren som inneholder HBCDD, også tillates i 

gyldighetstiden for godkjenningen. 

15) Komiteen nedsatt ved artikkel 29 i rådsdirektiv 67/548/EØF(1) har ikke avgitt noen uttalelse om tiltakene fastsatt i denne 

forordning, og Kommisjonen har derfor framlagt for Rådet et forslag som er knyttet til tiltakene, og som også er 

oversendt til Europaparlamentet. Rådet vedtok ingen nye tiltak innenfor fristen på to måneder som er fastsatt i 

artikkel 5a i rådsbeslutning 1999/468/EF(2), og Kommisjonen framla derfor umiddelbart sitt forslag for 

Europaparlamentet. Ettersom Europaparlamentet ikke har motsatt seg forslaget innen fire måneder fra den dato det først 

ble oversendt Europaparlamentet, bør Kommisjonen nå vedta forslaget. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 850/2004 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(1) Rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige 

stoffer (EFT 196 av 16.8.1967, s. 1). 

(2) Rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er gitt 

Kommisjonen (EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 1. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 850/2004 tilføyes følgende post: 

Stoff CAS-nr. EF-nr. 
Særlig unntak ved bruk som mellomprodukt eller annen 

spesifisering 

«Heksabromsyklododekan 

Med heksabromsyklododekan 

menes heksabromsyklododekan, 

1,2,5,6,9,10-

heksabromsyklododekan og dets 

viktigste diastereoisomerer: alfa-

heksabromsyklododekan, beta-

heksabromsyklododekan og 

gamma-heksabromsyklododekan. 

25637-99-4, 

3194-55-6, 

134237-50-6, 

134237-51-7, 

134237-52-8 

247-148-4, 

221-695-9 

1.  Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) får anvendelse på 

konsentrasjoner av heksabromsyklododekan på  

100 mg/kg (0,01 vektprosent) eller lavere når det 

forekommer i stoffer, stoffblandinger eller produkter 

eller som bestanddel i flammehemmende deler av 

produkter, som skal gjennomgås av Kommisjonen 

innen 22. mars 2019. 

2.  Bruk av heksabromsyklododekan, alene eller i 

stoffblandinger, i produksjonen av produkter av 

ekspandert polystyren, og produksjon og omsetning 

av heksabromsyklododekan for slik bruk, er tillatt 

under forutsetning av at slik bruk er blitt godkjent i 

samsvar med avdeling VII i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(*), eller er 

gjenstand for en søknad om godkjenning inngitt 

senest 21. februar 2014, og det ikke er truffet noen 

beslutning om søknaden. 

 Omsetning og bruk av heksabromsyklododekan, 

alene eller i stoffblandinger, i samsvar med dette 

punkt, er tillatt bare fram til 26. november 2019, eller 

dersom den kommer tidligere, datoen for utløp av 

vurderingsperioden angitt i en beslutning om 

godkjenning eller datoen for tilbaketrekking av 

nevnte godkjenning i henhold til avdeling VII i 

forordning (EF) nr. 1907/2006. 

 Omsetning og bruk i bygninger av produkter av 

ekspandert polystyren som inneholder heksabrom-

syklododekan som en bestanddel i slike produkter, og 

som produseres i samsvar med unntaket i henhold til 

dette punkt, skal være tillatt i seks måneder etter 

datoen for utløpet av unntaket. Slike produkter som 

allerede er i bruk før nevnte dato, kan fortsatt brukes. 

3.  Uten å berøre unntaket i punkt 2 skal omsetning og 

bruk i bygninger av produkter av ekspandert 

polystyren eller produkter av ekstrudert polystyren 

som inneholder heksabromsyklododekan som en 

bestanddel i slike produkter, og som er produsert  

22. mars 2016 eller tidligere, være tillatt til  

22. juni 2016. Punkt 6 får anvendelse dersom slike 

produkter ble produsert i henhold til unntaket i  

punkt 2. 

   4.  Produkter som inneholder heksabromsyklododekan 

som en bestanddel i slike produkter, og som allerede 

er i bruk 22. mars 2016 eller tidligere, kan fortsatt 

brukes og omsettes, og punkt 6 får ikke anvendelse. 

Artikkel 4 nr. 2 tredje og fjerde ledd får anvendelse 

på slike produkter. 
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Stoff CAS-nr. EF-nr. 
Særlig unntak ved bruk som mellomprodukt eller annen 

spesifisering 

   5.  Omsetning og bruk i bygninger av importerte 

produkter av ekspandert polystyren som inneholder 

heksabromsyklododekan som en bestanddel i slike 

produkter, er tillatt til datoen for utløp av unntaket i 

punkt 2, og punkt 6 får anvendelse som om slike 

produkter var produsert i henhold til unntaket i punkt 

2. Slike produkter som allerede er i bruk før nevnte 

dato, kan fortsatt brukes. 

6.  Uten å berøre anvendelsen av andre unionsbe-

stemmelser om klassifisering, pakking og merking av 

stoffer og stoffblandinger, må ekspandert polystyren 

der heksabromsyklododekan er brukt i henhold til 

unntaket i punkt 2, kunne identifiseres ved hjelp av 

merking eller på andre måter i hele sin livssyklus. 

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1).» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/266 

av 7. desember 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og 

godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), for å tilpasse den til den 

tekniske utvikling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 13 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008(2) inneholder forsøksmetoder for bestemmelse av kjemiske stoffers fysisk-

kjemiske egenskaper, toksisitet og økotoksisitet som skal anvendes i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006. 

2) Forordning (EF) nr. 440/2008 bør ajourføres for å innarbeide nye og ajourførte forsøksmetoder som nylig ble vedtatt av 

OECD, for å ta hensyn til den tekniske utvikling og for å sikre at antallet forsøksdyr reduseres i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU(3). Aktørene er blitt rådspurt om dette forslaget. 

3) Tilpasningen omfatter tjue forsøksmetoder: en ny metode for bestemmelse av fysisk-kjemiske egenskaper, elleve nye 

forsøksmetoder og tre ajourførte forsøksmetoder for vurdering av økotoksisitet og fem nye forsøksmetoder for vurdering 

av skjebne og atferd i miljøet. 

4) Forordning (EF) nr. 440/2008 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 54 av 1.3.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 148/2016 av 8. juli 2016 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 24. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008 av 30. mai 2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) (EUT  

L 142 av 31.5.2008, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål (EUT L 276 av 

20.10.2010, s. 33). 

2018/EØS/73/20 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 7. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 54 av 1.3.2016, s. 3-446] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/138 

av 2. februar 2016 

om avslag på godkjenning av det aktive stoffet 3-decen-2-on i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 

plantevernmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Nederland 14. september 2011 en søknad fra 

AMVAC CV (nå AMVAC Netherlands BV) om godkjenning av det aktive stoffet 3-decen-2-on. 

2) I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning underrettet den rapporterende medlemsstaten søkeren, de andre 

medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») 

13. april 2012 om at søknaden kunne godkjennes. 

3) Virkningene av dette aktive stoffet på menneskers og dyrs helse og på miljøet er blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 

nr. 2 og 3 i nevnte forordning for det bruksområdet som søkeren har foreslått. Rapporterende medlemsstat framla et 

utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen og Myndigheten 26. november 2013. 

4) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i nevnte 

forordning ba den søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten. 

Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for Myndigheten i form av et ajourført 

utkast til vurderingsrapport. 

5) Utkastet til vurderingsrapport ble behandlet av medlemsstatene og Myndigheten. Myndigheten framla sin konklusjon 

om risikovurderingen av det aktive stoffet 3-decen-2-on(2) for Kommisjonen 3. desember 2014. Myndigheten 

konkluderte med at positive resultater fra forsøk med genotoksisitet og en begrenset mengde toksikologiske data gjorde 

at endelige toksikologiske referanseverdier ikke kunne fastsettes, og at risikovurderingen for brukere, arbeidstakere, 

personer i nærheten, beboere og forbrukere derfor ikke kunne fullføres. Den konkluderte videre med at vurderingen av 

søknaden om fastsettelse av grenseverdier for restmengder med anmodning om å unnta 3-decen-2-on fra fastsettelse av 

grenseverdier for restmengder ikke kunne ferdigbehandles, ettersom de tilgjengelige opplysningene ikke er tilstrekkelige 

til å konkludere om bruk av 3-decen-2-on som et aktivt stoff i plantevernmidler ikke vil ha noen umiddelbare eller 

forsinkede skadelige virkninger på menneskers helse, herunder helsen til sårbare grupper, gjennom kosten. 

6) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge kommentarer til myndighetens konklusjon og, i samsvar med artikkel 

13 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til utkastet til sammenfattende rapport. Søkeren framla sine kommentarer, som 

er blitt grundig gjennomgått. 

7) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det imidlertid ikke vært mulig å rydde betenkelighetene nevnt i 

betraktning 5 av veien. 

8) Det er dermed ikke påvist at minst ett plantevernmiddel som inneholder 3-decen-2-on, på ett eller flere representative 

bruksområder kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Det 

aktive stoffet 3-decen-2-on bør derfor ikke godkjennes i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 27 av 3.2.2016, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2016 av 8. juli 2016 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 25. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA Journal 2015;13(1):3932. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal 

2018/EØS/73/21 
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9) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om 3-decen-2-on i henhold til artikkel 7 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Avslag på søknad om godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet 3-decen-2-on godkjennes ikke. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 2. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/139 

av 2. februar 2016 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet metsulfuron-metyl som et aktivt stoff som bør erstattes i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 

plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 24 sammenholdt med 

artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Godkjenningen av det aktive stoffet metsulfuron-metyl, som fastsatt i del A i vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2), utløper 30. juni 2016. 

2) Det ble inngitt en søknad om fornyet oppføring av metsulfuron-metyl i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3) i 

samsvar med artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(4) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

3) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1141/2010. 

Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

4) Rapporterende medlemsstat har utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende 

medlemsstat og framlagt den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») 

og Kommisjonen 8. august 2013. 

5) Myndigheten har formidlet vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten har også gjort den utfyllende vurderingsrapporten 

tilgjengelig for allmennheten. 

6) Myndigheten meddelte 5. desember 2014 Kommisjonen sin konklusjon(5) om hvorvidt metsulfuron-metyl kan forventes 

å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

sammenfattende rapport om metsulfuron-metyl for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr  

29. mai 2015. 

7) Det er fastslått med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder 

det aktive stoffet, at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Disse 

godkjenningskriteriene anses derfor for å være oppfylt. 

8) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av metsulfuron-metyl er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, som imidlertid ikke begrenser bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 

metsulfuron-metyl, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som ugressmiddel bør derfor ikke opprettholdes.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 27 av 3.2.2016, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2016 av 8. juli 2016 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 25. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen 

gruppe aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, 

s. 10). 

(5) EFSA Journal 2015 13(1):3936. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

2018/EØS/73/22 
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9) Kommisjonen anser imidlertid at metsulfuron-metyl er et aktivt stoff som bør erstattes i henhold til artikkel 24 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Metsulfuron-metyl anses å være et persistent og giftig stoff i henhold til henholdsvis  

nr. 3.7.2.1 og 3.7.2.3 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, ettersom halveringstiden i ferskvann er over  

40 dager og langtidskonsentrasjonen uten observert virkning for ferskvannsorganismer er under 0,01 mg/L. 

Metsulfuron-metyl oppfyller derfor kriteriene angitt i nr. 4 annet strekpunkt i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 1107/2009. 

10) I samsvar med artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 6, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det fastsettes visse vilkår. Særlig bør det kreves 

ytterligere bekreftende opplysninger. 

11) Godkjenningen av metsulfuron-metyl som et stoff som bør erstattes, bør derfor fornyes. 

12) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4, bør 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 derfor endres. 

13) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1885(1) forlenget utløpsdatoen for metsulfuron-metyl til  

30. juni 2016 slik at fornyelsesprosessen kan fullføres før godkjenningen utløper. Ettersom en beslutning om fornyelse 

er blitt truffet før denne forlengede utløpsdatoen, får denne forordning anvendelse fra 1. april 2016. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenningen av det aktive stoffet som et stoff som bør erstattes 

Godkjenningen av det aktive stoffet metsulfuron-metyl som et stoff som bør erstattes, fornyes som angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. april 2016. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1885 av 20. oktober 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 2,4-D, acibenzolar-s-metyl, amitrol, bentazon, 

cyhalofop-butyl, dikvat, esfenvalerat, famoksadon, flumioksazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl), glyfosat, iprovalikarb, isoproturon, 

lambdacyhalotrin, metalaksyl-M, metsulfuron-metyl, pikolinafen, prosulfuron, pymetrozin, pyraflufen-etyl, tiabendazol, tifensulfuron-

metyl og triasulfuron (EUT L 276 av 21.10.2015, s. 48). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 2. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Metsulfuron-metyl 

CAS-nr. 74223-64-6 

CIPAC-nr. 441.201 

metyl-2-(4-metoksy-6-

metyl-1,3,5,-triazin-2-

ylkarbamoylsulfamoyl)-

benzoat 

967 g/kg 1. april 2016 31. mars 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om metsulfuron-metyl, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig opp-

merksomhet mot 

— vern av forbrukerne, 

— vern av grunnvannet og 

— vern av landplanter utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal innen 30. september 2016 framlegge for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten bekreftende opplysninger om genotoksisk 

potensial for metabolitten triazin-amin (IN-A4098) for å bekrefte at denne 

metabolitten ikke er genotoksisk og ikke er relevant for risikovurderingen. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I del A utgår post 7 om metsulfuron-metyl. 

2)  I del E tilføyes følgende post: 

 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«3 Metsulfuron-metyl 

CAS-nr. 74223-64-6 

CIPAC-nr. 441.201 

metyl-2-(4-metoksy-6-metyl-

1,3,5,-triazin-2-ylkarbamoyl-

sulfamoyl)benzoat 

967 g/kg 1. april 2016 31. mars 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

metsulfuron-metyl, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot 

— vern av forbrukerne, 

— vern av grunnvannet og 

— vern av landplanter utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Søkeren skal innen 30. september 2016 framlegge for 

Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten bekreftende 

opplysninger om genotoksisk potensial for metabolitten 

triazin-amin (IN-A4098) for å bekrefte at denne metabolitten 

ikke er genotoksisk og ikke er relevant for risikovurderingen.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/146 

av 4. februar 2016 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet lambdacyhalotrin som et aktivt stoff som bør 

erstattes i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om 

omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Godkjenningen av det aktive stoffet lambdacyhalotrin, som fastsatt i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011(2), utløper 30. juni 2016. 

2) Det ble inngitt en søknad om fornyet oppføring av lambdacyhalotrin i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3) i samsvar 

med artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(4) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

3) Søkerne framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 9 i forordning (EU) nr. 1141/2010. 

Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

4) Rapporterende medlemsstat har utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende 

medlemsstat og framlagt den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») 

og Kommisjonen 28. februar 2013. 

5) Myndigheten har formidlet vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten har også gjort den utfyllende vurderingsrapporten 

tilgjengelig for allmennheten. 

6) Myndigheten meddelte 11. mars 2015 Kommisjonen den reviderte versjonen av sin konklusjon av 23. april 2014(5) om 

hvorvidt lambdacyhalotrin kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til sammenfattende rapport om lambdacyhalotrin for Den faste komité for 

planter, dyr, næringsmidler og fôr 28. mai 2015. 

7) Det er fastslått med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder 

det aktive stoffet, at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 er oppfylt. Disse godkjenningskriteriene anses derfor for 

å være oppfylt.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 30 av 5.2.2016, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2016 av 8. juli 2016 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 25. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen 

gruppe aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, 

s. 10). 

(5) EFSA Journal 2014 12(5):3677. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

2018/EØS/73/23 
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8) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av lambdacyhalotrin er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, som imidlertid ikke begrenser bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 

lambdacyhalotrin kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som insektmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

9) Kommisjonen anser imidlertid at lambdacyhalotrin er et aktivt stoff som bør erstattes i henhold til artikkel 24 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Det akseptable nivået for brukereksponering (AOEL) er betydelig lavere enn for de 

fleste godkjente aktive stoffer i gruppen av insektmidler. Lambdacyhalotrin er et bioakkumulerende og giftig stoff i 

henhold til henholdsvis nr. 3.7.2.2 og 3.7.2.3 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, ettersom 

bioakkumuleringsfaktoren er over 2 000 og langtidskonsentrasjonen uten observert virkning for ferskvannsorganismer 

er under 0,01 mg/l. Lambdacyhalotrin oppfyller derfor kriteriene angitt i nr. 4 første og annet strekpunkt i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

10) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 6, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det fastsettes visse vilkår. Særlig bør det kreves 

ytterligere bekreftende opplysninger. 

11) Godkjenningen av lambdacyhalotrin som et stoff som bør erstattes, bør derfor fornyes. 

12) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4, bør 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 derfor endres. 

13) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1885(6) forlenget utløpsdatoen for lambdacyhalotrin til  

30. juni 2016 slik at fornyelsesprosessen kan fullføres før godkjenningen utløper. Ettersom en beslutning om fornyelse 

er blitt truffet før den forlengede utløpsdatoen, bør denne forordning imidlertid få anvendelse fra 1. april 2016. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenningen av det aktive stoffet som et stoff som bør erstattes 

Godkjenningen av det aktive stoffet lambdacyhalotrin som et stoff som bør erstattes, fornyes som angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

  

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1885 av 20. oktober 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 2,4-D, acibenzolar-s-metyl, amitrol, bentazon, 

cyhalofop-butyl, dikvat, esfenvalerat, famoksadon, flumioksazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl), glyfosat, iprovalikarb, isoproturon, 

lambdacyhalotrin, metalaksyl-M, metsulfuron-metyl, pikolinafen, prosulfuron, pymetrozin, pyraflufen-etyl, tiabendazol, tifensulfuron-

metyl og triasulfuron (EUT L 276 av 21.10.2015, s. 48). 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. april 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 4. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Lambdacyhalotrin 

CAS-nr. 91465-08-6 

CIPAC-nr. 463 

En 1:1 blanding av: 

(R)-α-cyano-3-fenoksybenzyl 

(1S,3S)-3-[(Z)-2-klor-3,3,3-

trifluoropropenyl]-2,2-

dimetylsyklopropankarboksylat 

og (S)-α-cyano-3-fenoksybenzyl 

(1R,3R)-3-[(Z)-2-klor-3,3,3-

trifluoropropenyl]-2,2-

dimetylsyklopropankarboksylat 

eller av (R)-α-cyano-3-

fenoksybenzyl (1S)-cis-3-[(Z)-2-

klor-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-

dimetylsyklopropankarboksylat 

og (S)-α-cyano-3-fenoksybenzyl 

(1R)-cis-3-[(Z)-2-klor-3,3,3-

trifluoropropenyl]-2,2-

dimetylsyklopropankarboksylat 

900 g/kg 1. april 2016 31. mars 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 

i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om lambdacyhalotrin, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

a)  vern av brukere, arbeidstakere og andre tilstedeværende, 

b)  eventuelle forekomster av metabolitter i bearbeidede produkter og 

c)  risikoen for vannorganismer, pattedyr og leddyr utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkerne skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1.  en systematisk vurdering av tilgjengelige bevis med hensyn til mulige 

virkninger på sæd knyttet til eksponering for lambdacyhalotrin på 

grunnlag av tilgjengelige veiledningsdokumenter (f.eks. EFSA GD on 

Systematic Review methodology, 2010), 

2.  toksikologiske opplysninger for å vurdere den toksikologiske profilen 

til metabolittene V (PBA) og XXIII (PBA(OH)). 

Søkerne skal framlegge disse opplysningene for Kommisjonen, medlems-

statene og Myndigheten innen 1. april 2018. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I del A utgår post 12 om lambdacyhalotrin. 

2)  I del E tilføyes følgende post: 

 Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«5 Lambdacyhalotrin 

CAS-nr. 91465-08-6 

CIPAC-nr. 463 

En 1:1 blanding av: 

(R)-α-cyano-3-fenoksybenzyl 

(1S,3S)-3-[(Z)-2-klor-3,3,3-

trifluoropropenyl]-2,2-dimetyl-

syklopropankarboksylat og 

(S)-α-cyano-3-fenoksybenzyl 

(1R,3R)-3-[(Z)-2-klor-3,3,3-

trifluoropropenyl]-2,2-dimetyl-

syklopropankarboksylat eller 

av (R)-α-cyano-3-

fenoksybenzyl (1S)-cis-3-[(Z)-

2-klor-3,3,3-

trifluoropropenyl]-2,2-dimetyl-

syklopropankarboksylat og 

(S)-α-cyano-3-fenoksybenzyl 

(1R)-cis-3-[(Z)-2-klor-3,3,3-

trifluoropropenyl]-2,2-dimetyl-

syklopropankarboksylat 

900 g/kg 1. april 2016 31. mars 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

lambdacyhalotrin, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

a)  vern av brukere, arbeidstakere og andre tilstedeværende, 

b)  eventuelle forekomster av metabolitter i bearbeidede 

produkter og 

c)  risikoen for vannorganismer, pattedyr og leddyr utenfor 

målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Søkerne skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1.  en systematisk vurdering av tilgjengelige bevis med hensyn 

til mulige virkninger på sæd knyttet til eksponering for 

lambdacyhalotrin på grunnlag av tilgjengelige veilednings-

dokumenter (f.eks. EFSA GD on Systematic Review 

methodology, 2010), 

2.  toksikologiske opplysninger for å vurdere den toksikologiske 

profilen til metabolittene V (PBA) og XXIII (PBA(OH)). 

Søkerne skal framlegge disse opplysningene for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten innen 1. april 2018.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/147 

av 4. februar 2016 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet iprovalikarb i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Godkjenningen av det aktive stoffet iprovalikarb, som fastsatt i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(2), utløper 30. juni 2016. 

2) Det ble inngitt en søknad om fornyet oppføring av iprovalikarb i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3) i samsvar med 

artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(4) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

3) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1141/2010. 

Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

4) Rapporterende medlemsstat har utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende 

medlemsstat og framlagt den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») 

og Kommisjonen 2. september 2013. 

5) Myndigheten har formidlet vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten har også gjort den utfyllende vurderingsrapporten 

tilgjengelig for allmennheten. 

6) Myndigheten meddelte 14. april 2015(5) Kommisjonen sin konklusjon om hvorvidt iprovalikarb kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

sammenfattende rapport om iprovalikarb for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 8. oktober 2015. 

7) Det er fastslått med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder 

det aktive stoffet, at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Disse 

godkjenningskriteriene anses derfor for å være oppfylt.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 30 av 5.2.2016, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 25. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen 

gruppe aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, 

s. 10). 

(5) EFSA Journal 2015 13(3):4060. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu. 

2018/EØS/73/24 
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8) Godkjenningen av iprovalikarb bør derfor fornyes. 

9) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 6, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

10) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av iprovalikarb er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, som imidlertid ikke begrenser bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 

iprovalikarb kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som soppdrepende middel bør derfor ikke opprettholdes. I 

samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4, bør 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 derfor endres. 

11) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1885(1) forlenget utløpsdatoen for iprovalikarb slik at fornyelses-

prosessen kan fullføres før godkjenningen utløper. Ettersom en beslutning om fornyelse er blitt truffet før den 

forlengede utløpsdatoen, bør denne forordning imidlertid få anvendelse fra 1. april 2016. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenningen av det aktive stoffet 

Godkjenningen av det aktive stoffet iprovalikarb, som oppført i vedlegg I, fornyes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. april 2016. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1885 av 20. oktober 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 2,4-D, acibenzolar-s-metyl, amitrol, bentazon, 

cyhalofop-butyl, dikvat, esfenvalerat, famoksadon, flumioksazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl), glyfosat, iprovalikarb, isoproturon, 

lambdacyhalotrin, metalaksyl-M, metsulfuron-metyl, pikolinafen, prosulfuron, pymetrozin, pyraflufen-etyl, tiabendazol, tifensulfuron-

metyl og triasulfuron (EUT L 276 av 21.10.2015, s. 48). 



Nr. 73/502 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

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

Utferdiget i Brussel, 4. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Iprovalikarb 

CAS-nr. 140923-17-7 

CIPAC-nr. 620 

isopropyl [(1S)-2-

metyl-1-{[(1RS)-1-p-

tolyletyl]karbamoyl}pr

opyl]karbamat 

≥ 950 g/kg 

Urenheter: 

toluen: høyst 3 g/kg 

1. april 2016 31. mars 2031 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29  

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om iprovalikarb, særlig 

tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— vern av grunnvannet mot den relevante jordmetabolitten PMPA(*) 

når det aktive stoffet brukes i områder med jordtyper med lavt 

leirinnhold, 

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere og 

— vern av vannorganismer når det gjelder preparater som inneholder 

andre aktive stoffer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten om genotoksisk potensial hos 

jordmetabolitten PMPA. Disse opplysningene skal framlegges innen 30. 

september 2016. 

(*) p-metyl-fenetylamin 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I del A utgår post 30 om iprovalikarb. 

2)  I del B tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«96 Iprovalikarb 

CAS-nr. 140923-17-7 

CIPAC-nr. 620 

isopropyl [(1S)-2-

metyl-1-{[(1RS)-1-p-

tolyletyl]karbamoyl}p

ropyl]karbamat 

≥ 950 g/kg 

Urenheter: 

toluen: høyst 3 g/kg 

1. april 2016 31. mars 2031 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten 

om iprovalikarb, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot 

— vern av grunnvannet mot den relevante jordmetabolitten 

PMPA(*) når det aktive stoffet brukes i områder med 

jordtyper med lavt leirinnhold, 

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere og 

— vern av vannorganismer når det gjelder preparater som 

inneholder andre aktive stoffer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger for 

Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten om 

genotoksisk potensial hos jordmetabolitten PMPA. Disse 

opplysningene skal framlegges innen 30. september 2016.» 

(*) p-metyl-fenetylamin 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

 



8.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/505 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/177 

av 10. februar 2016 

om godkjenning av det aktive stoffet benzovindiflupyr som et stoff som bør erstattes, i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 

plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 24 sammenholdt med 

artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Frankrike 20. desember 2012 en søknad fra 

Syngenta Crop Protection AG om godkjenning av det aktive stoffet benzovindiflupyr. 

2) I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning underrettet Frankrike som rapporterende medlemsstat søkeren, de 

andre medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 

«Myndigheten») 15. februar 2013 om at søknaden kunne godkjennes. 

3) Rapporterende medlemsstat framla 25. mars 2014 et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med kopi til 

Myndigheten, der det vurderes om det aktive stoffet kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 

i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 ba den søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen 

og Myndigheten. Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for Myndigheten i form 

av et oppdatert utkast til vurderingsrapport i februar 2015. 

5) Myndigheten underrettet søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen 10. mars 2015 om sin konklusjon om hvorvidt det 

aktive stoffet benzovindiflupyr kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009(2). Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for allmennheten.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 11.2.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 25. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA Journal 2015;13(3):4043. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

2018/EØS/73/25 
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6) Kommisjonen framla 13. juli 2015 den sammenfattende rapporten om benzovindiflupyr for Den faste komité for planter, 

dyr, næringsmidler og fôr sammen med et utkast til forordning om godkjenning av benzovindiflupyr. 

7) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten. 

8) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet, og særlig de 

bruksområdene som ble undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. Disse godkjenningskriteriene 

anses derfor for å være oppfylt. 

9) Kommisjonen anser videre at benzovindiflupyr er et aktivt stoff som bør erstattes i henhold til artikkel 24 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. Benzovindiflupyr er et persistent og giftig stoff i samsvar med henholdsvis nr. 3.7.2.1 og 3.7.2.3 i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, ettersom halveringstiden i jord og ferskvannsediment er over 120 dager og 

langtidskonsentrasjonen uten observert virkning for ferskvannsorganismer er under 0,01 mg/L. Benzovindiflupyr 

oppfyller derfor kriteriene angitt i nr. 4 annet strekpunkt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

10) Benzovindiflupyr bør derfor godkjennes som et stoff som bør erstattes. 

11) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det fastsettes visse vilkår og begrensninger. Særlig 

bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

12) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(1) endres. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av det aktive stoffet som et stoff som bør erstattes 

Det aktive stoffet benzovindiflupyr godkjennes som angitt i vedlegg I som et stoff som bør erstattes. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 



8.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/507 

 

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

Utferdiget i Brussel, 10. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Benzovindiflupyr 

CAS-nr. 1072957-71-1 

CIPAC-nr. foreligger ikke 

N-[(1RS,4SR)-9-
(diklormetylen)-1,2,3,4-
tetrahydro-1,4-meta-
nonaftalen-5-yl]-3-
(difluormetyl)-1-
metylpyrazol-4-
karboksamid 

960 g/kg (50/50) 
racemat 

2.3.2016 2.3.2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 
forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den 
sammenfattende rapporten om benzovindiflupyr, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig opp-
merksomhet mot risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1) det aktive stoffets tekniske spesifikasjon slik det er produsert (basert på 
produksjon i kommersiell målestokk), herunder relevansen av urenheter. 

2) forsøkspartienes samsvar med den bekreftede tekniske spesifikasjonen når 
det gjelder toksisitet og økotoksisitet. 

3) virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 
overflate- og grunnvann når overflatevannet benyttes til drikkevann. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 
opplysningene som kreves i punkt 1) og 2) innen 2. september 2016, og 
opplysningene som kreves i punkt 3) innen to år etter vedtakelse av et 
veiledningsdokument om virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av 
restmengder i overflate- og grunnvann. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del E i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«4 Benzovindiflupyr 

CAS-nr. 1072957-71-1 

CIPAC-nr. foreligger ikke 

N-[(1RS,4SR)-9-
(diklormetylen)-1,2,3,4-
tetrahydro-1,4-meta-
nonaftalen-5-yl]-3-
(difluormetyl)-1-
metylpyrazol-4-
karboksamid 

960 g/kg (50/50) 
racemat 

2.3.2016 2.3.2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29  
nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til 
konklusjonene i den sammenfattende rapporten om benzovindiflupyr, 
særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 
oppmerksomhet mot risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1) det aktive stoffets tekniske spesifikasjon slik det er produsert (basert 
på produksjon i kommersiell målestokk), herunder relevansen av 
urenheter. 

2) forsøkspartienes samsvar med den bekreftede tekniske 
spesifikasjonen når det gjelder toksisitet og økotoksisitet. 

3) virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 
overflate- og grunnvann når overflatevannet benyttes til drikkevann. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 
Myndigheten opplysningene som kreves i punkt 1) og 2) innen  
2. september 2016, og opplysningene som kreves i punkt 3) innen to år 
etter vedtakelse av et veiledningsdokument om virkningen av 
vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i overflate- og 
grunnvann.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/182 

av 11. februar 2016 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet pyraflufen-etyl i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Godkjenningen av det aktive stoffet pyraflufen-etyl, som fastsatt i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(2), utløper 30. juni 2016. 

2) Det ble inngitt en søknad om fornyet oppføring av metsulfuron-metyl i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3) i 

samsvar med artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(4) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

3) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 9 i forordning (EU) nr. 1141/2010. 

Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

4) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») og 

Kommisjonen 10. januar 2014. 

5) Myndigheten har formidlet vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten har også gjort den utfyllende vurderingsrapporten 

tilgjengelig for allmennheten. 

6) Myndigheten meddelte 22. januar 2015(5) Kommisjonen sin konklusjon om hvorvidt pyraflufen-etyl kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

sammenfattende rapport om metsulfuron-metyl for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 13. juli 2015. 

7) Det er fastslått med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder 

det aktive stoffet, at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Disse 

godkjenningskriteriene anses derfor for å være oppfylt. 

8) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av pyraflufen-etyl er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, som imidlertid ikke begrenser de bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 

pyraflufen-etyl, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som ugressmiddel bør derfor ikke opprettholdes.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 12.2.2016, s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 25. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen 

gruppe aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, 

s. 10). 

(5) EFSA Journal 2015 13(2):4001. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

2018/EØS/73/26 
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9) Godkjenningen av pyraflufen-etyl bør derfor fornyes. 

10) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4, bør 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 derfor endres. 

11) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1885(1) ble godkjenningsperioden for pyraflufen-etyl 

forlenget til 30. juni 2016 for å gjøre det mulig å fullføre fornyelsesprosessen før stoffets godkjenning utløp. Ettersom 

en beslutning om fornyelse er blitt truffet før denne forlengede utløpsdatoen, får denne forordning anvendelse fra  

1. april 2016. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenningen av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet pyraflufen-etyl fornyes som angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. april 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 11. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1885 av 20. oktober 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 2,4-D, acibenzolar-s-metyl, amitrol, bentazon, 

cyhalofop-butyl, dikvat, esfenvalerat, famoksadon, flumioksazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl), glyfosat, iprovalikarb, isoproturon, 

lambdacyhalotrin, metalaksyl-M, metsulfuron-metyl, pikolinafen, prosulfuron, pymetrozin, pyraflufen-etyl, tiabendazol, tifensulfuron-

metyl og triasulfuron (EUT L 276 av 21.10.2015, s. 48). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Pyraflufen-etyl 

CAS-nr. 129630-19-9 

CIPAC-nr. 605.202 

etyl [2-klor-5-(4-klor-5-

difluormetoksy-1-

metylpyrazol-3-yl)-4-

fluorfenoksy]acetat 

≥ 956 g/kg 1. april 2016 31. mars 2031 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om pyraflufen-etyl, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot 

— vern av vannorganismer, 

— vern av landplanter utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 24 om pyraflufen-metyl. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«95 Pyraflufen-etyl 

CAS-nr. 129630-19-9 

CIPAC-nr. 605.202 

etyl [2-klor-5-(4-klor-5-

difluormetoksy-1-

metylpyrazol-3-yl)-4-

fluorfenoksy]acetat 

≥ 956 g/kg 1. april 2016 31. mars 2031 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 

29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om pyraflufen-etyl, 

særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— vern av vannorganismer, 

— vern av landplanter utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/183 

av 11. februar 2016 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 om utpeking av medlemsstater 

som i forbindelse med framgangsmåten for fornyelse skal vurdere aktive stoffer med 

godkjenning som utløper senest 31. desember 2018(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 19, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012(2) ble medlemsstatene i forbindelse med framgangsmåten for 

fornyelse tildelt ansvar for å vurdere aktive stoffer med godkjenning som utløper senest 31. desember 2018, og det ble 

utpekt en rapporterende og en medrapporterende medlemsstat for hvert aktivt stoff. Ansvaret for vurdering av aktive 

stoffer med godkjenning som utløper senest 31. desember 2021, bør tildeles. 

2) Dette bør gjøres slik at ansvaret og arbeidet fordeles likt mellom medlemsstatene. 

3) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 gjøres følgende endringer: 

1) Tittelen skal lyde: 

 «Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 av 26. juli 2012 om utpeking av medlemsstater som i 

forbindelse med framgangsmåten for fornyelse skal vurdere aktive stoffer». 

2) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 12.2.2016, s. 44, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 25. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 av 26. juli 2012 om utpeking av medlemsstater som i forbindelse med 

framgangsmåten for fornyelse skal vurdere aktive stoffer med godkjenning som utløper senest 31. desember 2018 (EUT L 200 av 

27.7.2012, s. 5). 

2018/EØS/73/27 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 11. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 gjøres følgende endringer: 

1) Ordet «VEDLEGG» erstattes med følgende: 

«VEDLEGG 

DEL A 

Tildeling av ansvar for vurdering av aktive stoffer med godkjenning som utløper senest 31. desember 2018» 

2) Ny del B skal lyde: 

«DEL B 

Tildeling av ansvar for vurdering av aktive stoffer med godkjenning som utløper etter 31. desember 2018 og senest 

31. desember 2021 

Aktivt stoff 
Rapporterende 

medlemsstat 

Medrapporterende 

medlemsstat 

1-dekanol PL IT 

1-naftylacetamid (1-NAD) HU FR 

1-naftyleddiksyre (1-NAA) HU FR 

2,5-diklorbenzosyremetylester FR AT 

2-fenylfenol (inkl. natriumsalt av ortofenylfenol) ES EL 

6-benzyladenin SE NL 

8-hydroksykinolin inkl. oksykinolin ES NL 

Abamektin (også kjent som avermektin) AT MT 

Eddiksyre AT NL 

Aklonifen NL NO 

Akrinatrin FR ES 

Aluminiumammoniumsulfat IE UK 

Aluminiumfosfid AT EE 

Aluminiumsilkat (også kjent som kaolin) EL FR 

Aluminiumsulfat NL CZ 

Azimsulfuron EL FR 

Azoksystrobin UK NO 

Bacillus thuringiensis ssp. Aizawai, stamme ABTS-1857 NL DE 

Bacillus thuringiensis ssp. Aizawai, stamme GC-91 NL DE 
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Aktivt stoff 
Rapporterende 

medlemsstat 

Medrapporterende 

medlemsstat 

Bacillus thuringiensis ssp. Israeliensis (serotype H-14), stamme AM65-

52 

SE ES 

Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki, stamme ABTS 351 DK NL 

Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki, stamme EG 2348 DK NL 

Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki, stamme PB 54 DK NL 

Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki, stamme SA 11 DK NL 

Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki, stamme SA12 DK NL 

Bacillus thuringiensis ssp. Tenebrionis, stamme NB 176 (TM 14 1) IT DE 

Beauveria bassiana, stamme ATCC 74040 DE NL 

Beauveria bassiana, stamme GHA DE NL 

Benfluralin NO NL 

Bensulfuron IT ES 

Bifentrin BE HU 

Bispyribac IT PT 

Blodmel AT LT 

Bromadiolon IT RO 

Bromukonazol BE CZ 

Bupirimat NL UK 

Buprofezin IT AT 

Kalsiumkarbid EE CZ 

Kalsiumkarbonat ES HU 

Kalsiumfosfid AT DE 

Karbetamid UK FR 

Karbondioksid FR AT 

Karboksin HR LV 

Klormekvat UK IT 

Klorsulfuron PL EL 

Kletodim SE LT 
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Aktivt stoff 
Rapporterende 

medlemsstat 

Medrapporterende 

medlemsstat 

Sykloksydim NL DK 

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) DE NL 

Cyflufenamid DE AT 

Cymoksanil LT FI 

Cyprokonazol IE EE 

Cyromazin ES IT 

Dazomet BG NL 

Denatoniumbenzoat IT PL 

Diklofop PT FR 

Dietofenkarb BE ES 

Difenakum IT PT 

Dimetaklor HR AT 

Ditianon AT EL 

Dodemorf NL IT 

Dodin ES DE 

Epoksikonazol UK PL 

Etylen NL UK 

Etofenproks SK IT 

Etridiazol NL ES 

Ekstrakt av Melaleuca PL BG 

Rester fra fettdestillasjon CZ FR 

Fettsyre C7–C20 (pelargonsyre (CAS-nr. 112-05-0)) 

Fettsyre C7–C18 og umettede C18-kaliumsalter (CAS-nr. 67701-09-1) 

(dekansyre (CAS-nr. 334-48-5), kaprylsyre (CAS-nr. 124-07-2), 

laurinsyre (CAS-nr. 143-07-7), oleinsyre (CAS-nr. 112-80-1)) 

Fettsyre C8-C10, metylestere (CAS-nr. 85566-26-3) (metyloktanoat 

(CAS-nr. 111-11-5), metyldekanoat (CAS-nr. 110-42-9)) 

EL AT 

FEN 560 (bukkehornkløverfrø i pulverform) IT FR 

Fenazakin DE PL 
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Aktivt stoff 
Rapporterende 

medlemsstat 

Medrapporterende 

medlemsstat 

Fenbukonazol SI UK 

Fenoksykarb NL EL 

Fenpropimorf LV SI 

Fenpyroksimat AT DK 

Flonikamid (IKI-220) FI SE 

Fluazifop-P FR IT 

Fluazinam AT DK 

Fluometuron EL BG 

Fluopikolid UK ES 

Flukinkonazol UK SK 

Flurokloridon AT HR 

Fluroksypyr SE SI 

Flutolanil NL UK 

Flutriafol SK UK 

Fuberidazol UK FI 

Hvitløkekstrakt IE UK 

Gibberellinsyre SI SK 

Gibberellin SI SK 

Haloksyfop (haloksyfop-R) HU CZ 

Heptamaloksyloglukan FR ES 

Heksytiasoks FI SE 

Hydrolyserte proteiner ES EL 

Hymeksazol AT SE 

Imazalil (også kjent som enilkonazol) NL BE 

Imidakloprid DE NL 

Indolylsmørsyre EL CY 

Jern(II)sulfat HU PL 
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Aktivt stoff 
Rapporterende 

medlemsstat 

Medrapporterende 

medlemsstat 

Isoksaben AT FI 

Kiselgur (diatoméjord) AT EL 

Kresoksimmetyl SE FR 

Lecanicillium muscarium (tidligere Verticillium lecanii), stamme Ve6 NL FR 

Svovelpolysulfid (kalsiumpolysulfid) CZ NL 

Kalkstein CZ SK 

Lufenuron ES HU 

Magnesiumfosfid AT EE 

Malation CZ BG 

Margosaekstrakt (azadiraktinkilde – Mitsui) DE ES 

Margosaekstrakt (azadiraktinkilde – SIPCAM) DE ES 

Margosaekstrakt (azadiraktinkilde – Trifolio) DE ES 

Mepikvat FI EE 

Metalaksyl EL PL 

Metaldehyd PL DE 

Metamitron DK LV 

Metarhizium anisopliae var. anisopliae stamme BIPESCO 5 NL FR 

Metarhizium anisopliae var. anisopliae, stamme F52 NL FR 

Metazaklor NL UK 

Metomyl BG RO 

Metylnonylketon NL BE 

Metosulam NO BE 

Myklobutanil UK ES 

Napropamid SI HR 

Oryzalin NL FR 

Oksyfluorfen ES HU 
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Aktivt stoff 
Rapporterende 

medlemsstat 

Medrapporterende 

medlemsstat 

Paklobutrazol UK RO 

Parafinolje/(CAS-nr. 64742-46-7) EL FR 

Parafinolje/(CAS-nr. 72623-86-0) EL FR 

Parafinolje/(CAS-nr. 8042-47-5) EL FR 

Parafinolje/(CAS-nr. 97862-82-3) EL FR 

Penkonazol NO DE 

Pencykuron LV PL 

Penoxsulam IT PL 

Pepper UK IE 

Phlebiopsis gigantea FOC PG 410.3 EE FR 

Phlebiopsis gigantea FOC PG B20/5 EE FR 

Phlebiopsis gigantea FOC PG B22/SP1190/3.2 EE FR 

Phlebiopsis gigantea FOC PG B22/SP1287/3.1 EE FR 

Phlebiopsis gigantea FOC PG BU 3 EE FR 

Phlebiopsis gigantea FOC PG BU 4 EE FR 

Phlebiopsis gigantea FOC PG SH 1 EE FR 

Phlebiopsis gigantea FOC PG SP log 5 EE FR 

Phlebiopsis gigantea FOC PG SP log 6 EE FR 

Phlebiopsis gigantea FOC PG97/1062/116/1.1 EE FR 

Phlebiopsis gigantea VRA 1835 EE FR 

Phlebiopsis gigantea VRA 1984 EE FR 

Phlebiopsis gigantea VRA 1985 EE FR 

Phlebiopsis gigantea VRA 1986 EE FR 

Planteoljer/sitronelleolje FR UK 

Planteoljer/nellikolje ES IT 

Planteoljer/grønnmynteolje SE NL 

Planteoljer/rapsolje NL FI 
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Aktivt stoff 
Rapporterende 

medlemsstat 

Medrapporterende 

medlemsstat 

Kaliumhydrogenkarbonat NL EL 

Prokloraz BE DE 

Profoksydim ES EL 

Proheksadion FR IE 

Propakvizafop UK EE 

Prokvinazid SE LT 

Putrescin (1,4-diaminobutan) ES AT 

Pyretriner IT DE 

Pyridaben CZ BE 

Pythium oligandrum M1 SE HU 

Kvartssand LV RO 

Kinmerak EE FI 

Kizalofop-P HR UK 

Kizalofop-P-etyl FI UK 

Kizalofop-P-tefuryl HR UK 

Repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse/fiskeolje CZ FR 

Repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse/sauefett CZ FR 

Repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse/råtallolje CZ SK 

Repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse/talloljebek CZ EL 

Havalgeekstrakt (tidligere havalgeekstrakt og tang og tare) BE IT 

Sintofen (også kjent som Cintofen) CZ FR 

Natrium-5-nitroguaiakolat NL EL 

Natriumaluminiumsilikat HU AT 

Natriumhypokloritt IE UK 

Natrium-o-nitrofenolat NL EL 

Natrium-p-nitrofenolat NL EL 
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Aktivt stoff 
Rapporterende 

medlemsstat 

Medrapporterende 

medlemsstat 

Spirodiklofen AT NL 

Spiroksamin AT EE 

Rettkjedede Lepidoptera-feromoner 

(E)-11-tetradecen-1-yl-acetat 

(E)-5-decen-1-ol 

(E)-5-decen-1-yl-acetat 

(E)-8-dodecen-1-yl-acetat 

(E,E)-7,9-dodekadien-1-yl-acetat 

(E,E)-8,10-dodekadien-1-ol 

(E,Z)-2,13-oktadekadien-1-yl-acetat 

(E,Z)-7,9-dodekadien-1-yl-acetat 

(E,Z)-8-dodecen-1-yl-acetat 

(Z)-11-heksadecen-1-ol 

(Z)-11-heksadecen-1-yl-acetat 

(Z)-11-heksadecenal 

(Z)-11-tetradecen-1-yl-acetat 

(Z)-13-oktadecenal 

(Z)-7-tetradecenal 

(Z)-8-dodecen-1-ol 

(Z)-8-dodecen-1-yl-acetat 

(Z)-9-dodecen-1-yl-acetat 

(Z)-9-heksadecenal 

(Z)-9-tetradecen-1-yl-acetat 

(Z,E)-7,11-heksadekadien-1-ylacetat 

(Z,E)-9,12-heksadekadien-1-ylacetat 

(Z,Z)-7,11-heksadekadien-1-ylacetat 

Dodekan-1-ol 

Tetradekan-1-ol 

(Z)-8-dodecenylacetat, dodekan-1-yl-acetat 

(Z)-9-dodecenylacetat, dodekan-1-yl-acetat 

(7E, 9Z)-dodekadienylacetat, (7E, 9E)-dodekadienylacetat 

(7Z, 11Z)-heksadekadien-1-ylacetat, (7Z, 11E)-heksadekadien-1-yl-

acetat 

(Z)-9-heksadecenal, (Z)-11-heksadecenal, (Z)-13-oktadecenal 

(E)-5-decen-1-yl-acetat, E-5-decen-1-ol 

(E/Z)-8-dodecenylacetat, (Z)-8-dodecenol 

(Z)-11-heksadecenal, (Z)-11-heksadecen-1-yl-acetat 

(E/Z)9-dodecen-1-yl-acetat 

E8, E10-dodekadien-1-ol + tetradecylacetat 

E7,E/Z9-dodekadienylacetat (E7,E/Z9-12Ac) og n-dodecylacetat (12Ac) 

(E,Z,Z)-3,8,11-tetradekatrien-1-yl-acetat og (E,Z)-3,8-tetradekadien-1-

yl-acetat 

(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-dokosatetraen-1-yl-isobutyrat 

IT FR 



Nr. 73/524 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

Aktivt stoff 
Rapporterende 

medlemsstat 

Medrapporterende 

medlemsstat 

Streptomyces K61 (tidligere S. griseoviridis) EE FR 

Sulkotrion DE ES 

Sulfurylfluorid AT IE 

Svovel FR SI 

Tau-fluvalinat DK DE 

Tebukonazol UK DK 

Tebufenozid ES DE 

Tebufenpyrad FR BE 

Teflubenzuron SE IT 

Teflutrin HU DK 

Terbutylazin ES HR 

Tetrakonazol FR DE 

Tralkoksydim ES PT 

Triadimenol ES LV 

Tri-allat UK CZ 

Triazoksid DE SK 

Trichoderma asperellum (tidligere T. harzianum), stamme ICC012 SE FR 

Trichoderma asperellum (tidligere T. harzianum), stamme T25 SE FR 

Trichoderma asperellum (tidligere T. harzianum), stamme TV1 SE FR 

Trichoderma atroviride (tidligere T. harzianum), stamme IMI 206040 SE IT 

Trichoderma atroviride (tidligere T. harzianum), stamme T11 SE IT 

Trichoderma gamsii (tidligere T. viride), stamme ICC080 SE IT 

Trichoderma harzianum, stamme ITEM 908 SE NL 

Trichoderma harzianum, stamme T-22 SE NL 

Trichoderma polysporum, stamme IMI 206039 SE NL 
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Aktivt stoff 
Rapporterende 

medlemsstat 

Medrapporterende 

medlemsstat 

Triflumizol NL BE 

Triflumuron IT HU 

Triflusulfuron FR DK 

Trimetylaminhydroklorid BG ES 

Urea UK FI 

Verticillium albo-atrum (tidligere Verticillium dahliae), stamme 

WCS850 

SE NL 

Zeta-cypermetrin AT DE 

Sinkfosfid AT DE» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/621 

av 21. april 2016 

om endring av vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vitenskapskomiteen for kosmetiske produkter og for varer som ikke er næringsmidler beregnet på forbrukere, som ved 

kommisjonsavgjerd 2004/210/EF(2) ble erstattet med Vitenskapskomiteen for forbruksvarer («SCCP»), som ved 

kommisjonsbeslutning 2008/721/EF(3) ble erstattet med Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet («SCCS»), avga 

25. juni 2003 en uttalelse(4), og konklusjonen var at sinkoksid generelt kan anses som et giftfritt stoff, også når det 

brukes i kosmetiske produkter. Risikoen for opptak ved innånding ble imidlertid ikke vurdert, og SCCP uttrykte 

bekymring over sikkerheten ved mikronisert sinkoksid som følge av mangel på pålitelig sikkerhetsdokumentasjon for 

stoffet. Etter Kommisjonens anmodninger om avklaring bekreftet SCCP(5) at bruk av sinkoksid i andre former enn 

nanoform i kosmetiske produkter er trygt ved en konsentrasjon på høyst 25 %, og at tilstrekkelige opplysninger bør 

framlegges for risikovurderingen av sinkoksid i nanoform. 

2) SCCS ble anmodet om å utføre en sikkerhetsvurdering av sinkoksid i nanoform og avga en uttalelse 18. september 

2012(6), etterfulgt av en tilføyelse 23. juli 2013(7). SCCS konkluderte på grunnlag av tilgjengelig dokumentasjon med at 

bruk av nanopartikler av sinkoksid med de egenskaper som er angitt, og ved en konsentrasjon på høyst 25 % som UV-

filter i solkremer, ikke kan anses å utgjøre noen risiko for skadevirkninger hos mennesker ved påføring på huden. Videre 

foreligger det ifølge SCCS ingen dokumentasjon på at nanopartikler av sinkoksid absorberes gjennom huden eller 

munnen. Beregningen av sikkerhetsmarginen for eksponering for nanopartikler av sinkoksid viser en akseptabel 

sikkerhetsmargin for opptak både gjennom munnen og gjennom huden. SCCS bekreftet senere at nanopartikler av 

sinkoksid kan brukes i andre kosmetiske produkter som er beregnet på påføring på huden, enn solkremer. 

3) De egenskaper SCCS anga i sin uttalelse gjelder materialets fysisk-kjemiske egenskaper (som renhet, struktur og fysisk 

utseende, antallbasert partikkelstørrelsesfordeling og vannløselighet) samt hvorvidt det er overflatebehandlet med 

bestemte kjemikalier eller ikke. Andre kosmetiske ingredienser kan brukes som overflatebelegg dersom det er godtgjort 

for SCCS at de er trygge og ikke påvirker partikkelegenskapene knyttet til atferd og/eller toksikologiske virkninger, 

sammenlignet med de overflatebehandlede nanomaterialene i den relevante uttalelsen fra SCCS. Kommisjonen anser 

derfor at disse fysisk-kjemiske egenskaper og krav til overflatebehandling bør gjenspeiles i forordning (EF) 

nr. 1223/2009. 

4) På grunnlag av tilgjengelige opplysninger anser SCCS at bruk av nanopartikler av sinkoksid i sprayprodukter ikke kan 

regnes som trygt. I en ytterligere uttalelse av 23. september 2014 om klargjøring av betydningen av begrepet 

«sprayprodukter» for nanoformer av aktivt karbon CI 77266, titandioksid og sinkoksid(8), påpekte SCCS at 

bekymringen er begrenset til sprayprodukter som kan medføre eksponering av forbrukerens lunger for sinkoksid i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 106 av 22.4.2016, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 150/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 28. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) EUT L 66 av 4.3.2004, s 45. 

(3) EUT L 241 av 10.9.2008, s. 21. 

(4) SCCNFP/0649/03, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sccp/documents/out222_en.pdf 

(5) SCCP/0932/05, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_00m.pdf SCCP/1147/07, http://ec.europa.eu/health/ 

ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf and SCCP/1215/09, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/ 

sccp_o_167.pdf 

(6) SCCS/1489/2012 Revision of 11 December 2012, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_103.pdf 

(7) SCCS/1518/13 Revision of 22 April 2014, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_137.pdf 

(8) SCCS/1539/14 Revision of 25 June 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf 
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nanoform ved innånding. SCCS påpekte også at sinkoksid i annen form enn nanoform har lignende toksiske virkninger 

som sinkoksid i nanoform når det gjelder lungetoksisitet ved innånding. 

5) På bakgrunn av ovennevnte uttalelser fra SCCS anser Kommisjonen at sinkoksid i andre former enn nanoform bør 

godkjennes for bruk som UV-filter i kosmetiske produkter, og at sinkoksid i nanoform (i samsvar med SCCSs 

spesifikasjoner) bør godkjennes for bruk som UV-filter i kosmetiske produkter. Begge formene av stoffet bør 

godkjennes ved en konsentrasjon på høyst 25 %, unntatt bruksområder som kan medføre eksponering av sluttbrukerens 

lunger ved innånding. 

6) Kommisjonen anser at vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør endres for å tilpasse det til den tekniske og 

vitenskapelige utvikling. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 1 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 21. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Følgende poster tilføyes vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 som referansenummer 30 og 30a: 

Referansenummer 

Identifikasjon av stoff Vilkår 

Ordlyd i bruksvilkår 

og advarsler Kjemisk 

betegnelse / INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste konsentrasjon 

i bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

«30 Sinkoksid Zinc Oxide 1314-13-2 215-222-5  25 %(*) Ikke beregnet på bruksområder som kan medføre 

eksponering av sluttbrukerens lunger ved 

innånding. 

 

30a Sinkoksid Zinc Oxide (nano) 1314-13-2 215-222-5  25 %(*) Ikke beregnet på bruksområder som kan medføre 

eksponering av sluttbrukerens lunger ved 

innånding. 

Bare nanomaterialer med følgende egenskaper er 

tillatt: 

— renhet ≥ 96 %, med krystallin wurtzitt-struktur 

og et fysisk utseende som kjennetegnes av 

klynger i stavlignende, stjernelignende og/eller 

isometriske former, med urenheter som består 

bare av karbondioksid og vann, mens andre 

urenheter skal utgjøre mindre enn 1 % totalt, 

— mediandiameter for den antallbaserte partikkel-

størrelsesfordelingen D50 (50 % under denne 

diameter) > 30 nm og D1 (1 % under denne 

størrelse) > 20 nm, 

— vannløselighet < 50 mg/l 

— ikke overflatebehandlet, eller overflatebehandlet 

med trietoksycaprylylsilan, dimetikon, kryss-

bundne polymerer av dimetoksydifenyl-

silantrietoksycaprylylsilan, eller oktyltrie-

toksysilan. 

 

(*) Når det gjelder kombinert bruk av sinkoksid og sinkoksid i nanoform, skal summen ikke overstige grenseverdien angitt i kolonne g.» 

 



8.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/529 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/622 

av 21. april 2016 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 27. mars 2014 avga Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet («SCCS») en vitenskapelig uttalelse om 

kaliumhydroksid(2) der den konkluderte med at kaliumhydroksid er trygt å bruke i en konsentrasjon på høyst 

1,5 vektprosent for å myke opp eller fjerne hard hud. 

2) SCCS konkluderte videre med at trygg bruk av kosmetiske produkter som inneholder fritt kaliumhydroksid i 

konsentrasjoner fra 0,5 vektprosent, avhenger av forsvarlig risikohåndtering i form av advarsler og omfattende 

bruksanvisninger. 

3) På grunnlag av den vitenskapelige uttalelsen fra SCCS mener Kommisjonen at kaliumhydroksid bør anses som trygt å 

bruke i en konsentrasjon på høyst 1,5 vektprosent for å myke opp eller fjerne hard hud. 

4) På grunnlag av konklusjonene fra SCCS om forsvarlig risikohåndtering for produkter som inneholder fritt 

kaliumhydroksid i konsentrasjoner fra 0,5 vektprosent, anser Kommisjonen at kosmetiske produkter som inneholder 

kaliumhydroksid, og som er beregnet på å myke opp eller fjerne hard hud, bør påføres en advarsel som viser til 

bruksanvisningen. 

5) Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 1 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 106 av 22.4.2016, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 150/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 28. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) SCCS/1527/14, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_154.pdf 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 21. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER  

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  post 15a skal lyde: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og 

advarsler Kjemisk 

betegnelse / INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 
Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

«15a Kalium-

hydroksid eller 

natrium-

hydroksid(*) 

Potassium 

hydroxide/ 

sodium hydroxide 

1310-58-3/ 

1310-73-2 

215-181-3/ 

215-185-5 

a)  Neglebåndsfjerner a)  5 %(**)  a)  Inneholder alkali 

Unngå kontakt med 

øynene 

Kan medføre blindhet 

Oppbevares utilgjengelig 

for barn 

b)  Produkter som glatter 

håret 

2 %(**) Alminnelig bruk Inneholder alkali 

Unngå kontakt med øynene 

Kan medføre blindhet 

Oppbevares utilgjengelig for 

barn 

4,5 %(**) Yrkesmessig bruk Bare til yrkesmessig bruk 

Unngå kontakt med øynene 

Kan medføre blindhet 

c)  pH-regulator for 

hårfjerningsmidler 

 c)  pH < 12,7 c)  Oppbevares utilgjengelig 

for barn 

Unngå kontakt med 

øynene 

d)  Annen bruk som pH-

regulator 

 d)  pH < 11  

(*) For annen bruk enn kaliumhydroksid, se vedlegg III nr. 15d. 

(**) Mengden natrium-, kalium- eller litiumhydroksid uttrykkes i masse natriumhydroksid. Når det gjelder stoffblandinger, bør summen ikke overstige grenseverdiene angitt i kolonne g.» 
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2)  ny post 15d skal lyde: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og 

advarsler Kjemisk 

betegnelse / INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 
Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

«15d Kalium-

hydroksid(*) 

Potassium 

hydroxide 

1310-58-3 215-181-3 Myke opp /fjerne hard 

hud 

1,5 %(**)  Inneholder alkali 

Unngå kontakt med øynene 

Oppbevares utilgjengelig for 

barn 

Les bruksanvisningen nøye 

(*) For annen bruk enn kaliumhydroksid, se vedlegg III nr. 15a. 

(**) Mengden natrium-, kalium- eller litiumhydroksid uttrykkes i masse natriumhydroksid. Når det gjelder stoffblandinger, bør summen ikke overstige grenseverdiene angitt i kolonne g.» 

 



8.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/533 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/1612 

av 23. september 2015 

om endring av vedtak 2008/961/EF om utstedere fra tredjestaters anvendelse av visse tredjestaters nasjonale 

regnskapsstandarder og internasjonale standarder for finansiell rapportering for å utarbeide sine 

konsernregnskaper 

[meddelt under nummer K(2015) 6369](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav 

med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, og om endring av 

direktiv 2001/34/EF(1), særlig artikkel 23 nr. 4 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 23 i direktiv 2004/109/EF kan utstedere fra tredjestater fritas for kravet om å utarbeide 

konsernregnskaper i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) som er vedtatt i Unionen, dersom den 

berørte tredjestats alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP) inneholder tilsvarende krav. For å vurdere om 

nevnte tredjestats alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper er likeverdige med vedtatte IFRS, er det i kommisjons-

forordning (EF) nr. 1569/2007(2) fastsatt en definisjon av likeverdighet og innført en ordning for fastsettelse av 

likeverdighet for en tredjestats alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper. 

2) Det er viktig å vurdere innsatsen som gjøres i de statene som har truffet tiltak for å tilnærme sine regnskapsstandarder til 

eller vedta IFRS. Forordning (EF) nr. 1569/2007 bør derfor endres for å forlenge perioden med midlertidig likeverdighet 

til 31. mars 2016. 

3) I kommisjonsvedtak 2008/961/EF(3) er det fastsatt at før regnskapsår som begynner 1. januar 2015 eller senere, har 

utstedere fra tredjestater rett til å utarbeide sine årlige og halvårlige konsernregnskaper i samsvar med Indias alminnelig 

anerkjente regnskapsprinsipper. 

4) Den indiske regjeringen og Indias Institute of Chartered Accountants forpliktet seg offentlig til å vedta IFRS innen 

31. desember 2011 med det formål å sikre at Indias alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper på det tidspunktet var 

helt i samsvar med IFRS. Denne prosessen er blitt forsinket. I oktober 2014 framla Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) for Kommisjonen en rapport om Indias alminnelig anerkjente regnskapsprinsippers 

likeverdighet. I rapporten konstaterte ESMA at det tilsynelatende er en rekke forskjeller mellom Indias alminnelig 

anerkjente regnskapsprinsipper og IFRS som kan få betydning i praksis. 

5) I mars 2014 offentliggjorde Indias Institute of Chartered Accountants en ny kjøreplan for gjennomføring av tilnærming 

mellom Indias alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper og IFRS. Det indiske ministeriet for foretakssaker 

offentliggjorde 2. januar 2015 en revidert kjøreplan for gjennomføring av nasjonale alminnelig anerkjente regn-

skapsprinsipper som er tilpasset IFRS. I henhold til denne kjøreplanen blir det obligatorisk for alle noterte selskaper å 

anvende Indias alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper, som da er tilpasset IFRS, på regnskapsperioder som 

begynner 1. april 2016 eller senere. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til tidsplanen for gjennomføring av et 

rapporteringssystem som er i samsvar med IFRS, og til overholdelse av IFRS. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 249 av 25.9.2015, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 151/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 16 av 15.3.2018,  

s. 30. 

(1) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1569/2007 av 21. desember 2007 om innføring av en ordning for fastsettelse av likeverdighet for 

regnskapsstandarder som anvendes av verdipapirutstedere fra tredjestater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF og 

2004/109/EF (EUT L 340 av 22.12.2007, s. 66). 

(3) Kommisjonsvedtak 2008/961/EF av 12. desember 2008 om utstedere fra tredjestaters anvendelse av visse tredjestaters nasjonale 

regnskapsstandarder og internasjonale standarder for finansiell rapportering for å utarbeide sine konsernregnskaper (EUT L 340 av 

19.12.2008, s. 112). 
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6) Overgangsperioden bør derfor forlenges til 31. mars 2016, slik at utstedere fra tredjestater kan utarbeide sine 

årsregnskaper og halvårsregnskaper i Unionen i samsvar med Indias alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper. Denne 

forlengelsen bør være tilstrekkelig til at indiske myndigheter kan fullføre tilnærmingen av Indias alminnelig anerkjente 

regnskapsprinsipper til IFRS. 

7) Ettersom overgangsperioden da Indias alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper skulle anses som likeverdige i henhold 

til vedtak 2008/961/EF, utløp 31. desember 2014, bør denne beslutning av hensyn til rettssikkerheten få anvendelse fra 

1. januar 2015. 

8) Vedtak 2008/961/EF bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 1 nr. 3 i vedtak 2008/961/EF erstattes datoen «1. januar 2015» med datoen «1. april 2016». 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Dette beslutning får anvendelse fra 1. januar 2015. 

Utferdiget i Brussel, 23. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jonathan HILL 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  



8.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/535 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1605 

av 12. juni 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 1569/2007 om innføring av en ordning for fastsettelse av 

likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av verdipapirutstedere fra tredjestater i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF og 2004/109/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt som skal 

offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas til notering, og om endring av direktiv 2001/34/EF(1), 

særlig artikkel 20 nr. 3 første ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav 

med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, og om endring av 

direktiv 2001/34/EF(2), særlig artikkel 23 nr. 4 fjerde ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 23 nr. 4 i direktiv 2004/109/EF skal Kommisjonen innføre en ordning for fastsettelse av 

likeverdighet for opplysningene som kreves i henhold til dette direktiv. Kommisjonen skal treffe tiltak for å innføre 

allmenne likeverdighetskriterier for regnskapsstandarder som er relevante for utstedere i mer enn én stat. I henhold til 

artikkel 23 nr. 4 i direktiv 2004/109/EF skal Kommisjonen også treffe beslutninger om likeverdighet for regnskaps-

standarder som anvendes av utstedere fra tredjestater, noe som gjør det mulig for Kommisjonen å tillate at en tredjestats 

regnskapsstandarder kan anvendes i en passende overgangsperiode. På grunn av den nære sammenhengen mellom de 

opplysningene som kreves i henhold til direktiv 2004/109/EF, og de opplysningene som kreves i henhold til direktiv 

2003/71/EF, bør de samme kriteriene for å fastsette likeverdighet anvendes for begge disse direktivene. 

2) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1569/2007(3) fastsettes derfor vilkår for godkjenning av en tredjestats regnskaps-

standarder i et begrenset tidsrom som slutter 31. desember 2014. 

3) Kommisjonen har vurdert likeverdighetsordningens nytte og virkemåte i en begrenset periode og har konkludert med at 

den bør forlenges til 31. desember 2016. Ettersom fristen for de vilkårene som Kommisjonen har innført for fastsettelse 

av likeverdighet for alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP) i tredjestater, utløp 31. desember 2014, bør 

denne forordning få anvendelse fra 1. januar 2015 og tre i kraft umiddelbart. Dette er nødvendig for å gi rettssikkerhet til 

utstedere fra relevante tredjestater som er notert i Unionen, og for å unngå faren for at de skal måtte avstemme sine 

finansregnskaper mot de internasjonale standardene for finansiell rapportering (IFRS-ene). Bestemmelsen om 

tilbakevirkende kraft letter derfor en eventuell ekstra byrde for de berørte utstederne. 

4) Forordning (EF) nr. 1569/2007 bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1569/2007 gjøres følgende endringer: 

a)  I artikkel 4 nr. 1 erstattes datoen «31. desember 2014» med datoen «31. mars 2016». 

b)  I artikkel 4 nr. 1 bokstav a) erstattes datoen «31. desember 2014» med datoen «31. mars 2016». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 249 av 25.9.2015, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 16 av 15.3.2018,  

s. 31. 

(1) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64. 

(2) EUT L 390 av 31.10.2004, s. 38. 

(3) KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1569/2007 av 21. desember 2007 om innføring av en ordning for fastsettelse av likeverdighet for 

regnskapsstandarder som anvendes av verdipapirutstedere fra tredjestater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF og 

2004/109/EF (EUT L 340 av 22.12.2007, s. 66). 
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c)  I artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i) erstattes datoen «31. desember 2014» med datoen «31. mars 2016». 

d)  I artikkel 4 nr. 1 bokstav b) erstattes datoen «31. desember 2014» med datoen «31. mars 2016». 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 12. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  



8.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/537 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/339 

av 8. mars 2016 

om harmonisering av 2 010–2 025 MHz-frekvensbåndet for bærbare eller mobile trådløse 

videoforbindelser og trådløse kameraer som benyttes til programproduksjon og ved særlige 

arrangementer 

(meddelt under nummer K(2016) 1197)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 

i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Bruken av frekvensbåndene 1 900–1 980 MHz, 2 010–2 025 MHz og 2 110–2 170 MHz (samlet omtalt som «2 GHz-

båndet») ble samordnet ved europaparlaments- og rådsvedtak nr. 128/1999/EF(2). Vedtaket opphørte å gjelde 22. januar 

2003, men medlemsstatene fortsetter å benytte nevnte spektrum på en harmonisert måte. 

2) Bruken av det parede delbåndet 1 920–1 980 MHz og 2 110–2 170 MHz («det parede bakkebaserte 2 GHz-båndet») er 

deretter blitt harmonisert ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/688/EU(3) i tråd med den teknologiske 

utvikling og prinsippene om teknologi- og tjenestenøytralitet. 

3) Den uparede delen av det bakkebaserte 2 GHz-båndet som omfatter frekvensbåndene 1 900–1 920 MHz og 2 010–2 025 

MHz, og som er blitt tildelt mobiloperatører i Unionen, har i over ti år ikke vært utnyttet av mobilnett i de fleste 

medlemsstater, noe som har ført til at et verdifullt spektrum har vært underutnyttet. Det bør derfor treffes nye 

harmoniseringstiltak for å sikre en effektiv og formålstjenlig bruk av spekteret i samsvar med målene i det flerårige 

programmet for radiospektrumpolitikk(4). Nevnte tiltak har særlig som mål å sikre tilstrekkelig spektrum for å støtte 

programproduksjon og særlige arrangementer (PMSE – Programme-Making and Special Events) i samsvar med målene 

for det indre marked og for tilgang til kultur samt for å utvikle sivil beredskap og katastrofehjelp. 

4) På grunnlag av Kommisjonens mandat utstedt i 2011 i henhold til artikkel 4 nr. 2 i vedtak 676/2002/EF om tekniske 

vilkår for mulighetene for harmonisering av spektrum for trådløse mikrofoner og videokameraer(5), framla Den 

europeiske post- og telekonferanse («CEPT») rapport 51(6) der 2 010–2 025 MHz-frekvensbåndet og andre 

frekvensbånd ble identifisert som mulig nytt spektrum for trådløse kameraer og videoforbindelser, forutsatt at det ble 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 10.3.2016, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 32. 

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 128/1999/EF av 14. desember 1998 om samordnet innføring av et tredjegenerasjons mobilt og 

trådløst kommunikasjonssystem (UMTS) i Fellesskapet (EFT L 17 av 22.1.1999, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/688/EU av 5. november 2012 om harmonisering av frekvensbåndet 1 920-1 980 MHz og 2 

110-2 170 MHz for jordbaserte systemer som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Unionen (EUT L 307 av 7.11.2012, s. 84). 

(4) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EU av 14. mars 2012 om opprettelse av et flerårig program for radiospektrumpolitikk 

(EUT L 81 av 21.3.2012, s. 7). 

(5) Mandat til CEPT av 15. desember 2011, RSCOM11-59, endelig. 

(6) Rapport om tekniske vilkår for å sikre vedvarende bruk av trådløse videokameraer, godkjent av Komiteen for elektronisk kommunikasjon 

(ECC) 8. november 2013. 
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utført ytterligere undersøkelser. I oktober 2012 utstedte Kommisjonen derfor et nytt mandat(1) til CEPT om å 

gjennomføre undersøkelser om harmoniserte tekniske vilkår for frekvensbåndene 1 900–1 920 MHz og 2 010–2 025 

MHz i EU. På grunnlag av nevnte mandat framla CEPT 6. mars 2015 rapport 52(2) der det framgår at disse uparede 

bakkebaserte 2 GHz-båndene potensielt også kan benyttes for å gjennomføre den politikk som framheves i det flerårige 

programmet for radiospektrumpolitikk med hensyn til programproduksjon og særlige arrangementer (PMSE) samt sivil 

beredskap og katastrofehjelp. 

5) Det framgår av CEPTs rapporter at kategoriene av bærbare eller mobile trådløse videoforbindelser og trådløse kameraer 

som kan benyttes til programproduksjon og ved særlige arrangementer («PMSE-videoutstyr»), blant annet kan omfatte 

trådløse kameraer, enten håndholdte eller fastmonterte med integrerte eller eksterne sendere, strømforsyningsenheter og 

antenner som gjør det mulig å overføre videoer med kringkastingskvalitet sammen med lydsignaler over korte 

avstander, enten i eller utenfor siktelinje, bærbare videoforbindelser via små sendere til bruk over større avstander, 

vanligvis opp til to kilometer, og mobile videoforbindelser som videooverføringssystemer med radiosendere og  

-mottakere montert i eller på motorsykler, racermotorsykler, tråsykler, biler, båter, helikoptre, luftskip eller andre 

luftfartøyer, med mulighet for at én av eller begge forbindelsesterminalene kan brukes mens den/de er i bevegelse. 

6) Bruken av 2 010–2 025 MHz-frekvensbåndet til videoforbindelser og trådløse kameraer har den tekniske og 

økonomiske fordel at det er mulig å utnytte det tilgrensende 2 025–2 110 MHz-frekvensbåndet som også benyttes til 

slike forbindelser og trådløse kameraer i en rekke medlemsstater, og som er anbefalt avstemmingsområde i Den 

europeiske radiokommunikasjonskomités anbefaling 25–10(3). Ettersom CEPTs rapport 52 bekrefter at PMSE-

videoutstyr kan benyttes i 2 010–2 025 MHz-frekvensbåndet på samme tekniske vilkår som de som gjelder for bruk av 

PMSE-utstyr i 2 025–2 110 MHz-båndet, vil det spektrum som er tilgjengelig for videoforbindelser og trådløse 

kameraer, kunne utvides fra 85 MHz til 100 MHz. 

7) Selv om 2 010–2 025 MHz-frekvensbåndet i de fleste medlemsstater enten ikke er blitt tildelt eller i mange år ikke er 

blitt benyttet av mobiloperatører, benyttes spekteret i noen tilfeller av eksisterende tjenester, og dette kan kreve en 

fleksibel strategi og lokale bestemmelser der det tas hensyn til faktorer som for eksempel stedet der spekteret benyttes, 

samt de tekniske egenskapene for bruk av spekteret til PMSE-videoutstyr i 2 010–2 025 MHz-frekvensbåndet, både i 

den berørte medlemsstaten og i nabomedlemsstater. 

8) Tilgangen til og bruken av 2 010–2 025 MHz-frekvensbåndet til PMSE-videoutstyr bør dessuten være uten enerett, slik 

at medlemsstatene på nasjonalt plan kan tillate annen bruk av nevnte spektrum, for eksempel til sivil beredskap og 

katastrofehjelp eller midlertidige punkt-til-punkt-videoforbindelser eller industrikameraer, så lenge nevnte bruk er i 

samsvar med de tekniske parametrene fastsatt i denne beslutning. 

9) Harmoniserte vilkår i hele Unionen vil bidra til at det skapes et reelt felles marked for nevnte bruk som vil gi 

stordriftsfordeler og fordeler for både borgerne og næringslivet i Unionen, i tråd med direktivet om radioutstyr og 

teleterminalutstyr (europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF)(4) og direktivet om radioutstyr (europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/53/EU)(5). 

10) For å sikre effektiv bruk av 2 010–2 025 MHz-frekvensbåndet også på lang sikt bør medlemsstatene overvåke bruken av 

nevnte frekvensbånd og underrette Kommisjonen om resultatene. 

  

(1) RSCOM12-17 rev. 3 vedtatt 10. oktober 2012. 

(2) Rapport 52 fra CEPT til Europakommisjonen som svar på mandatet «To undertake studies on the harmonised technical conditions for the 

1900-1920 MHz and 2010-2025 MHz frequency bands («Unpaired terrestrial 2 GHz bands») in the EU», godkjent av ECC 6. mars 2015. 

(3) «ERC Recommendation 25-10 on frequency ranges for the use of temporary terrestrial audio and video Service Ancillary to 

Broadcasting/Services Ancillary to Programme making (SAP/SAB) links (incl. Electronic News Gathering and Outside Broadcasting 

(ENG/OB)).» 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets 

samsvar (EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring 

på markedet av radioutstyr og om oppheving av direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 av 22.5.2014, s. 62). 
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11) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formålet med denne beslutning er å harmonisere de tekniske vilkårene for tilgang til og effektiv bruk, uten enerett, av 2 010–

2 025 MHz-frekvensbåndet til PMSE-videoutstyr. 

Artikkel 2 

I denne beslutning menes med «PMSE-videoutstyr» trådløse videoforbindelser som kan være bærbare eller mobile, og trådløse 

kameraer som benyttes til programproduksjon og ved særlige arrangementer. 

Artikkel 3 

Medlemsstatene skal snarest mulig og senest seks måneder etter at det er gitt underretning om denne beslutning, utpeke og stille 

til rådighet 2 010–2 025 MHz-frekvensbåndet for PMSE-videoutstyr, uten enerett, i samsvar med parametrene fastsatt i 

vedlegget. 

Dersom det oppdages interferens med andre typer spektrumbrukere eller tjenester som har rett til å benytte 2 010–2 025 MHz-

frekvensbåndet, på ikrafttredelsesdatoen for denne beslutning, kan medlemsstatene begrense bruken av PMSE-videoutstyr i den 

berørte delen av frekvensbåndet i visse geografiske områder i samsvar med vedlegget. 

Artikkel 4 

Medlemsstatene skal overvåke bruken av 2 010–2 025 MHz-frekvensbåndet og underrette Kommisjonen om resultatene, 

herunder eventuelle opplysninger om endring eller tilbakekalling av bruksretten, slik at denne beslutning kan gjennomgås på 

nytt ved behov. 

Artikkel 5 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 8. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Günther OETTINGER 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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VEDLEGG 

PARAMETRER NEVNT I ARTIKKEL 3 

I dette vedlegg menes med «EIRP» ekvivalent isotrop utstrålt effekt, som er produktet av antennens tilførte effekt og antennens 

forsterking i en gitt retning i forhold til en isotrop antenne (absolutt eller isotrop forsterkning). 

EIRP for PMSE-videoutstyr 

Type forbindelse EIRP 

Trådløst kamera – 7 dBW 

Bærbar videoforbindelse 16 dBW 

Mobil videoforbindelse 10 dBW 

Tilgang til spekteret kan i de fleste tilfeller gis i samsvar med lokale bestemmelser. Nevnte lokale bestemmelser kan utformes 

slik at det tas hensyn til faktorer som det stedet der spekteret benyttes, samt de tekniske egenskapene for bruk av spekteret til 

PMSE-videoutstyr eller til eksisterende tjenester. 

Medlemsstatene kan tilpasse EIRP-grensene for PMSE-videoutstyr oppført i tabellen dersom lokale forhold i den berørte 

medlemsstaten og i nabomedlemsstater tillater høyere grenser uten at det går ut over sameksistensen med eksisterende tjenester. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR. 611/2013 

av 24. juni 2013 

om tiltak som får anvendelse på melding av brudd på personopplysningssikkerheten i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF om personvern og elektronisk kommunikasjon(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av personopplys-

ninger og personvern i sektoren for elektronisk kommunikasjon 

(direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon)(1), 

særlig artikkel 4 nr. 5, 

etter samråd med Den europeiske unions byrå for nett- og 

informasjonssikkerhet (ENISA), 

etter samråd med arbeidsgruppen for personvern i forbindelse 

med behandling av personopplysninger nedsatt ved artikkel 29 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 

1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med 

behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike 

opplysninger(2) («artikkel 29-arbeidsgruppen»), 

etter samråd med EUs datatilsyn og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2002/58/EF harmoniseres de nasjonale 

bestemmelser som er nødvendige for å sikre et ensartet 

nivå for beskyttelse av grunnleggende rettigheter og 

friheter, særlig retten til personvern og fortrolighet, med 

hensyn til behandling av personopplysninger i sektoren 

for elektronisk kommunikasjon, og for å sikre fri 

utveksling av slike opplysninger og fri bevegelighet for 

elektronisk kommunikasjonsutstyr og elektroniske 

kommunikasjonstjenester i Unionen. 

2) I henhold til artikkel 4 i direktiv 2002/58/EF skal 

tilbydere av offentlig tilgjengelige elektroniske komm-

unikasjonstjenester underrette vedkommende nasjonale 

myndigheter, og i noen tilfeller også de berørte 

abonnenter og privatpersoner, om brudd på person-

opplysningssikkerheten. Brudd på personopplysnings-

sikkerheten defineres i artikkel 2 bokstav i) i direktiv 

2002/58/EF som et brudd på sikkerheten som fører til 

utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 173 av 26.6.2013, s. 2, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 154/2016 av  

8. juli 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 

kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssam-

funnstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 16 av 15.3.2018, s. 33. 

(1) EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37. 

(2) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

ulovlig spredning av eller tilgang til personopplysninger 

som er overført, lagret eller på annen måte behandlet i 

forbindelse med levering av en offentlig tilgjengelig 

elektronisk kommunikasjonstjeneste i Unionen. 

3) For å sikre ensartet gjennomføring av tiltakene nevnt i 

artikkel 4 nr. 2, 3 og 4 i direktiv 2002/58/EF gir artikkel 

4 nr. 5 i nevnte direktiv Kommisjonen myndighet til å 

vedta tekniske gjennomføringstiltak vedrørende 

omstendigheter, format og framgangsmåter som skal 

gjelde for opplysnings- og meldekravene omhandlet i 

nevnte artikkel. 

4) Avvikende nasjonale krav på dette området kan føre til 

rettslig usikkerhet, mer sammensatte og tungvinte 

framgangsmåter og betydelige administrasjonskostnader 

for tilbydere som driver virksomhet over landegrensene. 

Kommisjonen mener derfor at det er nødvendig å vedta 

nevnte tekniske gjennomføringstiltak. 

5) Denne forordning er begrenset til melding av brudd på 

personopplysningssikkerheten og omfatter derfor ikke 

tekniske gjennomføringstiltak med hensyn til artikkel 4 

nr. 2 i direktiv 2002/58/EF om underretning av abon-

nenter dersom det foreligger en særlig fare for brudd på 

nettsikkerheten. 

6) Det framgår av artikkel 4 nr. 3 første ledd i direktiv 

2002/58/EF at tilbydere skal melde alle brudd på 

personopplysningssikkerheten til vedkommende nasjonale 

myndighet. Tilbyderen bør derfor ikke selv kunne 

avgjøre om melding skal gis til vedkommende nasjonale 

myndighet eller ikke. Dette bør imidlertid ikke hindre 

den berørte vedkommende nasjonale myndighet i å 

prioritere gransking av visse brudd på en måte som den 

finner hensiktsmessig i samsvar med gjeldende 

lovgivning, og å treffe nødvendige tiltak for å unngå 

over- eller underrapportering av brudd på personopplys-

ningssikkerheten. 

7) Det bør innføres et system for melding av brudd på 

personopplysningssikkerheten til vedkommende na-

sjonale myndighet som, dersom visse vilkår er oppfylt, 

består av forskjellige faser med frister for hver enkelt 

fase. Hensikten med dette systemet er å sikre at 

vedkommende nasjonale myndighet underrettes så tidlig 

og utførlig som mulig, men uten at tilbyderen hindres 

unødig i å granske bruddet eller treffe nødvendige tiltak 

for å utbedre og begrense konsekvensene av det.  
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8) Verken mistanke om at et brudd på personopplysnings-

sikkerheten har funnet sted, eller påvisning av en 

hendelse uten at det foreligger tilstrekkelige opplys-

ninger, til tross for at tilbyder gjør sitt ytterste for å 

innhente disse, er tilstrekkelig til å anse et brudd på 

personopplysningssikkerheten som påvist i henhold til 

denne forordning. Det bør tas særlig hensyn til om de 

opplysninger som er omhandlet i vedlegg I, foreligger. 

9) Innenfor rammen av anvendelsen av denne forordning 

bør berørte vedkommende nasjonale myndigheter 

samarbeide i tilfeller der brudd på personopplysnings-

sikkerheten har tverrnasjonale konsekvenser. 

10) Denne forordning inneholder ingen nærmere spesifise-

ring av fortegnelsen over brudd på personopplysnings-

sikkerheten som tilbydere skal føre, ettersom artikkel 4 i 

direktiv 2002/58/EF inneholder en uttømmende 

beskrivelse av hva den skal inneholde. Tilbydere kan 

imidlertid anvende denne forordning for å fastsette 

fortegnelsens format. 

11) Alle vedkommende nasjonale myndigheter bør gjøre 

sikre elektroniske midler tilgjengelig for tilbydere, slik 

at brudd på personopplysningssikkerheten kan meldes i 

et felles format basert på en standard, for eksempel 

XML, som inneholder opplysningene angitt i vedlegg I 

på de relevante språkene, og slik at alle tilbydere i 

Unionen kan følge en ensartet framgangsmåte for 

melding, uavhengig av hvor de befinner seg eller hvor 

bruddet på personopplysningssikkerheten fant sted. I 

denne forbindelse bør Kommisjonen fremme innfø-

ringen av de sikre elektroniske midlene ved å innkalle 

vedkommende nasjonale myndigheter til møter ved 

behov. 

12) Ved vurderingen av om et brudd på personopplysnings-

sikkerheten kan antas å sette en abonnents eller en 

privatpersons personvern eller personopplysninger i 

fare, bør det tas særlig hensyn til de berørte person-

opplysningenes art og innhold, særlig dersom opplys-

ningene er av finansiell art, for eksempel kredittkort- og 

bankkontoopplysninger, særlige kategorier av 

opplysninger nevnt i artikkel 8 nr. 1 i direktiv 95/46/EF 

og visse opplysninger som særlig er knyttet til levering 

av telefoni- eller internettjenester, dvs. e-postopplys-

ninger, lokaliseringsopplysninger, internettloggfiler, 

nettleserhistorikk og spesifiserte samtalelister. 

13) I særlige tilfeller bør tilbyderen kunne utsette å 

underrette abonnenten eller privatpersonen dersom en 

slik underretning kan bringe granskingen av bruddet på 

personopplysningssikkerheten i fare. I denne forbindelse 

kan særlige tilfeller omfatte strafferettslig etterforskning 

og andre brudd på personopplysningssikkerheten som 

ikke utgjør alvorlige lovbrudd, men som kan berettige at 

underretningen utsettes. I alle tilfeller bør det være opp 

til vedkommende nasjonale myndighet å vurdere, ut fra 

hvert enkelt tilfelle og i lys av omstendighetene, om det 

skal samtykkes i utsettelsen, eller om det skal kreves at 

underretning gis. 

14) Tilbydere forventes å ha kontaktopplysninger til sine 

abonnenter ettersom de har et direkte kontraktsforhold 

til disse, men slike opplysninger foreligger ikke alltid 

for andre privatpersoner som berøres av et brudd på 

personopplysningssikkerheten. I slike tilfeller bør 

tilbyderen ha rett til å underrette nevnte privatpersoner 

først gjennom annonser i større nasjonale eller regionale 

medier, for eksempel aviser, og deretter underrette hver 

enkelt person snarest mulig som fastsatt i denne 

forordning. Tilbyderen plikter derfor ikke å gi 

underretning via media, men kan velge å gjøre dette 

mens identifiseringen av alle berørte privatpersoner 

pågår. 

15) Opplysningene om bruddet bør bare omhandle bruddet 

og ikke andre emner. Eksempelvis bør ikke orientering 

om et brudd på personopplysningssikkerheten i en 

vanlig faktura anses som en hensiktsmessig måte å 

underrette om slike brudd på. 

16) Ved denne forordning fastsettes det ikke særlige 

tekniske beskyttelsestiltak som berettiger et unntak fra 

plikten til å underrette abonnenter eller privatpersoner 

om brudd på personopplysningssikkerheten, ettersom 

slike tiltak kan endres over tid i takt med den 

teknologiske utvikling. Kommisjonen bør imidlertid 

kunne offentliggjøre en veiledende liste over slike 

særlige tekniske beskyttelsestiltak i henhold til 

gjeldende praksis. 

17) Bruk av kryptering eller hashing bør ikke i seg selv 

anses som tilstrekkelig til at tilbydere generelt kan 

hevde at de har oppfylt den generelle sikkerhets-

forpliktelsen fastsatt i artikkel 17 i direktiv 95/46/EF. I 

denne forbindelse bør tilbydere også iverksette egnede 

organisatoriske og tekniske tiltak for å forebygge, 

påvise og hindre brudd på personopplysnings-

sikkerheten. Tilbydere bør vurdere eventuelle farer som 

gjenstår etter at kontroller er gjennomført, for å få en 

forståelse av hvor det potensielt kan oppstå brudd på 

personopplysningssikkerheten. 

18) Dersom tilbyderen benytter en annen tilbyder til å utføre 

deler av tjenesten, for eksempel i forbindelse med 

fakturering eller administrative oppgaver, bør nevnte 

andre tilbyder, som ikke har et direkte kontraktsforhold 

til sluttbrukeren, ikke være forpliktet til å underrette om 

brudd på personopplysningssikkerheten. Vedkommende 

bør isteden varsle og underrette tilbyderen som 

vedkommende har et direkte kontraktsforhold til. Dette 

bør også gjelde i forbindelse med engroslevering av 
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elektroniske kommunikasjonstjenester der tilbyderen i 

grossistleddet vanligvis ikke har et direkte kontrakts-

forhold til sluttbrukeren. 

19) Ved direktiv 95/46/EF fastsettes det en generell ramme 

for vern av personopplysninger i Den europeiske  

union. Kommisjonen har framlagt et forslag til 

europaparlaments- og rådsforordning som skal erstatte 

direktiv 95/46/EF (personvernforordningen). I den 

foreslåtte personvernforordningen innføres det en plikt 

for alle behandlingsansvarlige til å melde brudd på 

personopplysningssikkerheten med utgangspunkt i 

artikkel 4 nr. 3 i direktiv 2002/58/EF. Denne kommi-

sjonsforordning samsvarer fullt ut med dette foreslåtte 

tiltak. 

20) I den foreslåtte personvernforordningen gjøres det også 

et begrenset antall tekniske tilpasninger av direktiv 

2002/58/EF for å ta høyde for at direktiv 95/46/EF 

omgjøres til en forordning. Den nye forordnings 

materielle rettsvirkninger for direktiv 2002/58/EF vil bli 

gjennomgått av Kommisjonen. 

21) Anvendelsen av denne forordning bør gjennomgås på 

nytt tre år etter at den er trådt i kraft, og forordningens 

innhold bør gjennomgås på nytt på grunnlag av den 

rettslige rammen som gjelder på nevnte tidspunkt, 

herunder den foreslåtte personvernforordningen. Når det 

er mulig, bør gjennomgåelsen av denne forordning 

knyttes til en eventuell fremtidig gjennomgåelse av 

direktiv 2002/58/EF. 

22) Anvendelsen av denne forordning kan blant annet 

vurderes på grunnlag av vedkommende nasjonale 

myndigheters statistikk over brudd på personopplys-

ningssikkerheten som de mottar melding om. Nevnte 

statistikk kan for eksempel omfatte opplysninger om 

antall brudd på personopplysningssikkerheten som er 

meldt til vedkommende nasjonale myndighet, antall 

brudd på personopplysningssikkerheten som abonnenter 

eller privatpersoner er blitt underrettet om, tiden det har 

tatt å utbedre bruddet på personopplysningssikkerheten, 

og om det er truffet tekniske beskyttelsestiltak. Nevnte 

statistikk bør gi Kommisjonen og medlemsstatene 

sammenhengende og sammenlignbare statistiske 

opplysninger og bør ikke avsløre identiteten til 

tilbyderen som gir meldingen, eller til berørte 

abonnenter eller privatpersoner. For dette formål kan 

kommisjonen også avholde jevnlige møter med 

vedkommende nasjonale myndigheter og andre berørte 

parter. 

23) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Kommunikasjonskomiteen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Denne forordning får anvendelse på melding av brudd på 

personopplysningssikkerheten som gis av tilbydere av offentlig 

tilgjengelige elektroniske kommunikasjonstjenester («til-

byderen»). 

Artikkel 2 

Melding til vedkommende nasjonale myndighet 

1.  Tilbyderen skal melde alle brudd på personopplysnings-

sikkerheten til vedkommende nasjonale myndighet. 

2.  Når det er mulig, skal tilbyderen melde bruddet på person-

opplysningssikkerheten til vedkommende nasjonale myndighet 

senest 24 timer etter at bruddet er påvist. 

Tilbyderen skal i sin melding til vedkommende nasjonale 

myndighet oppgi opplysningene angitt i vedlegg I. 

Et brudd på personopplysningssikkerheten skal anses for å være 

påvist når tilbyderen har fått tilstrekkelig kjennskap til at det 

har inntruffet en sikkerhetshendelse som har ført til at person-

opplysninger settes i fare, i den grad at det berettiger en 

melding i samsvar med denne forordning. 

3.  Dersom ikke alle opplysningene angitt i vedlegg I 

foreligger, og det kreves ytterligere gransking av bruddet på 

personopplysningssikkerheten, skal tilbyderen ha rett til å inngi 

en innledende melding til vedkommende nasjonale myndighet 

senest 24 timer etter at bruddet på personopplysnings-

sikkerheten er påvist. Den innledende meldingen til ved-

kommende nasjonale myndighet skal inneholde opplysningene 

angitt i vedlegg I del 1. Tilbyderen skal inngi en ny melding til 

vedkommende nasjonale myndighet snarest mulig, og senest tre 

dager etter den innledende meldingen. Melding nummer to skal 

inneholde opplysningene angitt i vedlegg I del 2 og, ved behov, 

en ajourføring av opplysningene som allerede er gitt. 

Dersom tilbyderen til tross for sin gransking ikke er i stand til å 

framlegge alle opplysningene senest tre dager etter den 

innledende meldingen, skal tilbyderen framlegge de opplys-

ninger vedkommende har tilgjengelig, innen nevnte frist, og gi 

vedkommende nasjonale myndighet en gyldig begrunnelse for 

den sene meldingen av de øvrige opplysningene. Tilbyderen 

skal snarest mulig framlegge de øvrige opplysningene for ved-

kommende nasjonale myndighet og, dersom det er nødvendig, 

ajourføre opplysningene som allerede er gitt. 

4.  Vedkommende nasjonale myndighet skal stille til rådighet 

et sikkert elektronisk middel for melding av brudd på person-

opplysningssikkerheten, samt opplysninger om framgangsmåter 

for bruk av og tilgang til dette, for alle tilbydere som er etablert 

i den berørte medlemsstat. Ved behov skal Kommisjonen 

innkalle til møter med vedkommende nasjonale myndigheter 

for å fremme anvendelsen av denne bestemmelse.  
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5.  Dersom bruddet på personopplysningssikkerheten påvir-

ker abonnenter eller privatpersoner fra andre medlemsstater enn 

den medlemsstat der bruddet er meldt til vedkommende 

nasjonale myndighet, skal vedkommende nasjonale myndighet 

underrette de andre berørte nasjonale myndigheter. 

For å fremme anvendelsen av denne bestemmelse skal Kommi-

sjonen opprette og ajourføre en liste over vedkommende 

nasjonale myndigheter og egnede kontaktpunkter. 

Artikkel 3 

Underretning til abonnenten eller privatpersonen 

1.  Dersom bruddet på personopplysningssikkerheten kan 

forventes å sette en abonnents eller en privatpersons personvern 

eller personopplysninger i fare, skal tilbyderen, i tillegg til 

meldingen nevnt i artikkel 2, også underrette abonnenten eller 

privatpersonen om bruddet. 

2.  Hvorvidt det er sannsynlig at et brudd på person-

opplysningssikkerheten vil sette en abonnents eller privat-

persons personvern eller personopplysninger i fare, skal 

vurderes ved å ta særlig hensyn til følgende forhold: 

a)  De berørte personopplysningenes art og innhold, særlig 

dersom opplysningene er av finansiell art, særlige kate-

gorier av opplysninger nevnt i artikkel 8 nr. 1 i direktiv 

95/46/EF samt lokaliseringsopplysninger, internettloggfiler, 

nettleserhistorikk, e-postopplysninger og spesifiserte sam-

talelister. 

b)  De sannsynlige konsekvensene som bruddet på person-

opplysningssikkerheten vil ha for den berørte abonnent eller 

privatperson, særlig dersom bruddet kan føre til identi-

tetstyveri eller bedrageri, fysisk skade, psykisk belastning, 

fornedrelse eller skade på omdømme. 

c)  Omstendighetene rundt bruddet på personopplysnings-

sikkerheten, særlig dersom opplysninger er blitt stjålet, eller 

dersom tilbyderen kjenner til at opplysningene har kommet 

en uvedkommende tredjepart i hende. 

3.  Abonnenten eller privatpersonen skal underrettes snarest 

mulig etter at bruddet på personopplysningssikkerheten er 

påvist, som fastsatt i artikkel 2 nr. 2 tredje ledd. Underretningen 

skal gis uavhengig av meldingen av bruddet på person-

opplysningssikkerheten til vedkommende nasjonale myndighet 

nevnt i artikkel 2. 

4.  Tilbyderen skal i sin underretning til abonnenten  

eller privatpersonen gi opplysningene angitt i vedlegg II. 

Underretningen til abonnenten eller privatpersonen skal 

formuleres på et tydelig og lettfattelig språk. Tilbyderen skal 

ikke bruke underretningen som en anledning til å markedsføre 

eller reklamere for nye tjenester eller tilleggstjenester. 

5.  I særlige tilfeller, dersom underretningen til abonnenten 

eller privatpersonen kan bringe granskingen av bruddet på 

personopplysningssikkerheten i fare, skal tilbyderen, etter å ha 

innhentet samtykke fra vedkommende nasjonale myndighet, ha 

rett til å utsette underretning av abonnenten eller privatpersonen 

fram til vedkommende nasjonale myndighet anser det som 

mulig å underrette om bruddet på personopplysnings-

sikkerheten i samsvar med denne artikkel. 

6.  Tilbyderen skal underrette abonnenten eller privatper-

sonen om bruddet på personopplysningssikkerheten ved hjelp 

av kommunikasjonsmidler som sikrer raskt mottak av opplys-

ningene, og som er hensiktsmessig sikret i henhold til det 

nåværende utviklingstrinn i teknikken. Opplysningene om 

bruddet skal bare omhandle bruddet og ikke inneholde opplys-

ninger om andre emner. 

7.  Dersom tilbyderen som har et direkte kontraktsforhold til 

sluttbrukeren, til tross for rimelige anstrengelser ikke er i stand 

til å identifisere alle de privatpersoner som trolig vil bli rammet 

av bruddet på personopplysningssikkerheten, innen tidsfristen 

angitt i nr. 3, kan tilbyderen underrette nevnte privatpersoner 

gjennom annonser i større nasjonale eller regionale medier i de 

berørte medlemsstater innen nevnte tidsfrist. Annonsene skal 

inneholde opplysningene angitt i vedlegg II, ved behov i 

sammenfattet form. I dette tilfellet skal tilbyderen fortsette å 

gjøre alle rimelige anstrengelser for å identifisere nevnte 

privatpersoner og snarest mulig gi dem opplysningene angitt i 

vedlegg II. 

Artikkel 4 

Tekniske beskyttelsestiltak 

1.  Som unntak fra artikkel 3 nr. 1 er det ikke nødvendig å 

underrette den berørte abonnent eller privatperson om et brudd 

på personopplysningssikkerheten dersom vedkommende 

nasjonale myndighet finner det tilfredsstillende godtgjort at 

tilbyderen har iverksatt hensiktsmessige tekniske beskyttel-

sestiltak, og at disse tiltakene er anvendt på opplysningene 

berørt av sikkerhetsbruddet. Slike tekniske beskyttelsestiltak 

skal gjøre opplysningene uleselige for enhver som ikke har 

tilgangstillatelse til dem. 

2.  Opplysningene skal anses som uleselige dersom 

a)  de er blitt kryptert på en sikker måte ved hjelp av en 

standardisert algoritme, og nøkkelen som brukes til 

dekryptering, ikke er blitt kompromittert i et sikkerhets-

brudd og er blitt generert på en slik måte at den ikke kan 

gjenfinnes med eksisterende teknologiske midler av 

personer som ikke har tillatelse til å bruke den, eller 

b)  de er blitt erstattet av en hash-verdi beregnet med en 

standardisert kryptografisk hash-funksjon med nøkkel, og 

nøkkelen som er brukt til hashing, ikke er blitt kompromit-

tert i et sikkerhetsbrudd og er blitt generert på en slik måte 

at den ikke kan gjenfinnes med eksisterende teknologiske 

midler av personer som ikke har tillatelse til å bruke den. 

3.  Kommisjonen kan, etter å ha rådført seg med 

vedkommende nasjonale myndigheter via artikkel 29 

-arbeidsgruppen, Den europeiske unions byrå for nett- og 

informasjonssikkerhet og EUs datatilsyn, offentliggjøre en 

veiledende liste over egnede tekniske beskyttelsestiltak som 

nevnt i nr. 1 i samsvar med gjeldende praksis. 
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Artikkel 5 

Bruk av en annen tilbyder 

Dersom det inngås kontrakt med en annen tilbyder som ikke har et direkte kontraktsforhold til 

abonnentene, om levering av deler av den elektroniske kommunikasjonstjenesten, skal nevnte andre 

tilbyder umiddelbart underrette den tilbyder som har engasjert vedkommende, om eventuelle brudd på 

personopplysningssikkerheten. 

Artikkel 6 

Rapportering og ny gjennomgåelse 

Innen tre år etter ikrafttredelsen av denne forordning skal Kommisjonen framlegge en rapport om denne 

forordnings anvendelse, virkning og innvirkning på tilbydere, abonnenter og privatpersoner. Kommi-

sjonen skal foreta en ny gjennomgåelse av denne forordning på grunnlag av nevnte rapport. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft 25. august 2013. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 24. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Innhold i meldingen til vedkommende nasjonale myndighet 

Del 1 

Identifikasjon av tilbyderen 

1.  Tilbyderens navn 

2.  Identiteten og kontaktopplysningene til personvernombudet eller et annet kontaktpunkt der flere opplysninger kan 

innhentes 

3.  Hvorvidt det dreier seg om en første eller andre melding 

Innledende opplysninger om bruddet på personopplysningssikkerheten (opplysningene kompletteres i senere meldinger 

dersom det er relevant) 

4.  Dato og tidspunkt for hendelsen (dersom dette er kjent; ved behov kan det gis et anslag) og for påvisning av 

hendelsen 

5.  Omstendighetene rundt bruddet på personopplysningssikkerheten (f.eks. tap, tyveri, kopiering) 

6.  De berørte personopplysningenes art og innhold 

7.  Tekniske og organisatoriske tiltak som tilbyderen har truffet (eller kommer til å treffe) med hensyn til de berørte 

personopplysningene 

8.  Relevant bruk av andre tilbydere (dersom dette er relevant) 

Del 2 

Ytterligere opplysninger om bruddet på personopplysningssikkerheten 

9.  Sammendrag av hendelsen som forårsaket bruddet på personopplysningssikkerheten (herunder det fysiske stedet 

der bruddet oppsto samt lagringsmediet som ble brukt): 

10.  Antall berørte abonnenter eller privatpersoner 

11.  Potensielle konsekvenser og potensielle skadevirkninger for abonnenter eller privatpersoner 

12.  Tekniske og organisatoriske tiltak som tilbyderen har truffet for å redusere potensielle skadevirkninger 

Eventuell ytterligere underretning til abonnenter eller privatpersoner 

13.  Underretningens innhold 

14.  Kommunikasjonsmidler som er brukt 

15.  Antall abonnenter eller privatpersoner som er blitt underrettet 

Eventuelle tverrnasjonale forhold 

16.  Brudd på personopplysningssikkerheten som berører abonnenter eller privatpersoner i andre medlemsstater 

17.  Melding til andre vedkommende nasjonale myndigheter 

 ______  
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VEDLEGG II 

Innhold i underretningen til abonnenten eller privatpersonen 

1.  Tilbyderens navn 

2.  Identiteten og kontaktopplysningene til personvernombudet eller et annet kontaktpunkt der flere opplysninger kan 

innhentes 

3.  Sammendrag av hendelsen som forårsaket bruddet på personopplysningssikkerheten 

4.  Anslått dato for hendelsen 

5.  De berørte personopplysningenes art og innhold som nevnt i artikkel 3 nr. 2 

6.  Sannsynlige konsekvenser av bruddet på personopplysningssikkerheten for den berørte abonnenten eller 

privatpersonen som nevnt i artikkel 3 nr. 2 

7.  Omstendighetene rundt bruddet på personopplysningssikkerheten som nevnt i artikkel 3 nr. 2 

8.  Tiltak truffet av tilbyderen for å håndtere bruddet på personopplysningssikkerheten 

9.  Tiltak anbefalt av tilbyderen for å redusere mulige skadevirkninger 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/583 

av 15. april 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 1332/2011 om fastsettelse av felles krav til bruk av 

luftrommet og driftsprosedyrer for å avverge kollisjoner i luften(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 8 nr. 5 og artikkel 9 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 1332/2011(2) skal turbindrevne fly med en største sertifiserte startmasse 

(MCTOM) på over 5 700 kg eller som er godkjent for transport av flere enn 19 passasjerer, være utstyrt med den nye 

programvareversjonen 7.1 av det flybårne antikollisjonssystemet (ACAS II) for å avverge kollisjon i luften. Dette kravet 

gjelder også for operatører av visse fly som er registrert i en tredjestat. 

2) Ved forordning (EU) nr. 1332/2011 pålegges luftfartsselskaper i Unionen som omfattes av rådsforordning (EØF) 

nr. 3922/91(3), dessuten å installere den nye programvareversjonen 7.1 av ACAS II i sine fly. Denne bestemmelsen er 

imidlertid foreldet, ettersom forordning (EØF) nr. 3922/91 ikke lenger gjelder for nevnte operatører, siden vedlegg III til 

forordningen har utgått. For disse operatørene får nå kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(4) anvendelse i stedet, og 

inneholder de nødvendige reglene i den forbindelse. Den foreldede bestemmelsen i forordning (EF) nr. 1332/2011 bør 

derfor utgå. 

3) Forordning (EU) nr. 1332/2011 inneholder regler for driftsprosedyrer som gjelder i situasjoner der ACAS II gir en 

melding til flygebesetningen med råd om en manøver for å holde flyet på avstand fra alle trusler eller for å opprettholde 

eksisterende avstand (instruks om manøver). Ettersom disse reglene er sikkerhetskritiske for både flygere og 

flygeledere, særlig når det gjelder grensesnittet mellom dem, bør de i stedet inntas i Kommisjonens gjennomfø-

ringsforordning (EU) nr. 923/2012(5). Reglene for slike driftsprosedyrer fastsatt i forordning (EU) nr. 1332/2011 bør 

derfor utgå. 

4) Forordning (EU) nr. 1332/2011 bør derfor endres. 

5) Bestemmelsene fastsatt i denne forordning bygger på uttalelsen(6) Det europeiske flysikkerhetsbyrå har avgitt i samsvar 

med artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forordning (EF) 

nr. 216/2008 — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 101 av 16.4.2016, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 156/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 35. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1332/2011 av 16. desember 2011 om fastsettelse av felles krav til bruk av luftrommet og driftsprosedyrer 

for å avverge kollisjoner i luften (EUT L 336 av 20.12.2011, s. 20). 

(3) Rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 av 16. desember 1991 om harmonisering av tekniske krav og administrative framgangsmåter i sivil 

luftfart (EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 av 26. september 2012 om fastsettelse av felles lufttrafikkregler og 

driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter for flysikring, og om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010 (EUT  

L 281 av 13.10.2012, s. 1). 

(6) Det europeiske flysikkerhetsbyrås uttalelse nr. 04/2014 av 16. desember 2014 om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 923/2012 om fastsettelse av felles lufttrafikkregler og driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter for 

flysikring (SERA del C). 

2018/EØS/73/34 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 1332/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 4 oppheves. 

2)  I artikkel 5 skal nr. 2 og 3 lyde: 

«2.  Artikkel 3 får anvendelse fra 1. mars 2012. 

3.  Som unntak fra nr. 2 får artikkel 3 fra og med 1. desember 2015 anvendelse for luftfartøyer med et individuelt 

luftdyktighetsbevis som er utstedt før 1. mars 2012.» 

3)  Vedlegget erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 25. august 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 15. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

Flybårne antikollisjonssystemer (ACAS) II 

(Del-ACAS) 

AUR.ACAS.1005 Ytelseskrav 

1)  Følgende turbindrevne fly skal være utstyrt med antikollisjonsprogramvare versjon 7.1 for ACAS II: 

a)  fly med en største sertifiserte startmasse på over 5 700 kg, 

b)  fly godkjent for transport av flere enn 19 passasjerer. 

2)  Luftfartøyer som ikke er nevnt i nr. 1, som er utstyrt med ACAS II på frivillig basis, skal ha antikollisjonsprogramvare 

versjon 7.1. 

3)  Nummer 1 får ikke anvendelse for ubemannede luftfartøysystemer. 

AUR.ACAS.1010 ACAS II-opplæring 

Operatørene skal opprette driftsrutiner og opplæringsprogrammer for ACAS II slik at flygebesetningen får tilstrekkelig 

opplæring i å avverge kollisjoner og kompetanse til å bruke ACAS II-utstyr.» 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/1787 

av 6. oktober 2015 

om endring av vedlegg II og III til rådsdirektiv 98/83/EF om drikkevannets kvalitet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 98/83/EF av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet(1), særlig artikkel 11 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg II og III til direktiv 98/83/EF fastsettes minstekrav til kontrollprogrammene for alt drikkevann og 

spesifikasjoner for analysemetoder for ulike parametrer. 

2) Spesifikasjonene i vedlegg II og III bør oppdateres som en følge av den vitenskapelige og tekniske utvikling, og for å 

sikre at de er i samsvar med Unionens regelverk. 

3) Vedlegg II til direktiv 98/83/EF gir rom for en viss grad av fleksibilitet i gjennomføringen av den omfattende kontrollen 

og rutinekontrollen, og mindre hyppig prøvetaking tillates under visse omstendigheter. De særlige vilkårene for å 

gjennomføre kontroll av parametrer med passende hyppighet samt tilgjengelige kontrollteknikker må avklares i lys av 

den vitenskapelige utvikling. 

4) Siden 2004 har Verdens helseorganisasjon (WHO) utviklet en plan for sikkert drikkevann som bygger på prinsipper for 

risikovurdering og risikostyring, og som er fastsatt i organisasjonens retningslinjer for drikkevannskvalitet(2). Disse 

retningslinjene er sammen med standard EN 15975-2 om sikkerhet ved drikkevannsforsyning internasjonalt anerkjente 

prinsipper som ligger til grunn for produksjon, distribusjon, kontroll og analyse av parametrene for drikkevann. Vedlegg 

II til direktiv 98/83/EF bør derfor tilpasses de siste oppdateringene av disse prinsippene. 

5) For å kontrollere risikoene for menneskers helse bør kontrollprogrammer sikre at tiltak er på plass i hele 

vannforsyningskjeden, og ta hensyn til opplysninger om vannforekomster som brukes til oppsamling av drikkevann. De 

generelle forpliktelsene i kontrollprogrammer bør dekke gapet mellom vannoppsamling og vannforsyning. I henhold til 

artikkel 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF(3) skal medlemsstatene sørge for at det opprettes ett eller flere 

registre over beskyttede områder. Slike beskyttede områder omfatter alle vannforekomster som brukes til oppsamling av 

drikkevann eller er tiltenkt slik bruk, i henhold til artikkel 7 nr. 1 i nevnte direktiv. Resultatene av kontrollen av 

vannforekomstene omfattet av artikkel 7 nr. 1 annet ledd og artikkel 8 i nevnte direktiv bør brukes til å fastslå den 

potensielle risikoen for drikkevann før og etter behandling i henhold til direktiv 98/83/EF. 

6) For mange parametrer (særlig fysisk-kjemiske) viser erfaring at konsentrasjonene sjelden overskrider grenseverdiene. 

Kontroll og rapportering av slike parametrer uten at det har en praktisk betydning, medfører betydelige kostnader, særlig 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 260 av 7.10.2015, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 157/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 36. 

(1) EFT L 330 av 5.12.1998, s. 32. 

(2) http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området 

vannpolitikk (EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1). 

2018/EØS/73/35 
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dersom det er snakk om et stort antall parametrer. Innføring av en fleksibel kontrollhyppighet vil i slike tilfeller kunne 

være kostnadsbesparende, uten skade for folkehelsen eller andre goder. En fleksibel kontrollhyppighet reduserer også 

datainnsamling som gir liten eller ingen informasjon om drikkevannets kvalitet. 

7) Medlemsstatene bør derfor tillates å avvike fra kontrollprogrammene de har opprettet, under forutsetning av at det 

foretas troverdige risikovurderinger som kan bygge på WHOs retningslinjer for drikkevannskvalitet, og som bør ta 

hensyn til den kontroll som gjennomføres i henhold til artikkel 8 i direktiv 2000/60/EF. 

8) Tabell B2 i vedlegg II til direktiv 98/83/EF, som gjelder vann på flasker eller beholdere beregnet på salg, har blitt 

overflødig, ettersom disse produktene dekkes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(1). Disse 

produktene omfattes også av prinsippet om «fareanalyse og kritiske kontrollpunkter» (HACCP) fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004(2) og prinsippene om offentlig kontroll fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004(3). Som en følge av vedtakelsen av disse forordningene, får 

vedlegg II til direktiv 98/83/EF i praksis ikke lenger anvendelse på vann på flasker eller beholdere beregnet på salg. 

9) Ved rådsdirektiv 2013/51/Euratom(4) ble det innført særlige ordninger for kontroll av radioaktive stoffer. Kontroll-

programmer for radioaktive stoffer bør derfor utelukkende opprettes i henhold til nevnte direktiv. 

10) Laboratorier som anvender spesifikasjonene for analyse av parametrer fastsatt i vedlegg III til direktiv 98/83/EF, bør 

arbeide etter internasjonalt godkjente prosedyrer eller kriteriebaserte ytelsesstandarder og bruke analysemetoder som i 

den grad det er mulig, er validerte. 

11) Ved kommisjonsdirektiv 2009/90/EF(5) fastsettes det at standard EN ISO/IEC 17025 eller tilsvarende internasjonalt 

anerkjente standarder skal brukes til å validere analysemetodene. EN ISO/IEC 17025 er også en av standardene som 

brukes i medfør av forordning (EF) nr. 882/2004 ved akkreditering av laboratorier utpekt av vedkommende myndigheter 

i medlemsstatene. Det er derfor nødvendig å fastsette at nevnte standard eller tilsvarende internasjonalt anerkjente 

standarder kan brukes til validering av analysemetodene innenfor rammen av direktiv 98/83/EF. For å tilpasse vedlegg 

III til direktiv 98/83/EF til direktiv 2009/90/EF bør grense for mengdebestemmelse og måleusikkerhet innføres som 

ytelseskrav. Medlemsstatene bør imidlertid fortsatt kunne bruke nøyaktighet, presisjon og påvisningsgrense som 

ytelseskrav i henhold til vedlegg III til direktiv 98/83/EF i en begrenset periode, slik at laboratorier får tilstrekkelig tid til 

å tilpasse seg denne tekniske utviklingen. 

12) Det er fastsatt en rekke ISO-standarder for analyse av mikrobiologiske parametrer. EN ISO 9308-1 og EN ISO 9308-2 

(for telling av E. coli og koliforme bakterier) og standard EN ISO 14189 (for analyse av Clostridium perfringens) gir 

alle nødvendige spesifikasjoner for å utføre analysen. Disse nye standardene og den tekniske utviklingen bør gjenspeiles 

i vedlegg III til direktiv 98/83/EF. 

13) For å vurdere om de alternative metodene og metoden fastsatt i vedlegg III til direktiv 98/83/EF er likeverdige bør 

medlemsstatene tillates å bruke standard EN ISO 17994, som allerede er etablert som standard for likeverdighet mellom 

mikrobiologiske metoder innenfor rammen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/7/EF(6) og ved kommi-

sjonsvedtak 2009/64/EF(7). Alternativt bør de tillates å bruke standard EN ISO 16140 eller andre lignende 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmid-

delregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i 

forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og 

næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1). 

(4) Rådsdirektiv 2013/51/Euratom av 22. oktober 2013 om fastsettelse av krav til vern av folkehelsen med hensyn til radioaktive stoffer i 

drikkevann (EUT L 296 av 7.11.2013, s. 12). 

(5) Kommisjonsdirektiv 2009/90/EF av 31. juli 2009 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, av 

tekniske spesifikasjoner for kjemisk analyse og overvåking av vanntilstand (EUT L 201 av 1.8.2009, s. 36). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/7/EF av 15. februar 2006 om styring av badevannets kvalitet (EUT L 64 av 4.3.12006, s. 37). 

(7) Kommisjonsvedtak 2009/64/EF av 21. januar 2009 om spesifisering i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/7/EF av EN ISO 

17994:2004(E) som standard for likeverdighet mellom mikrobiologiske metoder (EUT L 23 av 27.1.2009, s. 32). 
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internasjonalt anerkjente protokoller som nevnt i artikkel 5 nr. 5 i kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005(1), for å 

fastslå likeverdighet mellom metoder som bygger på andre prinsipper enn dyrking, som ikke omfattes av EN ISO 

17994. 

14) Vedlegg II og III til direktiv 98/83/EF bør derfor endres. 

15) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra drikkevannskomiteen nedsatt ved artikkel 12 nr. 1 i 

direktiv 98/83/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 98/83/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg I til dette direktiv. 

2)  Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg II til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 27. oktober 2017 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 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. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 6. oktober 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler (EUT L 338 av 

22.12.2005, s. 1). 
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG II 

KONTROLL 

DEL A 

Allmenne mål og kontrollprogrammer for drikkevann 

1.  Kontrollprogrammer for drikkevann skal: 

a)  bekrefte at tiltakene som er iverksatt for å kontrollere risikoene for menneskers helse i hele vannforsyningskjeden, fra 

nedbørfelt via oppsamling, behandling og lagring til distribusjon, fungerer effektivt, og at vannet er sunt og rent på 

stedet for overholdelse, 

b)  gi opplysninger om drikkevannskvaliteten for å dokumentere at forpliktelsene i artikkel 4 og 5 og parameterverdiene i 

vedlegg I overholdes, 

c)  identifisere de mest hensiktsmessige måtene å begrense risikoen for menneskers helse. 

2.  I henhold til artikkel 7 nr. 2 skal vedkommende myndigheter innføre kontrollprogrammer som er i overensstemmelse med 

parametrene og hyppigheten angitt i del B i dette vedlegget, og som består av: 

a)  innsamling og analyse av enkeltstående vannprøver, eller 

b)  målinger som registreres som ledd i en fortløpende kontrollprosess. 

I tillegg kan kontrollprogrammer bestå av: 

a)  inspeksjoner av registreringer av utstyrets funksjons- og vedlikeholdsstatus, og/eller 

b)  inspeksjoner av nedbørfeltet, vannoppsamling, behandling, lagring og distribusjon. 

3.  Kontrollprogrammene kan bygges på en risikovurdering som angitt i del C. 

4.  Medlemsstatene skal sørge for at kontrollprogrammene gjennomgås fortløpende og oppdateres eller bekreftes minst hvert 

femte år. 

DEL B 

Parametrer og hyppighet 

1. Generelle rammer 

Et kontrollprogram må ta hensyn til parametrene nevnt i artikkel 5, herunder de som er viktige for å vurdere virkningen av 

det interne fordelingsnettet på vannkvaliteten på stedet for overholdelse, som angitt i artikkel 6 nr. 1. Når det skal velges 

egnede parametrer, må det tas hensyn til de lokale forholdene ved hvert vannforsyningssystem. 

Medlemsstatene skal påse at parametrene i nr. 2 kontrolleres i samsvar med den relevante prøvetakingshyppigheten angitt i 

nr. 3. 
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2. Liste over parametrer 

Gruppe A-parametrer 

Følgende parametrer (Gruppe A) skal kontrolleres i samsvar med kontrollhyppigheten angitt i tabell 1 i punkt 3: 

a) Escherichia coli (E. coli), koliforme bakterier, kimtall ved 22 °C, farge, turbiditet, smak, lukt, pH, konduktivitet, 

b)  andre parametrer som anses som relevante i kontrollprogrammet, i samsvar med artikkel 5 nr. 3 og, der det er relevant, 

gjennom en risikovurdering som angitt i del C. 

Under særlige omstendigheter skal følgende parametrer legges til gruppe A-parametrene: 

a)  ammonium og nitritt, ved bruk av kloramin, 

b)  aluminium og jern, dersom brukt som vannbehandlingskjemikalier. 

Gruppe B-parametrer 

For å fastslå om alle parameterverdiene angitt i dette direktiv er overholdt skal alle andre parametrer som ikke er analysert 

under gruppe A og fastsatt i samsvar med artikkel 5, kontrolleres minst like hyppig som det som er angitt i tabell 1 i nr. 3. 

3. Prøvetakingshyppighet 

Tabell 1 

Minste hyppighet for prøvetaking og analyse med henblikk på kontroll av overholdelse 

Distribuert eller produsert vannmengde per dag i et 

forsyningsområde 

(se merknad 1 og 2) 

m3 

Gruppe A-parametrer 

antall prøver per år 

(se merknad 3) 

Gruppe B-parametrer 

antall prøver per år 

 ≤ 100 
> 0 

(se merknad 4) 

> 0 

(se merknad 4) 

> 100 ≤ 1 000 4 1 

> 1 000 ≤ 10 000 

4 

+ 3 

for hver påbegynte 1 000 m3/dag 

av den samlede mengden 

1 

+ 1 

for hver påbegynte 4 500 m3/dag 

av den samlede mengden 

> 10 000 ≤ 100 000 

3 

+ 1 

for hver påbegynte 10 000 m3/dag 

av den samlede mengden 

> 100 000  

12 

+ 1 

for hver påbegynte 25 000 m3/dag 

av den samlede mengden 
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Merknad 1:  Et forsyningsområde er et geografisk avgrenset område der drikkevannet kommer fra én eller flere kilder og 

vannkvaliteten kan anses som tilnærmet ensartet. 

Merknad 2:  Mengdene beregnes som gjennomsnitt over et kalenderår. En medlemsstat kan bruke antallet innbyggere i et 

forsyningsområde istedenfor vannmengden for å bestemme minste hyppighet, ved å gå ut fra et vannforbruk 

på 200 liter per dag per innbygger. 

Merknad 3:  Den angitte hyppigheten beregnes slik: f.eks. 4 300 m3/d = 16 prøver (fire for de første 1 000 m3/d + 12 for de 

neste 3 300 m3/d). 

Merknad 4:  Medlemsstater som har besluttet å unnta enkeltkilder i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i dette direktiv, 

skal anvende disse hyppighetene bare på forsyningsområder som leverer mellom 10 og 100 m3 per dag. 

DEL C 

Risikovurdering 

1.  Medlemsstatene kan fastsette en mulighet for å avvike fra parametrene og prøvetakingshyppigheten i del B under 

forutsetning av at det foretas en risikovurdering i samsvar med denne del C. 

2.  Risikovurderingen nevnt i nr. 1 skal bygge på de generelle prinsippene for risikovurdering som er omhandlet i 

internasjonale standarder som EN 15975-2 om sikkerhet ved drikkevannsforsyning og veiledning i risikostyring og 

krisehåndtering. 

3.  Risikovurderingen skal ta hensyn til resultatene fra kontrollprogrammene fastsatt i artikkel 7 nr. 1 annet ledd og artikkel 8 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF(*) for vannforekomster som er identifisert i henhold til artikkel 7 nr. 1, og 

som leverer mer enn 100 m3 per dag i gjennomsnitt, i samsvar med vedlegg V til nevnte direktiv. 

4.  På grunnlag av resultatene av risikovurderingen skal listen over parametrer i del B nr. 2 utvides og/eller prøvetakings-

hyppigheten i del B nr. 3 økes dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  listen over parametrer eller hyppighet angitt i dette vedlegg er ikke tilstrekkelig til å oppfylle forpliktelsene i artikkel 7 

nr. 1, 

b)  det er nødvendig med tilleggskontroller for å oppfylle kravene i artikkel 7 nr. 6, 

c)  det er nødvendig for å gi de nødvendige forsikringer angitt i del A nr. 1 bokstav a). 

5.  På grunnlag av resultatene av risikovurderingen kan listen over parametrer i del B nr. 2 og prøvetakingshyppigheten i del B 

nr. 3 reduseres dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a)  prøvetakingshyppigheten for E. coli må ikke under noen omstendighet reduseres til et nivå som er lavere enn det som er 

fastsatt i del B nr. 3, 

b)  for alle andre parametrer: 

i)  stedet og hyppigheten for prøvetakingen skal fastsettes på bakgrunn av parameterens opprinnelse samt konsentra-

sjonens variabilitet og langtidstendens, samtidig som det tas hensyn til artikkel 6, 

ii)  for å redusere en parameters minste prøvetakingshyppighet, som angitt i del B nr. 3, må alle resultatene av prøver 

som er tatt med jevne mellomrom i løpet av en periode på minst tre år fra prøvetakingssteder som er representative 

for hele forsyningsområdet, være lavere enn 60 % av parameterverdien, 
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iii)  for å fjerne et parameter fra listen over parametrer som skal kontrolleres, som angitt i del B nr. 2, må resultatene av 

prøver som er tatt med jevne mellomrom i løpet av en periode på minst tre år fra prøvetakingssteder som er 

representative for hele forsyningsområdet, være lavere enn 30 % av parameterverdien, 

iv)  fjerning av en bestemt parameter i del B nr. 2 fra listen over parametrer som skal kontrolleres, skal være basert på 

resultatet av risikovurderingen og resultatene av kontroller av drikkevannskilder, og skal bekrefte at menneskers 

helse er beskyttet mot de skadelige virkningene av enhver forurensning av drikkevann, som fastsatt i artikkel 1, 

v)  prøvetakingshyppigheten kan reduseres eller en parameter fjernes fra listen over parametrer som skal kontrolleres 

som angitt i ii) og iii), bare dersom risikovurderingen bekrefter at det ikke finnes faktorer som med rimelighet kan 

forventes å forringe drikkevannets kvalitet. 

6.  Medlemsstatene skal påse 

a)  at risikovurderinger godkjennes av deres relevante vedkommende myndigheter, og 

b)  at det foreligger informasjon som viser at en risikovurdering er gjennomført, sammen med et sammendrag av resultatet. 

DEL D 

Prøvetakingsmetoder og prøvetakingssteder 

1.  Prøvetakingssteder skal fastsettes slik at de sikrer overholdelse med kravene i artikkel 6 nr. 1 til stedene. For et 

fordelingsnett kan imidlertid en medlemsstat for bestemte parametrer ta prøver innenfor forsyningsområdet eller ved 

behandlingsanlegget dersom det kan påvises at dette ikke vil medføre noen uønsket endring av den målte verdien for de 

aktuelle parametrene. Antall prøver skal i størst mulig grad fordeles jevnt over tid og sted. 

2.  Prøvetaking på stedet for overholdelse skal oppfylle følgende krav: 

a)  Prøver for å kontrollere overholdelse av visse kjemiske parametrer (særlig kobber, bly og nikkel) skal tas fra 

forbrukerens vannkran uten å la vannet renne først. Det skal tas en prøve på én liter på et tilfeldig tidspunkt på dagen. 

Alternativt kan medlemsstatene benytte metoder med stagnasjonsperiode som bedre gjenspeiler situasjonen nasjonalt, 

forutsatt at dette ikke gir færre tilfeller av manglende overholdelse på forsyningsområdenivå enn metoden med 

prøvetaking på et tilfeldig tidspunkt på dagen. 

b)  Prøver for å kontrollere overholdelse av mikrobiologiske parametrer på stedet for overholdelse skal tas og håndteres i 

samsvar med EN ISO 19458, prøvetakingsformål B. 

3.  Prøvetaking i fordelingsnettet, med unntak av prøvetaking fra forbrukerens vannkran, skal utføres i samsvar med  

ISO 5667-5. For mikrobiologiske parametrer skal prøvetaking i fordelingsnettet utføres og håndteres i samsvar med EN ISO 

19458, prøvetakingsformål A. 

 __________ 

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området 

vannpolitikk (EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1).» 

 _____  
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VEDLEGG II 

I vedlegg III til direktiv 98/83/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Innledende punktum skal lyde: 

«Medlemsstatene skal påse at analysemetodene som benyttes til å kontrollere og påvise overholdelse av dette direktiv, er 

validerte og dokumenterte i samsvar med EN ISO/IEC 17025 eller andre tilsvarende standarder som er internasjonalt 

anerkjente. Medlemsstatene skal påse at laboratorier eller parter som har inngått avtaler med laboratorier, benytter 

kvalitetsstyringssystemer i samsvar med EN ISO/IEC 17025 eller andre tilsvarende standarder som er internasjonalt 

anerkjente. 

Dersom det ikke finnes analysemetoder som oppfyller minstekriteriene for ytelse angitt i del B, skal medlemsstatene påse at 

kontroll utføres ved bruk av teknikker som er best tilgjengelige, og som ikke medfører urimelige kostnader.» 

2)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  overskriften til nr. 1 erstattes av følgende: 

«DEL A 

Mikrobiologiske parametrer som det er fastsatt analysemetoder for» 

b)  tredje til niende ledd, herunder merknad 1, skal lyde: 

 «Metodene for mikrobiologiske parametrer er: 

a) Escherichia coli (E. coli) og koliforme bakterier (EN ISO 9308-1 eller EN ISO 9308-2) 

b) Enterococci (EN ISO 7899-2) 

c) Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266) 

d)  bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer – kimtall ved 22 °C (EN ISO 6222) 

e)  bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer – kimtall ved 36 °C (EN ISO 6222) 

f) Clostridium perfringens, herunder sporer (EN ISO 14189).» 

3)  I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

a)  overskriften til nr. 2 erstattes av følgende: 

«DEL B 

Kjemiske parametrer og indikatorparametrer som det er fastsatt ytelseskrav for» 

b)  nr. 2.1 skal lyde: 

«1. Kjemiske parametrer og indikatorparametrer 

 For parametrene i tabell 1 er det fastsatt ytelseskrav om at den anvendte analysemetoden minst skal kunne måle 

konsentrasjoner tilsvarende parameterverdien med en grense for mengdebestemmelse, som definert i artikkel 2 nr. 

2 i kommisjonsdirektiv 2009/90/EF(*), på 30 % eller lavere av den relevante parameterverdien og en 

måleusikkerhet som angitt i tabell 1. Resultatet skal angis med minst samme antall signifikante sifre som 

parameterverdien i del B og C i vedlegg I. 

 Fram til 31. desember 2019 kan medlemsstatene tillate bruk av «nøyaktighet», «presisjon» og «påvisningsgrense» 

som angitt i tabell 2, som alternative ytelseskrav til «grense for mengdebestemmelse» og «måleusikkerhet» som 

angitt i henholdsvis første ledd og tabell 1. 
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 Måleusikkerheten fastsatt i tabell 1 skal ikke brukes som en tilleggstoleranse til parameterverdiene angitt i  

vedlegg I. 

Tabell 1 

Minstekrav til «måleusikkerhet» 

Parametrer 

Måleusikkerhet 

(se merknad 1) 

% av parameterverdien (unntatt for pH) 

Merknader 

Aluminium 25  

Ammonium 40  

Antimon 40  

Arsen 30  

Benzo(a)pyren 50 Se merknad 5 

Benzen 40  

Bor 25  

Bromat 40  

Kadmium 25  

Klorid 15  

Krom 30  

Konduktivitet 20  

Kobber 25  

Cyanid 30 Se merknad 6 

1,2-dikloretan 40  

Fluorid 20  

Hydrogen-ione-konsentrasjonen pH 

(uttrykt i pH-enheter) 

0,2 Se merknad 7 

Jern 30  

Bly 25  

Mangan 30  

Kvikksølv 30  

Nikkel 25  

Nitrat 15  

Nitritt 20  

Oksiderbarhet 50 Se merknad 8 

Pesticider 30 Se merknad 9 
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Parametrer 

Måleusikkerhet 

(se merknad 1) 

% av parameterverdien (unntatt for pH) 

Merknader 

Polysykliske aromatiske hydrokarboner 50 Se merknad 10 

Selen 40  

Natrium 15  

Sulfat 15  

Tetrakloreten 30 Se merknad 11 

Trikloreten 40 Se merknad 11 

Trihalometaner — totalt 40 Se merknad 10 

Totalt organisk karbon (TOC) 30 Se merknad 12 

Turbiditet 30 Se merknad 13 

Akrylamid, epiklorhydrin og vinylklorid skal kontrolleres ved hjelp av produktspesifikasjonen. 

Tabell 2 

Minstekrav til «nøyaktighet», «presisjon» og «påvisningsgrense» – kan brukes til 31. desember 2019 

Parametrer 

Nøyaktighet 

(se merknad 2) 

% av 

parameterverdien 

(unntatt for pH) 

Presisjon 

(se merknad 3) 

% av 

parameterverdien 

(unntatt for pH) 

Påvisningsgrense 

(se merknad 4) 

% av 

parameterverdien 

(unntatt for pH) 

Merknader 

Aluminium 10 10 10  

Ammonium 10 10 10  

Antimon 25 25 25  

Arsen 10 10 10  

Benzo(a)pyren 25 25 25  

Benzen 25 25 25  

Bor 10 10 10  

Bromat 25 25 25  

Kadmium 10 10 10  

Klorid 10 10 10  

Krom 10 10 10  

Konduktivitet 10 10 10  
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Parametrer 

Nøyaktighet 

(se merknad 2) 

% av 

parameterverdien 

(unntatt for pH) 

Presisjon 

(se merknad 3) 

% av 

parameterverdien 

(unntatt for pH) 

Påvisningsgrense 

(se merknad 4) 

% av 

parameterverdien 

(unntatt for pH) 

Merknader 

Kobber 10 10 10  

Cyanid 10 10 10 Se merknad 6 

1,2-dikloretan 25 25 10  

Fluorid 10 10 10  

Hydrogen-ione-konsentra-

sjonen pH (uttrykt i pH-

enheter) 

0,2 0,2  Se merknad 7 

Jern 10 10 10  

Bly 10 10 10  

Mangan 10 10 10  

Kvikksølv 20 10 20  

Nikkel 10 10 10  

Nitrat 10 10 10  

Nitritt 10 10 10  

Oksiderbarhet 25 25 10 Se merknad 8 

Pesticider 25 25 25 Se merknad 9 

Polysykliske aromatiske 

hydrokarboner 

25 25 25 Se merknad 10 

Selen 10 10 10  

Natrium 10 10 10  

Sulfat 10 10 10  

Tetrakloreten 25 25 10 Se merknad 11 

Trikloreten 25 25 10 Se merknad 11 

Trihalometaner — totalt 25 25 10 Se merknad 10 

Turbiditet 25 25 25  

Akrylamid, epiklorhydrin og vinylklorid skal kontrolleres ved hjelp av produktspesifikasjonen. 

 ____________  

(*) Kommisjonsdirektiv 2009/90/EF av 31. juli 2009 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2000/60/EF, av tekniske spesifikasjoner for kjemisk analyse og overvåking av vanntilstand (EUT 

L 201 av 1.8.2009, s. 36).»  
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c)  nr. 2.2 skal lyde: 

«2. Merknader til tabell 1 og 2 

Merknad 1 Måleusikkerhet er en ikke-negativ parameter som karakteriserer spredningen av mengdeverdi-

ene som tildeles en målestørrelse basert på informasjonen som benyttes. Ytelseskriteriet for 

måleusikkerhet (k = 2) er prosentdelen av parameterverdien angitt i tabellen, eller bedre. 

Måleusikkerhet skal estimeres på parameterverdinivå med mindre annet er angitt. 

Merknad 2 Nøyaktighet er et mål på systematisk feil, dvs. differansen mellom middelverdien av et stort 

antall gjentatte målinger og den sanne verdien. Ytterligere definisjoner finnes i ISO 5725. 

Merknad 3 Presisjon er et mål på tilfeldig feil og uttrykkes vanligvis som standardavviket (innenfor et parti 

og mellom partier) mellom spredningen av resultatene og middelverdien. Akseptabel presisjon 

er to ganger relativt standardavvik. Denne termen er ytterligere definert i ISO 5725. 

Merknad 4 Påvisningsgrensen er enten 

— tre ganger det relative standardavviket innenfor et parti for en naturlig prøve med lav 

konsentrasjon av parameteren, eller 

— fem ganger standardavviket innenfor partiet for en blindprøve. 

Merknad 5 Dersom verdien for måleusikkerhet ikke kan overholdes, bør beste tilgjengelige teknikk velges 

(inntil 60 %). 

Merknad 6 Denne metoden bestemmer totalt cyanid i alle former. 

Merknad 7 Verdier for nøyaktighet, presisjon og måleusikkerhet angis i pH-enheter. 

Merknad 8 Referansemetode: EN ISO 8467 

Merknad 9 Ytelseskravene for de ulike pesticidene er angitt som en indikasjon. Verdier for måleusikkerhet 

som er så lave som 30 %, kan oppnås for flere pesticider, høyere verdier inntil 80 % kan tillates 

for noen pesticider. 

Merknad 10 Ytelseskravene gjelder for hvert enkelt stoff, angitt til 25 % av parameterverdien i del B i 

vedlegg I. 

Merknad 11 Ytelseskravene gjelder for hvert enkelt stoff, angitt til 50 % av parameterverdien i del B i 

vedlegg I. 

Merknad 12 Måleusikkerheten bør estimeres ved et nivå på 3 mg/l av totalt organisk karbon (TOC). «CEN 

1484 Guidelines for the determination of TOC and dissolved organic carbon (DOC)» skal 

benyttes. 

Merknad 13 Måleusikkerheten bør estimeres ved et nivå på 1,0 NTU (nephelometric turbidity units) i 

samsvar med EN ISO 7027.» 

4)  nr. 3 utgår. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/282 

av 26. februar 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og 

med 1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, 

med angivelse av forvaltningsmedlemsstat for hver luftfartøyoperatør(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for 

handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 18a nr. 3 

bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF(2) endret direktiv 2003/87/EF slik at luftfartsvirksomhet ble omfattet av 

ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Unionen. 

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009(3) ble det opprettet en liste over luftfartøyoperatører som fra og med 

1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF. 

3) Målet med listen er å redusere den administrative byrden for luftfartøyoperatører ved å opplyse om hvilken medlemsstat 

som forvalter en bestemt luftfartøyoperatør. 

4) Inkludering i Unionens ordning for handel med utslippskvoter forutsetter at luftfartøyoperatøren utfører en luftfarts-

virksomhet oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, og forutsetter ikke oppføring på listen over luftfartøyoperatører 

fastsatt av Kommisjonen på grunnlag av artikkel 18a nr. 3 i nevnte direktiv. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 56 av 2.3.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 158/2016 av 8. juli 2016 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 37. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF av 19. november 2008 om endring av direktiv 2003/87/EF slik at luftfartsvirksomhet 

omfattes av ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (EUT L 8 av 13.1.2009, s. 3). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009 av 5. august 2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført 

en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av forvaltningsmedlemsstat for hver luftfartøyoperatør 

(EUT L 219 av 22.8.2009, s. 1). 

2018/EØS/73/36 
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5) Som tidligere år bygger endringer av listen over luftfartøyoperatører på opplysninger fra Eurocontrol. 

6) Det forventes en hurtig ikrafttredelse for denne forordning den tredje dag etter at den er kunngjort i Den europeiske 

unions tidende slik at fristen for kunngjøring før 1. februar kan nås, som fastsatt i artikkel 18a nr. 3 bokstav b) i direktiv 

2003/87/EF. 

7) Forordning (EF) nr. 748/2009 bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 748/2009 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 26. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER  

 President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 56 av 2.3.2016, s. 3–171.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/884 

av 8. juni 2015 

om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner og framgangsmåter for registersammenkoplingssystemet opprettet 

ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/101/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/101/EF av 16. september 2009 om samordning av de garantier 

som kreves i medlemsstatene av selskaper som definert i traktatens artikkel 48 annet ledd for å verne selskapsdeltakeres og 

tredjemanns interesser, med det formål å gjøre garantiene likeverdige(1), særlig artikkel 4c, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Kommisjonen skal i henhold til artikkel 4c i direktiv 2009/101/EF vedta tekniske spesifikasjoner og framgangsmåter for 

registersammenkoplingssystemet opprettet ved nevnte direktiv. 

2)  Registersammenkoplingssystemet skal også brukes til å gjennomføre visse krav fastsatt i rådsdirektiv 89/666/EØF(2) og 

i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/56/EF(3). 

3)  For å kunne opprette registersammenkoplingssystemet er det nødvendig å definere og vedta tekniske spesifikasjoner og 

framgangsmåter som sikrer ensartede vilkår for gjennomføring av systemet, samtidig som det tas hensyn til forskjellene 

i de tekniske egenskapene til medlemsstatenes registre. 

4)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for sammenkopling av sentrale registre, 

handelsregistre og foretaksregistre. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

De tekniske spesifikasjonene og framgangsmåtene for registersammenkoplingssystemet omhandlet i artikkel 4a nr. 2 i direktiv 

2009/101/EF er fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 144 av 10.6.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 38. 

(1) EUT L 258 av 1.10.2009, s. 11. 

(2) Rådsdirektiv 89/666/EØF av 21. desember 1989 om offentlighet angående filialer opprettet i en medlemsstat av visse former for selskaper 

som er underlagt en annen medlemsstats lovgivning (EFT L 395 av 30.12.1989, s. 36). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/56/EF av 26. oktober 2005 om fusjoner over landegrensene av selskaper med begrenset ansvar 

(EUT L 310 av 25.11.2005, s. 1). 

2018/EØS/73/37 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 8. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Om fastsettelse av de tekniske spesifikasjonene og framgangsmåtene nevnt i artikkel 1 

Når det heretter henvises til «registre», skal dette alltid forstås som «sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre». 

Registersammenkoplingssystemet skal kalles «BRIS» (Business Registers Interconnection System). 

1. Kommunikasjonsmetoder 

BRIS skal benytte tjenestebaserte metoder for elektronisk kommunikasjon, f.eks. webtjenester, til sammenkoplingen av registre. 

Kommunikasjonen mellom portalen og plattformen og mellom et register og plattformen skal være en-til-en-kommunikasjon. 

Kommunikasjonen fra plattformen til registrene kan være en-til-en-kommunikasjon eller en-til-mange-kommunikasjon. 

2. Kommunikasjonsprotokoller 

Sikre internettprotokoller, f.eks. HTTPS, skal benyttes til kommunikasjonen mellom portalen, plattformen, registrene og de 

valgfrie tilknytningspunktene. 

Standardiserte kommunikasjonsprotokoller, f.eks. SOAP (Simple Object Access Protocol), skal benyttes til overføring av 

strukturerte data og metadata. 

3. Sikkerhetsstandarder 

For kommunikasjon og formidling av opplysninger via BRIS skal de tekniske tiltakene som sikrer minstestandarder for 

informasjonsteknologisikkerhet, omfatte 

a)  tiltak som sikrer opplysningenes fortrolighet, herunder ved å benytte sikre kanaler (HTTPS), 

b)  tiltak som sikrer dataenes integritet under utvekslingen, 

c)  tiltak som sikrer at det er ubestridelig hvem som er avsenderen av opplysningene i BRIS, og at det er ubestridelig at 

opplysningene er mottatt, 

d)  tiltak som sikrer at sikkerhetshendelser registreres i samsvar med anerkjente internasjonale anbefalinger for standarder for 

informasjonsteknologisikkerhet, 

e)  tiltak som sikrer at alle registrerte brukere er autentisert og godkjent, samt tiltak for å kontrollere identiteten til systemer 

som er tilknyttet portalen, plattformen eller registrene i BRIS. 

4. Metoder for utveksling av opplysninger mellom selskapets register og filialens register 

Følgende metode skal benyttes ved utveksling av opplysninger mellom selskapets register og filialens register som omhandlet i 

artikkel 3d i direktiv 2009/101/EF og artikkel 5a i direktiv 89/666/EØF: 

a)  Selskapets register skal omgående gjøre tilgjengelig for plattformen opplysninger om innledning og avslutning av 

framgangsmåter for avvikling eller insolvensbehandling og om selskapets sletting fra registeret («offentliggjorte 

opplysninger»). 

b)  For å sikre omgående mottak av de offentliggjorte opplysningene skal filialens register anmode om opplysningene fra 

plattformen. Anmodningen kan bestå i at plattformen underrettes om hvilke selskaper filialens register ønsker å motta 

offentliggjorte opplysninger om. 

c)  På en slik anmodning skal plattformen sikre at filialens register omgående får tilgang til de offentliggjorte opplysningene. 

Det skal innføres hensiktsmessige tekniske tiltak og framgangsmåter for å håndtere eventuelle kommunikasjonsfeil mellom 

registeret og plattformen. 
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5. Liste over opplysninger som skal utveksles mellom registre 

5.1. Melding om offentliggjorte opplysninger for filial 

I dette vedlegg skal utvekslingen av opplysninger mellom registre som omhandlet i artikkel 3d i direktiv 2009/101/EF og 

artikkel 5a i direktiv 89/666/EØF kalles «melding om offentliggjorte opplysninger for filial». Den framgangsmåten som utløser 

meldingen, skal kalles «hendelse som foranlediger offentliggjorte opplysninger for filial». 

Medlemsstatene skal for hver melding om offentliggjorte opplysninger for filial som omhandlet i artikkel 3d i direktiv 

2009/101/EF og artikkel 5a i direktiv 89/666/EØF utveksle følgende opplysninger: 

Type opplysninger Beskrivelse Kardinalitet(1) Ytterligere beskrivelse 

Avsendelsesdato 

og -klokkeslett 

Dato og klokkeslett da meldingen ble 

sendt 

1 Dato og klokkeslett 

Avsenderorganisasjon Navn på / identifikasjonskode for 

organisasjonen som sender meldingen 

1 Datastruktur for denne parten 

Henvisning til regelverk Henvisning til relevant nasjonal 

lovgivning eller EU-regelverk 

0…n Tekst 

Opplysninger knyttet til 

framgangsmåte 

 1 Gruppe av elementer 

Ikrafttredelsesdato Datoen da framgangsmåten som påvirker 

foretaket, trådte i kraft 

1 Dato 

Type framgangsmåte Type framgangsmåte som fører til en 

hendelse som gir opphav til 

offentliggjorte opplysninger for filial 

som omhandlet i artikkel 5a nr. 1 i 

direktiv 89/666/EØF 

1 Kode 

(Innledning av framgangsmåten for 

avvikling 

Avslutning av framgangsmåten for 

avvikling 

Innledning og avslutning av fram-

gangsmåten for avvikling 

Innstilling av framgangsmåten for 

avvikling 

Innledning av insolvensbehandling 

Avslutning av insolvensbehandling 

Innledning og avslutning av 

insolvensbehandling 

Innstilling av insolvensbehandling 

Sletting fra registeret) 

Opplysninger om selskapet  1 Gruppe av elementer 

EUID Entydig identifikasjonskode for 

selskapet som meldingen gjelder 

1 Identifikasjonskode 

Se avsnitt 8 i dette vedlegg om 

EUID-strukturen 

Alternativ ID Andre identifikasjonskoder for selskapet 

(f.eks. identifikasjonskode for 

rettssubjekt) 

0…n Identifikasjonskode 

Juridisk form Type juridisk form 1 Kode 

I henhold til artikkel 1 i 

direktiv 2009/101/EF 



Nr. 73/570 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

Type opplysninger Beskrivelse Kardinalitet(1) Ytterligere beskrivelse 

Navn Navn på selskapet som meldingen 

gjelder 

1 Tekst 

Forretningskontor Selskapets forretningskontor 1 Tekst 

Registernavn Navn på registeret der selskapet er 

registrert 

1 Tekst 

(1) Kardinalitet 0 betyr at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyr at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1...n betyr at det kan 

inngis flere data av samme type. 

Meldingen kan også inneholde tekniske data som er nødvendige for at den skal bli korrekt overført. 

Utvekslingen av opplysninger skal også omfatte tekniske meldinger som er nødvendige for mottakskvittering, registrering og 

rapportering. 

5.2. Melding om fusjon over landegrensene 

I dette vedlegg skal utvekslingen av opplysninger mellom registre som omhandlet i artikkel 13 i direktiv 2005/56/EF kalles 

«melding om fusjon over landegrensene». Medlemsstatene skal for hver melding om fusjon over landegrensene som omhandlet 

i artikkel 13 i direktiv 2005/56/EF utveksle følgende opplysninger: 

Type opplysninger Beskrivelse Kardinalitet Ytterligere beskrivelse 

Avsendelsesdato 

og -klokkeslett 

Dato og klokkeslett da meldingen ble 

sendt 

1 Dato og klokkeslett 

Avsenderorganisasjon Organisasjonen som sendte meldingen 1 Datastruktur for denne parten 

Mottakerorganisasjon Organisasjonen som meldingen er rettet 

til 

1 Datastruktur for denne parten 

Henvisning til regelverk Henvisning til relevant nasjonal 

lovgivning eller EU-regelverk 

0…n Tekst 

Opplysninger knyttet til 

fusjonen 

 1 Gruppe av elementer 

Ikrafttredelsesdato Datoen da fusjonen trådte i kraft 1 Dato 

Type fusjon Type fusjon som definert i artikkel 2  

nr. 2 i direktiv 2005/56/EF 

1 Kode 

(Fusjon over landegrensene ved 

overtakelse 

Fusjon over landegrensene ved 

stiftelse av nytt selskap 

Fusjon over landegrensene av heleid 

selskap) 

Det nye selskapet  1 Gruppe av elementer 

EUID Entydig identifikasjonskode for 

selskapet som er resultatet av fusjonen 

1 Identifikasjonskode 

Se avsnitt 8 i dette vedlegg om 

EUID-strukturen 
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Type opplysninger Beskrivelse Kardinalitet Ytterligere beskrivelse 

Alternative ID-er Andre identifikasjonskoder 0…n Identifikasjonskode 

Juridisk form Type juridisk form 1 Kode 

I henhold til artikkel 1 i 

direktiv 2009/101/EF 

Navn Navn på selskapet som er resultatet av 

fusjonen 

1 Tekst 

Forretningskontor Forretningskontoret til selskapet som er 

resultatet av fusjonen 

1 Tekst 

Registernavn Navn på registeret der selskapet som er 

resultatet av fusjonen, ble registrert 

1 Tekst 

Det fusjonerende selskapet  1…n Gruppe av elementer 

EUID Entydig identifikasjonskode for det 

fusjonerende selskapet 

1 Identifikasjonskode 

Se avsnitt 8 i dette vedlegg om 

EUID-strukturen 

Alternative ID-er Andre identifikasjonskoder 0…n Identifikasjonskode 

Juridisk form Type juridisk form 1 Kode 

I henhold til artikkel 1 i 

direktiv 2009/101/EF 

Navn Navn på selskapet som deltar i fusjonen 1 Tekst 

Forretningskontor Forretningskontoret til selskapet som 

deltar i fusjonen 

0…1 Tekst 

Registernavn Registeret der det fusjonerende selskapet 

ble registrert 

1 Tekst 

Meldingen kan også inneholde tekniske data som er nødvendige for at den skal bli korrekt overført. 

Utvekslingen av opplysninger skal også omfatte tekniske meldinger som er nødvendige for mottakskvittering, registrering og 

rapportering. 

6. Strukturen på det standardiserte meldingsformatet 

Utvekslingen av opplysninger mellom registrene, plattformen og portalen skal bygge på standardiserte datastrukture-

ringsmetoder og uttrykkes i et standardisert meldingsformat som f.eks. XML. 

7. Opplysninger for plattformen 

Følgende type opplysninger skal inngis for at plattformen skal kunne fungere etter hensikten: 

a)  Opplysninger som gir mulighet for identifisering av systemene som er knyttet til plattformen. Disse opplysningene kan 

bestå av URL-er eller andre numre eller koder som entydig identifiserer hvert system i BRIS. 

b)  En oversikt over opplysningene oppført i artikkel 3c nr. 2 i direktiv 2009/101/EF. Disse opplysningene skal brukes for å 

sikre enhetlige og raske resultater fra søketjenesten. Dersom opplysningene ikke gjøres tilgjengelige for plattformen for 

indeksering, skal medlemsstatene stille de samme opplysningene til rådighet for søketjenesten på en måte som sikrer samme 

servicenivå som på plattformen.  
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c)  Entydige identifikasjonskoder for selskaper omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2009/101/EF og entydige identifika-

sjonskoder for filialer omhandlet i artikkel 1 nr. 4 i direktiv 89/666/EØF. Disse identifikasjonskodene skal benyttes for å 

sikre registrenes samvirkingsevne via plattformen. 

d)  Andre driftsopplysninger som er nødvendige for at plattformen skal kunne sikre at søketjenesten fungerer korrekt og 

effektivt, og at det er driftskompatibilitet mellom registrene. Disse opplysningene kan omfatte kodelister, referansedata, 

ordlister og oversettelser av disse metadataene samt registrerings- og rapporteringsopplysninger. 

Data og metadata som håndteres av plattformen, skal behandles og lagres i samsvar med sikkerhetsstandardene beskrevet i 

avsnitt 3 i dette vedlegg. 

8. Strukturen på og bruken av den entydige identifikasjonskoden 

Den entydige identifikasjonskoden som brukes i kommunikasjonen mellom registrene, skal kalles EUID (European Unique 

Identifier). 

EUID-ens struktur vil være i samsvar med ISO 6523 og inneholde følgende elementer: 

EUID-element Beskrivelse 
Ytterligere 

beskrivelse 

Landkode Elementer som gjør det mulig å identifisere registerets medlemsstat Obligatorisk 

Registeridentifikasjons-

kode 

Elementer som gjør det mulig å identifisere det opprinnelige nasjonale registeret 

for henholdsvis selskapet og filialen 

Obligatorisk 

Registreringsnummer Selskaps-/filialnummeret som viser til selskapets/filialens registreringsnummer i 

det opprinnelige nasjonale registeret 

Obligatorisk 

Kontrollsiffer Elementer som gjør det mulig å unngå identifikasjonsfeil Valgfritt 

EUID-en skal brukes for utvetydig å identifisere selskaper og filialer i forbindelse med utveksling av opplysninger mellom 

registre via plattformen. 

9. Systemets driftsmetoder og plattformens informasjonsteknologitjenester 

For formidling og utveksling av opplysninger skal systemet bygge på følgende tekniske driftsmetoder: 

 

For å overføre meldinger i riktig språkversjon skal plattformen ha referansedatakilder som f.eks. kodelister, kontrollerte 

ordsamlinger og ordlister. Når det er relevant, vil disse bli oversatt til de offisielle EU-språkene. Når det er mulig, vil anerkjente 

standarder og standardiserte meldinger bli benyttet. 

e-justisportal 

Den europeiske sentrale 
plattformen 

Valgfritt tilknyt-
ningspunkt Medlems-

stat 1 

Valgfritt tilknyt-

ningspunkt 
Medlems-

stat 2 

Medlems-

stat i 

Medlems-

stat n 
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Kommisjonen vil gi medlemsstatene ytterligere opplysninger om den tekniske driftsmetoden og om gjennomføringen av 

plattformens informasjonsteknologitjenester. 

10. Søkekriterier 

Ved søk må det velges minst ett land. 

Portalen skal tilby følgende harmoniserte søkekriterier: 

— Selskapets navn. 

— Registreringsnummer. Dette viser til selskapets eller filialens registreringsnummer i det nasjonale registeret. 

Ytterligere søkekriterier kan være tilgjengelige i portalen. 

11. Betalingsmetoder 

Når det gjelder dokumenter og opplysninger som medlemsstatene krever gebyrer for, og som er gjort tilgjengelige på  

e-justisportalen via BRIS, skal systemet gi brukerne mulighet til å betale på nettet ved hjelp av alminnelige betalingsmetoder, 

f.eks. kreditt- og debetkort. 

Systemet kan også godta alternative nettbetalingsmetoder som f.eks. bankoverføringer og virtuelle lommebøker (innbetalt 

tilgodehavende). 

12. Forklarende beskrivelser 

I forbindelse med opplysningene og dokumenttypene oppført i artikkel 2 i direktiv 2009/101/EF skal medlemsstatene tilføye 

følgende forklarende beskrivelser: 

a)  En kort overskrift for hver opplysning og hvert dokument (for eksempel «Vedtekter»). 

b)  Eventuelt en kort beskrivelse av innholdet i hvert dokument eller hver opplysning, herunder (frivillig) opplysninger om 

dokumentets rettslige verdi. 

13. Tjenestens tilgjengelighet 

Tjenesten skal fungere døgnet rundt, sju dager i uken, med en tilgjengelighetsgrad for systemet på minst 98 % utenom planlagt 

vedlikehold. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om vedlikeholdsarbeid som følger: 

a)  Fem virkedager i forveien for vedlikeholdsarbeid som kan gjøre systemet utilgjengelig i opptil fire timer. 

b)  Ti virkedager i forveien for vedlikeholdsarbeid som kan gjøre systemet utilgjengelig i opptil tolv timer. 

c)  30 virkedager i forveien for vedlikehold av datarommets infrastruktur som kan gjøre systemet utilgjengelig i opptil seks 

dager per år. 

Vedlikeholdsarbeidet skal så langt som mulig planlegges utenfor arbeidstiden (kl. 19.00–08.00 sentraleuropeisk tid). 

Dersom medlemsstatene har definert en fast vedlikeholdstid hver uke, skal de underrette Kommisjonen om klokkeslett og 

ukedag. Uten at det påvirker forpliktelsene i annet ledd bokstav a)–c) kan medlemsstatene, dersom deres systemer blir 

utilgjengelige på disse faste vedlikeholdstidspunktene, velge ikke å underrette Kommisjonen om dette hver gang. 

Ved uventet teknisk svikt i medlemsstatenes systemer skal medlemsstatene omgående underrette Kommisjonen om systemets 

utilgjengelighet og om mulig angi når tjenesten forventes å bli tilgjengelig. 

Ved uventet teknisk svikt i den sentrale plattformen eller portalen skal Kommisjonen omgående underrette medlemsstatene om 

plattformens eller portalens utilgjengelighet og om mulig angi når tjenesten forventes å bli tilgjengelig. 

14. Valgfrie tilknytningspunkter 

14.1. Framgangsmåte 

Medlemsstatene skal gi opplysninger om når de planlegger å opprette de valgfrie tilknytningspunktene, antallet valgfrie 

tilknytningspunkter som vil bli tilknyttet plattformen, og opplysninger om den eller de personene som kan kontaktes for å 

etablere den tekniske forbindelsen. 
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Kommisjonen skal gi medlemsstatene de tekniske opplysningene og den støtten som er nødvendig for å prøve og ta i bruk 

forbindelsen for hvert valgfrie tilknytningspunkt til plattformen. 

14.2. Tekniske krav 

Når det gjelder tilkoplingen av valgfrie tilknytningspunkter til plattformen, skal medlemsstatene oppfylle de relevante tekniske 

spesifikasjonene som er definert i dette vedlegg, herunder sikkerhetskravene for overføring av data via de valgfrie 

tilknytningspunktene. 

Dersom det skal betales via et valgfritt tilknytningspunkt, skal medlemsstatene sørge for betalingsmetoder etter eget valg og 

håndtere de tilhørende betalingstransaksjonene. 

Medlemsstatene skal foreta nødvendig prøving før tilkoplingen til plattformen settes i drift, og før det gjøres vesentlige 

endringer i en eksisterende forbindelse. 

Når de valgfrie tilknytningspunktene er tilkoblet plattformen, skal medlemsstatene underrette Kommisjonen om eventuelle 

vesentlige endringer av tilknytningspunktene som kan påvirke driften av plattformen, særlig dersom et tilknytningspunkt 

stenges. Medlemsstatene skal inngi tilstrekkelige tekniske opplysninger om endringen slik at eventuelle endringer som følger, 

kan integreres på en ordentlig måte. 

Medlemsstatene skal for hvert valgfrie tilknytningspunkt angi at søketjenesten drives via registersammenkoplingssystemet. 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING (EU) 2015/2240 

av 25. november 2015 

om innføring av et program om samvirkingsløsninger og felles rammer for europeiske offentlige 

forvaltninger, foretak og borgere (ISA2-programmet) som et middel til å modernisere den offentlige sektor(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 172, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I en rekke ministererklæringer (i Manchester 24. november 2005, Lisboa 19. september 2007, Malmö 18. november 2009 

og Granada 19. april 2010) oppfordret ministrene Kommisjonen til å legge til rette for samarbeid mellom 

medlemsstatene ved å innføre samvirkingsløsninger på tvers av landegrenser og sektorer som vil gi mulighet for mer 

effektive og sikrere offentlige tjenester. Dessuten har medlemsstatene anerkjent at det må ytes bedre offentlige tjenester 

ved hjelp av færre ressurser, og at mulighetene i e-forvaltning kan styrkes ved å fremme en samarbeidskultur og 

forbedre vilkårene for samvirking i europeiske offentlige forvaltninger. 

2) Kommisjonen understreket i sin melding av 19. mai 2010 med tittelen «A Digital Agenda for Europe» (DAE), et av 

flaggskipsinitiativene i dens Europa 2020-strategi, at samvirkingsevne er avgjørende for å få størst mulig nytte av de 

sosiale og økonomiske muligheter som ligger i informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT), og at den digitale 

agendaen derfor bare kan gjennomføres dersom samvirkingsevnen er sikret.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 318 av 4.12.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 162/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 41. 

(1) EUT C 12 av 15.1.2015, s. 99. 

(2) EUT C 140 av 28.4.2015, s. 47. 

(3) Europaparlamentets holdning av 11. november 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 23. november 2015. 

2018/EØS/73/38 
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3) I sin melding av 16. desember 2010 med tittelen «Towards interoperability for European public services» introduserte 

Kommisjonen den europeiske strategien for samvirkingsevne (EIS) og den europeiske rammen for samvirkingsevne 

(EIF). 

4) Samvirkingsevne bidrar til vellykket gjennomføring av politikk og har stort potensial når det gjelder å unngå 

elektroniske hindringer ved landegrensene, sikre framvekst av nye felles offentlige tjenester eller konsolidere slike 

tjenester som er under utvikling på unionsplan. De politikkområdene som er beskrevet i betraktningene nedenfor, er 

særlig avhengige av samvirkingsevne for å kunne gjennomføres effektivt. 

5) Når det gjelder det indre marked, skal medlemsstatene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF(1) 

sørge for at tjenesteytere elektronisk og på tvers av grensene kan fullføre alle prosedyrer og formaliteter som er 

nødvendige for å yte en tjeneste utenfor den medlemsstaten der de er etablert. 

6) På området selskapsrett krever europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/17/EU(2) samvirkingsevne mellom medlems-

statenes sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre via en sentral plattform. Sammenkopling av foretaksregistre 

vil sikre informasjonsutveksling mellom registre over landegrensene og gi foretak og borgere lettere tilgang til 

foretaksdata på unionsplan, og det vil dermed bedre rettssikkerheten i forretningsmiljøet i Unionen. 

7) På miljøområdet krever europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF(3) at det vedtas felles gjennomføringsregler som 

omfatter tekniske ordninger for samvirkingsevne. Særlig krever direktivet at nasjonale infrastrukturer tilpasses for å 

sikre at geodatasett og tjenester er samvirkende og tilgjengelige på tvers av landegrensene i Unionen. 

8) På området justis- og innenrikssaker er forbedret samvirkingsevne mellom europeiske databaser grunnlaget for 

visuminformasjonssystemet(4), andre generasjon av Schengen-informasjonssystemet(5), det europeiske daktylosko-

pisystemet(6) og den europeiske e-justisportalen(7). Dessuten vedtok Rådet 24. september 2012 konklusjoner der det 

anbefaler å innføre den europeiske regelverksidentifikator (European Legislation Identifier, ELI) og understreker 

behovet for samvirkende verktøyer for søk etter og utveksling av juridisk informasjon som offentliggjøres i nasjonale 

offisielle kunngjøringsblader, ved bruk av entydige identifikatorer og strukturerte metadata. Samarbeid mellom Det 

europeiske byrå for driftsforvaltning av store IT-systemer på området frihet, sikkerhet og rettferdighet (eu-LISA) og det 

programmet som opprettes ved denne beslutning, kan skape synergier som kan bidra til oppnåelse av deres respektive 

mål. 

9) Samvirkingsevne innenfor lokale, nasjonale og europeiske offentlige forvaltninger gjør det lettere å nå målene fastsatt 

av Europaparlamentet i dets resolusjon av 29. mars 2012 om unionsborgerskap 2010: «Dismantling the obstacles to EU 

citizens' rights». 

10) Samvirkingsevne har vært en viktig suksessfaktor for toll, beskatning og særavgifter, i driften av transeuropeiske IKT-

systemer i medlemsstatene og som støtte til samvirkende forretningstjenester finansiert gjennom programmene Fiscalis 

2013 og Customs 2013. Disse programmene er innført og drives av Kommisjonen og de nasjonale forvaltningene. De 

ressursene som er skapt innenfor programmene Fiscalis 2013 og Customs 2013, er tilgjengelige for deling og viderebruk 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det indre marked (EUT L 376 av 27.12.2006, s. 36). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/17/EU av 13. juni 2012 om endring av rådsdirektiv 89/666/EØF og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2005/56/EF og 2009/101/EF med hensyn til sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre (EUT 

L 156 av16.6.2012, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det 

europeiske fellesskap (INSPIRE) (EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2008 av 9. juli 2008 om visuminformasjonssystemet (VIS) og utveksling av 

opplysninger mellom medlemsstatene om visa til kortvarig opphold (VIS-forordningen) (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 60). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1987/2006 av 20. desember 2006 om opprettelse, drift og bruk av andre generasjon av 

Schengen-informasjonssystemet (SIS II) (EUT L 381 av 28.12.2006, s. 4). 

(6) Rådsforordning (EF) nr. 2725/2000 av 11. desember 2000 om opprettelse av «Eurodac» for sammenligning av fingeravtrykk med henblikk 

på effektiv anvendelse av Dublin-konvensjonen (EUT L 316 av 15.12.2000, s. 1). 

(7) https://e-justice.europa.eu 
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på andre politikkområder. I Rådets konklusjoner av 26. mai 2014 om reformen av forvaltningen av EUs tollunion ble 

dessuten medlemsstatene og Kommisjonen oppfordret til å utvikle en strategi for IT-systemer med felles forvaltning og 

drift på alle tollrelaterte områder. 

11) På helseområdet er det i europaparlaments- og rådsforordning 2011/24/EU(1) fastsatt regler for å lette tilgangen til 

trygge helsetjenester av høy kvalitet over landegrensene. Mer spesifikt ble det ved det direktivet opprettet et nettverk for 

e-helsetjenester for å håndtere utfordringene knyttet til samvirkingsevne mellom elektroniske helsesystemer. Nettverket 

for e-helsetjenester kan vedta retningslinjer for hvilke datasett som minst skal utveksles over landegrensene ved ikke 

planlagt og akutt helsehjelp, og for e-resepttjenester over landegrensene. 

12) På området europeiske fond er det fastsatt i artikkel 122 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1303/2013(2) at 

all informasjonsutveksling mellom mottakere og forvaltningsmyndigheter, sertifiseringsmyndigheter, revisjons-

myndigheter og formidlende organer skal gjennomføres ved hjelp av elektroniske datautvekslingssystemer. Disse 

systemene skal lette samvirkingen med nasjonale rammer og EU-rammer og sikre at mottakerne ikke behøver å sende 

inn all nødvendig informasjon mer enn én gang. 

13) På området informasjon fra offentlig sektor understrekes det i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/37/EU(3) at 

offentlige myndigheter, dersom det er mulig og hensiktsmessig, bør gjøre dokumenter tilgjengelige i åpne og 

maskinleselige formater og sammen med tilhørende metadata, med best mulig presisjon og detaljrikdom, i et format som 

sikrer samvirkingsevne, viderebruk og tilgjengelighet. 

14) På området elektronisk identifikasjon opprettes det ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014(4) en 

ramme for samvirkingsevne med henblikk på samvirkingsevne mellom nasjonale ordninger for elektronisk 

identifikasjon. 

15) På området IKT-standardisering vises det i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012(5) til samvir-

kingsevne som et viktig resultat av standardisering. 

16) På området forskning og innovasjon blir det i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1291/2013(6), som 

oppretter Horisont 2020, tydelig fastslått at samvirkende løsninger og standarder innenfor IKT er sentrale forutsetninger 

for partnerskap mellom foretak på unionsplan. Samarbeid gjennom felles, åpne teknologiplattformer med ringvirkninger 

og vektstangvirkninger vil gi en rekke berørte parter mulighet til å dra fordel av nye utviklingstendenser og skape 

ytterligere innovasjon. 

17) På området offentlig innkjøp kreves det etter europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU(7), 2014/24/EU(8) og 

2014/25/EU(9) at medlemsstatene innfører elektroniske innkjøpssystemer. Direktivene fastsetter at de verktøyene og 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU av 9. mars 2011 om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene 

(EUT L 88 av 4.4.2011, s. 45). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1303/2013 av 17. desember 2013 om fastsettelse av felles bestemmelser om Det europeiske 

fond for regionutvikling, Det europeiske sosialfond, Utjevningsfondet, Det europeiske fond for utvikling av landdistriktene og Det 

europeiske hav- og fiskerifond, og om fastsettelse av alminnelige bestemmelser om Det europeiske fond for regionutvikling, Det 

europeiske sosialfond, Utjevningsfondet og Det europeiske hav- og fiskerifond samt om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1083/2006 

(EUT L 347 av 20.12.2013, s. 320). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om endring av direktiv 2003/98/EF om viderebruk av informasjon fra 

offentlig sektor (EUT L 175 av 27.6.2013, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 av 23. juli 2014 om elektronisk identifikasjon og pålitelighetstjenester for 

elektroniske transaksjoner i det indre marked og om oppheving av direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 av 28.8.2014, s. 73). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering og om endring av rådsdirektiv 89/686/EØF og 

93/15/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 

2009/23/EF og 2009/105/EF og om oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1673/2006/EF (EUT 

L 316 av 14.11.2012, s. 12). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1291/2013 av 11. desember 2013 om opprettelse av Horisont 2020 – rammeprogrammet for 

forskning og innovasjon (2014-2020) og om oppheving av beslutning 1982/2006/EF (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 104). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU av 26. februar 2014 om tildeling av konsesjonskontrakter (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 1). 

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlig innkjøp og om oppheving av direktiv 2004/18/EF (EUT 

L 94 av 28.3.2006, s. 65). 

(9) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp foretatt av enheter som driver virksomhet innenfor vann- 

og energiforsyning, transport og posttjenester, og om oppheving av direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243). 
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innretningene som skal brukes til elektronisk kommunikasjon, samt deres tekniske egenskaper, må samvirke med de 

IKT-produktene som er i allmenn bruk. Dessuten fastsettes det i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/55/EU(1) at det 

skal utarbeides en europeisk standard for elektronisk fakturering ved offentlig innkjøp for å sikre samvirkingsevne 

mellom elektroniske faktureringssystemer i Unionen. 

18) Det er derfor viktig at politikken om samvirkingsevne og dens mulige bruksområder samordnes på unionsplan på en 

måte som er mest mulig effektiv og lydhør overfor sluttbrukerne. For å fjerne fragmenteringen i samvirkingslandskapet i 

Unionen bør det fremmes en felles forståelse for samvirkingsevne i Unionen og en helhetlig tilnærming til 

samvirkingsløsninger. 

19) Samvirkingsevne er også en grunnleggende bestanddel i Ordningen for et sammenkoplet Europa (CEF), som ble 

opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1316/2013(2) på området bredbåndsinfrastruktur og 

bredbåndstjenester. I europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 283/2014(3) om retningslinjer for transeuropeiske 

nett på området telekommunikasjonsinfrastruktur er samvirkingsevne, samband, bærekraftig utbygging, drift og 

oppgradering av transeuropeiske infrastrukturer for digitale tjenester, samt samordning av disse på unionsplan, 

uttrykkelig nevnt som ett sett av driftsmessige prioriteringer for CEF. Særlig fastsettes det i forordning (EU) nr. 

283/2014 såkalte byggeklosser, f.eks. e-identifikasjon, e-levering og automatisert oversettelse, for å fremme 

samvirkingsevne over landegrensene. 

20) På politisk plan har Rådet gjentatte ganger tatt til orde for enda større samvirkingsevne i Europa og fortsatt innsats for å 

modernisere de europeiske offentlige forvaltninger. Det europeiske råd understreket i sine konklusjoner vedtatt 24. og 

25. oktober 2013 at moderniseringen av offentlige forvaltninger bør fortsette, med rask innføring av tjenester som  

e-forvaltning, e-helse, e-fakturering og e-innkjøp, som er avhengige av samvirkingsevne. Medlemsstatenes engasjement 

er avgjørende for å sikre rask utbredelse av et samvirkende e-samfunn i Unionen og for å sikre at de offentlige 

forvaltninger medvirker til å fremme bruken av nettbaserte prosedyrer. I tillegg, for å for å få på plass en mer effektiv, 

enklere og mer brukervennlig e-forvaltning, kan det være nødvendig med visse tilpasninger i de europeiske offentlige 

forvaltninger, med støtte fra medlemsstatene. Effektive nettbaserte offentlige tjenester er avgjørende for å fremme 

foretakenes og borgernes tillit til digitale tjenester. 

21) Dersom samvirkingsevne betraktes bare innenfor den enkelte sektor, er det en risiko for at det vedtas forskjellige eller 

uforenlige løsninger på nasjonalt plan eller på sektorplan, noe som vil skape nye elektroniske barrierer som hindrer at 

det indre marked og den tilhørende frie bevegelighet fungerer tilfredsstillende, og undergraver åpenhet og 

konkurranseevne på markedet samt yting av tjenester av allmenn interesse til foretak og borgere. For å redusere denne 

risikoen bør medlemsstatene og Unionen styrke sin felles innsats for å unngå fragmentering av markedet. De bør sikre 

samvirkingsevne på tvers av landegrensene eller sektorene i forbindelse med gjennomføring av regelverk, samtidig som 

de reduserer administrative byrder og kostnader og forbedrer effektiviteten, og de bør fremme felles avtalte IKT-

løsninger samtidig som de sikrer egnet styring. 

22) Ved etablering, forbedring eller drift av felles løsninger bør alle initiativer, der det er relevant, bygge på eller ledsages 

av deling av erfaringer og løsninger samt utveksling og fremming av beste praksis, teknologinøytralitet og 

tilpasningsevne, samtidig som prinsippene om sikkerhet, personvern og vern av personopplysninger alltid bør følges. I 

den forbindelse bør det oppfordres til overholdelse av EIF og åpne spesifikasjoner og standarder. 

23) Flere programmer har søkt å sikre sammenhengende utvikling og gjennomføring av globale og sektorielle strategier for 

samvirkingsevne, rettslige rammer, retningslinjer, tjenester og verktøyer for å oppfylle krav i henhold til politikk på 

unionsplan, f.eks. i) programmet for datautveksling mellom forvaltninger (1999-2004) («IDA-programmet»), opprettet 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/55/EU av 16. april 2014 om elektronisk fakturering ved offentlig innkjøp (EUT L 133 av 

6.5.2014, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1316/2013 av 11. desember 2013 om etablering av Ordningen for et sammenkoplet Europa, 

om endring av forordning (EU) nr. 913/2010 og om oppheving av forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 av 

20.12.2013, s. 129). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 283/2014 av 11. mars 2014 om retningslinjer for transeuropeiske nett på området 

telekommunikasjonsinfrastruktur og om oppheving av vedtak nr. 1336/97/EF (EUT L 86 av 21.3.2014, s. 14). 
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ved europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1719/1999/EF(1) og europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1720/1999/EF(2), 

ii) programmet for samvirkende yting av felleseuropeiske elektroniske offentlige tjenester til foretak, offentlige 

forvaltninger og borgere (2005-2009) («IDABC»-programmet»), opprettet ved europaparlaments- og rådsbeslutning 

2004/387/EF(3) og iii) programmet for samvirkingsløsninger for europeiske offentlige forvaltninger (2010-2015) («ISA-

programmet»), opprettet ved europaparlaments- og rådsbeslutning 922/2009/EF(4). Programmet som opprettes ved 

denne beslutning, bør bygge på erfaringene fra disse programmene. 

24) Aktiviteter som er gjennomført innenfor programmene IDA, IDABC og ISA, har gitt viktige bidrag til å sikre 

samvirkingsevne i den elektroniske informasjonsutvekslingen mellom europeiske offentlige forvaltninger. I sin 

resolusjon av 20. april 2012 om et digitalt indre marked med konkurranse («A competitive digital single market – 

eGovernment as a spearhead») anerkjente Europaparlamentet ISA-programmets bidrag og overordnede rolle i å 

definere, fremme og støtte gjennomføringen av samvirkingsløsninger og -rammer for europeiske offentlige 

forvaltninger, skape synergier, fremme viderebruk av løsninger og omsette sine samvirkingskrav i spesifikasjoner og 

standarder for digitale tjenester. 

25) Beslutning 922/2009/EF opphører å gjelde 31. desember 2015. Det er derfor behov for et nytt EU-program om 

samvirkingsløsninger og felles rammer for europeiske offentlige forvaltninger, foretak og borgere («ISA2-programmet») 

for å utvikle, opprettholde og fremme en helhetlig tilnærming til samvirkingsevne med henblikk på å fjerne 

fragmenteringen i samvirkingslandskapet og unngå elektroniske barrierer i Unionen, å fremme effektiv elektronisk 

samhandling på tvers av landegrensene eller sektorene mellom europeiske offentlige forvaltninger på den ene siden og 

mellom dem og foretak og borgere på den andre, å identifisere, skape og drive samvirkingsløsninger som støtter 

gjennomføringen av Unionens politikk og virksomhet, og å lette europeiske offentlige forvaltningers viderebruk av 

samvirkingsløsninger. 

26) I tillegg til europeiske offentlige forvaltninger er også foretak og borgere sluttbrukere av samvirkingsløsninger, ettersom 

de bruker elektroniske offentlige tjenester som ytes av offentlige forvaltninger. Prinsippet om brukerorientering gjelder 

særlig for sluttbrukere av samvirkingsløsninger. «Foretak» bør forstås å omfatte særlig små og mellomstore bedrifter 

(SMB-er) og svært små bedrifter, med tanke på deres verdifulle bidrag til Unionens økonomi. 

27) Felles rammer og løsninger som opprettes eller drives innenfor ISA2-programmet, bør så langt det er mulig danne et 

samvirkingslandskap for å lette samhandlingen mellom europeiske offentlige forvaltninger, foretak og borgere og sikre, 

lette og muliggjøre samvirkingsevne på tvers av landegrensene eller sektorene. 

28) Det bør være mulig å iverksette tiltak innenfor ISA2-programmet ved hjelp av en «iterativ metode». 

29) Ettersom et økende antall offentlige tjenester blir digitale som standard («digital by default»), er det viktig å maksimere 

effektiviteten av offentlige investeringer i IKT-løsninger. Slik effektivitet bør fremmes ved å sikre at ytingen av 

tjenestene planlegges på et tidlig stadium og så langt som mulig skjer ved deling og viderebruk av løsninger, for å få 

størst mulig utbytte av de offentlige investeringene. ISA2-programmet bør bidra til å nå dette målet. 

30) Samvirkingsevne, og følgelig de løsningene som opprettes og drives innenfor ISA2-programmet, bidrar til full utnyttelse 

av de mulighetene som e-forvaltning og e-demokrati gir, ved å gjøre det mulig å innføre felles tilgangspunkter og yte 

offentlige tjenester som er komplette (ende-til-ende-tjenester) og åpne, noe som fører til færre administrative byrder og 

lavere kostnader.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1719/1999/EF av 12. juli 1999 om eit sett retningslinjer, medrekna fastlegging av prosjekt av felles 

interesse, på området transeuropeiske nett for elektronisk datautveksling mellom forvaltingar (IDA) (EFT L 203 av 3.8.1999, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1720/1999/EF av 12. juli 1999 om vedtaking av eit sett tiltak og åtgjerder for å sikre 

samverknadsevne mellom og tilgang til transeuropeiske nett for elektronisk datautveksling mellom forvaltingar (IDA) (EFT L 203 av 

3.8.1999, s. 9). 

(3) Europaparlaments- og rådsavgjerd 2004/387/EF av 21. april 2004 om samverkande yting av felleseuropeiske elektroniske offentlege 

tenester til offentlege forvaltingar, føretak og borgarar (IDABC) (EUT L 144 av 30.4.2004, s. 62). 

(4) Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 922/2009/EF av 16. september 2009 om samverknadsløysingar for europeiske offentlege forvaltingar 

(ISA) (EUT L 260 av 3.10.2009, s. 20). 
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31) Som sluttbrukere bør også foretak og borgere nyte godt av felles, samvirkende publikumsrettede tjenester som kan 

viderebrukes, og som kan tilbys som følge av bedre integrering av prosesser og utveksling av data internt i de 

europeiske offentlige forvaltninger. 

32) Unionen bør i all sin virksomhet overholde likebehandlingsprinsippet. Unionsborgerne bør ha rett til likebehandling av 

Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer. Unionen bør ta hensyn til krav forbundet med kampen mot sosial 

utstøting. I den sammenhengen bør tilgang for alle integreres i utviklingen av strategier for samvirkingsevne i offentlige 

tjenester i hele Unionen, og det bør tas hensyn til de mest vanskeligstilte borgerne og de minst befolkede områdene for å 

bekjempe den digitale kløften og digital utstøting, slik Europaparlamentet tar til orde for i sin resolusjon av  

20. april 2012 om et digitalt indre marked med konkurranse («A competitive digital single market – eGovernment as a 

spearhead»). De europeiske offentlige forvaltningers innføring av elektroniske offentlige tjenester krever en 

inkluderende framgangsmåte (e-integrasjon) som om nødvendig vil gi mulighet for teknisk støtte og opplæring for å 

redusere ulikheter i bruken av IKT-løsninger, og som vil omfatte tjenesteyting gjennom flere kanaler, herunder bevaring 

av tradisjonelle former for tilgang når det er relevant. 

33) Samvirkingsløsninger innenfor ISA2-programmet bør utvikles i samsvar med sluttbrukernes rett til å få tilgang til og 

distribuere informasjon og innhold, bruke og levere applikasjoner og bruke terminalutstyr etter eget valg, uavhengig av 

hvor sluttbrukeren eller leverandøren befinner seg, og uavhengig av informasjonens, innholdets, applikasjonens eller 

tjenestens opprinnelse eller bestemmelsessted, via sin tjeneste for internettilgang som fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2015/2120(1). 

34) ISA2-programmet bør være et instrument for modernisering av europeiske offentlige forvaltninger. Modernisering av de 

europeiske offentlige forvaltninger og økning av deres samvirkingsevne er viktige bidrag til gjennomføringen av det 

digitale indre marked som skal sette borgerne i stand til fullt ut å dra nytte av samvirkende e-tjenester, fra e-forvaltning 

til e-helse, fortrinnsvis ved å prioritere fjerning av hindringer, f.eks. elektroniske tjenester som ikke er koplet sammen. 

Manglende samvirkingsevne undergraver ofte yting av digitale ende-til-ende-tjenester og utvikling av felles 

tilgangspunkter for foretak og borgere. 

35) Samvirkingsevne er direkte knyttet til og avhengig av bruk av åpne spesifikasjoner og standarder. ISA2-programmet bør 

fremme og, der det er relevant, støtte delvis eller fullstendig standardisering av eksisterende samvirkingsløsninger. Slik 

standardisering bør skje i samarbeid med annen standardiseringsvirksomhet på unionsplan, europeiske standardise-

ringsorganisasjoner og andre internasjonale standardiseringsorganisasjoner. 

36) Ved å sikre samvirkingsevne vil de europeiske offentlige forvaltninger forbli tilstrekkelig åpne og fleksible til å kunne 

utvikle seg videre og integrere nye utfordringer og nye områder. Samvirkingsevne er en forutsetning for å unngå 

fastlåsing til en bestemt teknologi, muliggjøre teknisk utvikling og fremme innovasjon. Ved å utvikle samvirkingsløs-

ninger og felles rammer bør ISA2-programmet bidra til samvirkingsevne mellom europeiske offentlige forvaltninger, 

med respekt for teknologinøytraliteten for å hindre fastlåsing og legge til rette for økt konkurranse og innovasjon, noe 

som vil styrke Unionens globale konkurranseevne. 

37) Modernisering av europeiske offentlige forvaltninger er en av de viktigste faktorene for en vellykket gjennomføring av 

Europa 2020-strategien og det digitale indre marked. I den forbindelse viser de årlige vekstundersøkelsene offentliggjort 

av Kommisjonen i 2011, 2012 og 2013 at kvaliteten på de europeiske offentlige forvaltninger har en direkte innflytelse 

på det økonomiske miljøet og derfor er avgjørende for å stimulere produktivitet, konkurranseevne, økonomisk 

samarbeid, vekst og sysselsetting. Dette avspeiles tydelig i de landspesifikke anbefalingene, der det oppfordres til 

særskilte tiltak rettet mot en reform av de europeiske offentlige forvaltninger. 

38) Et av de tematiske målene med forordning (EU) nr. 1303/2013 er å «styrke den institusjonelle kapasiteten hos offentlige 

myndigheter og berørte parter og bidra til en effektiv offentlig forvaltning». I den forbindelse bør ISA2-programmet 

samordnes med andre initiativer som bidrar til moderniseringen av europeiske offentlige forvaltninger, særlig når det 

gjelder arbeid med samvirkingsevne, og synergier med disse bør etterstrebes.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2120 av 25. november 2015 om fastsettelse av tiltak for tilgang til et åpent internett og 

om endring av direktiv 2002/22/EF om leveringspliktige tjenester og brukerrettigheter i forbindelse med elektroniske kommunikasjonsnett 

og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett i Unionen (EUT L 310 av 26.11.2015,  

s. 1). 
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39) Samvirkingsevne mellom europeiske offentlige forvaltninger berører alle plan i forvaltningen: unionsplanet samt 

nasjonalt, regionalt og lokalt plan. Det er derfor viktig å sikre at ISA2-programmet får bredest mulig deltaking, og at 

løsningene tar hensyn til forvaltningenes respektive behov og til foretakenes og borgernes behov når det er relevant. 

40) Nasjonale, regionale og lokale forvaltninger kan støttes i sine bestrebelser gjennom særskilte instrumenter innenfor de 

europeiske struktur- og investeringsfondene, særlig den delen som gjelder bygging av institusjonell kapasitet, som 

omfatter opplæring av de offentlige forvaltningenes personale der dette er relevant. Nært samarbeid innenfor ISA2-

programmet bør maksimere de forventede fordelene av slike instrumenter ved å sikre at finansierte prosjekter er i 

samsvar med rammer og spesifikasjoner for samvirkingsevne på unionsplan, som EIF. 

41) I denne beslutning fastsettes det for hele varigheten av ISA2-programmet en finansiell ramme som skal utgjøre det 

viktigste referansebeløpet, slik det er definert i nr. 17 i den tverrinstitusjonelle avtalen av 2. desember 2013 mellom 

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om budsjettdisiplin, om samarbeid på budsjettområdet og om forsvarlig 

økonomistyring(1), for Europaparlamentet og Rådet under den årlige budsjettbehandlingen. 

42) Det bør vurderes om det kan brukes førtiltredelsesmidler for å lette kandidatstatenes deltakelse i ISA2-programmet samt 

innføringen og den påfølgende gjennomføringen i disse statene av løsninger som stilles til rådighet innenfor 

programmet. 

43) ISA2-programmet bør bidra til gjennomføring av eventuelle oppfølgingsinitiativer til Europa 2020 og DAE. For å unngå 

dobbeltarbeid bør det tas høyde for andre EU-programmer og -initiativer innenfor IKT-løsninger, -tjenester og  

-infrastrukturer, særlig CEF, Horisont 2020 og den europeiske handlingsplan for e-forvaltning 2011-2015, som ble 

fastsatt i kommisjonsmeldingen av 15. desember 2010. Kommisjonen bør samordne disse tiltakene når den 

gjennomfører ISA2-programmet og planlegger framtidige initiativer som kan påvirke samvirkingsevnen. Av 

rasjonaliseringshensyn bør det ved planlegging av ISA2-programkomiteens møter så langt som mulig tas hensyn til 

møter som er planlagt i forbindelse med andre relevante EU-initiativer og -programmer. 

44) De prinsippene og bestemmelsene som er fastsatt i unionsretten, og som gjelder personvern i forbindelse med 

behandling av personopplysninger og fri utveksling av slike opplysninger, særlig europaparlaments- og rådsdirektiv 

95/46/EF(2), europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF(3) og europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 45/2001(4), bør anvendes på løsninger innenfor ISA2-programmet som innebærer behandling av personopplysninger. 

Følgelig bør disse løsningene omfatte egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at unionsrettens 

personvernkrav overholdes. Særlig bør personopplysninger som standard behandles bare dersom de er tilstrekkelige, 

relevante og ikke mer omfattende enn det som er nødvendig for det formålet de samles inn. Ved utvikling og opprettelse 

av samvirkingsløsninger bør det tas behørig hensyn til følgene for vernet av personopplysninger. 

45) Når den evaluerer ISA2-programmet, bør Kommisjonen være særlig oppmerksom på om løsningene som opprettes og 

gjennomføres, har en positiv eller negativ innvirkning på moderniseringen av offentlig sektor, og om de oppfyller 

foretakenes og borgernes behov, f.eks. ved at de reduserer deres administrative byrder og kostnader og øker den 

generelle sammenkoplingen mellom europeiske offentlige forvaltninger på den ene siden og mellom dem og foretak og 

borgere på den andre. 

46) Eventuelle nødvendige innkjøp av eksterne tjenester i forbindelse med ISA2-programmet er underlagt europaparlaments- 

og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5) og direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU og 2014/25/EU.  

  

(1) EUT C 373 av 20.12.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for 

elektronisk kommunikasjon (direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon) (EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001 s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Den europeiske unions 

alminnelige budsjett og om oppheving av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 av 26.10.2012, s. 1). 
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47) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne beslutning bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet 

til å vedta et rullerende arbeidsprogram. Denne myndighet bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EU) nr. 182/2011(1). 

48) Dersom det foreligger tvingende hasteårsaker, bør Kommisjonen i behørig begrunnede tilfeller som gjelder det fastsatte 

rullerende arbeidsprogrammet, f.eks. ved risiko for avbrudd i tjenesteytingen, vedta gjennomføringsrettsakter som får 

umiddelbar virkning. 

49) Målene med denne beslutning er å utvikle, opprettholde og fremme en helhetlig tilnærming til samvirkingsevne, å 

fremme effektiv elektronisk samhandling på tvers av landegrensene eller sektorene mellom europeiske forvaltninger på 

den ene siden og mellom dem og foretak og borgere på den andre, å identifisere, skape og drive samvirkingsløsninger 

som støtter gjennomføringen av Unionens politikk og virksomhet, og å lette europeiske offentlige forvaltningers 

viderebruk av samvirkingsløsninger. Ettersom disse målene ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene alene, 

fordi samordningsfunksjonen på unionsplan ville være vanskelig og dyr for dem å opprette på medlemsstatsplan, og 

derfor på grunn av målenes omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmes-

sighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne beslutning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse 

målene — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål og mål 

1.  Ved denne beslutning opprettes for perioden 2016-2020 et program om samvirkingsløsninger og felles rammer for 

europeiske offentlige forvaltninger, foretak og borgere («ISA2-programmet»). 

Målene med ISA2-programmet er å 

a) utvikle, opprettholde og fremme en helhetlig tilnærming til samvirkingsevne i Unionen med henblikk på å fjerne 

fragmenteringen i samvirkingslandskapet i Unionen, 

b) fremme effektiv og formålstjenlig elektronisk samhandling på tvers av landegrensene eller sektorene mellom europeiske 

forvaltninger på den ene siden og mellom dem og foretak og borgere på den andre, og bidra til utvikling av en mer effektiv, 

enklere og mer brukervennlig e-forvaltning på det nasjonale, regionale og lokale planet innenfor offentlig forvaltning, 

c) identifisere, skape og drive samvirkingsløsninger som støtter gjennomføringen av Unionens politikk og virksomhet, 

d) lette europeiske offentlige forvaltningers viderebruk av samvirkingsløsninger. 

ISA2-programmet skal ta hensyn til sosiale, økonomiske og andre aspekter ved samvirkingsevne samt den særlige situasjonen 

for SMB-er og svært små bedrifter, for å forbedre samhandlingen mellom europeiske forvaltninger på den ene siden og mellom 

dem og foretak og borgere på den andre. 

2.  ISA2-programmet skal sikre en felles forståelse av samvirkingsevne ved hjelp av EIF og gjennomføringen av den i 

medlemsstatenes forvaltninger. Kommisjonen skal gjennom ISA2-programmet overvåke gjennomføringen av EIF. 

3.  ISA2-programmet etterfølger ISA-programmet og skal konsolidere, fremme og utvide dets virksomhet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne beslutning menes med: 

1) «samvirkingsevne» atskilte og uensartede organisasjoners evne til å samhandle for å nå gjensidig fordelaktige og vedtatte 

felles mål, som innebærer deling av informasjon og kunnskap mellom organisasjonene gjennom den virksomhetsprosessen 

de støtter, ved utveksling av data mellom deres respektive IKT-systemer, 

2) «ramme for samvirkingsevne» en felles framgangsmåte for håndtering av samvirkingsevne for organisasjoner som ønsker 

å samarbeide med sikte på felles yting av offentlige tjenester, som innenfor sitt anvendelsesområde fastsetter et sett av 

felles elementer, så som vokabular, begreper, prinsipper, politikk, retningslinjer, anbefalinger, standarder, spesifikasjoner 

og praksis, 

3) «felles rammer» referansearkitekturer, spesifikasjoner, begreper, prinsipper, politikk, anbefalinger, standarder, metoder, 

retningslinjer, semantiske ressurser og lignende framgangsmåter og dokumenter, sett hver for seg eller samlet, 

4) «felles tjenester» den organisatoriske og tekniske evnen til å levere ett samlet resultat til europeiske offentlige forvalt-

ninger, herunder driftssystemer, applikasjoner og digitale infrastrukturer av allmenn art som oppfyller felles brukerkrav på 

tvers av politikkområder eller geografiske områder, sammen med deres underliggende driftsmessige styring, 

5) «allmenne verktøyer» systemer, referanseplattformer, delte plattformer og samarbeidsplattformer samt allmenne 

komponenter som oppfyller brukerkrav på tvers av politikkområder eller geografiske områder, 

6) «samvirkingsløsninger» felles tjenester og allmenne verktøyer som letter samarbeidet mellom atskilte og uensartede 

organisasjoner, som enten finansieres selvstendig og utvikles innenfor ISA2-programmet eller utvikles i samarbeid med 

andre EU-initiativer, basert på identifiserte krav fra europeiske offentlige forvaltninger, 

7) «tiltak» prosjekter, løsninger som allerede er i driftsfasen, og oppfølgingstiltak, 

8) «prosjekt» en tidsbegrenset sekvens av veldefinerte oppgaver som skal oppfylle påviste brukerbehov gjennom en trinnvis 

framgangsmåte, 

9) «innstilte tiltak» tiltak innenfor ISA2-programmet hvis finansiering er stanset for et visst tidsrom, men hvis mål fortsatt 

gjelder, og som fortsatt overvåkes og evalueres innenfor ISA2-programmet, 

10) «oppfølgingstiltak» 

a) strategiske tiltak, 

b) informasjon, formidling av fordelene med ISA2-programmet og bevisstgjøringstiltak rettet mot europeiske offentlige 

forvaltninger og, der det er relevant, mot foretak og borgere, 

c) tiltak til støtte for forvaltningen av ISA2-programmet, 

d) tiltak som gjelder erfaringsdeling og utveksling og fremming av beste praksis, 

e) tiltak for å fremme viderebruk av eksisterende samvirkingsløsninger, 

f) tiltak for å bygge fellesskap og heve kompetansen og 

g) tiltak for å skape synergier med initiativer som gjelder samvirkingsevne innenfor andre politikkområder i Unionen, 

11) «støtteinstrumenter for offentlige forvaltninger» verktøyer, rammer, retningslinjer og spesifikasjoner på området samvir-

kingsevne som støtter europeiske offentlige forvaltninger i deres utforming, gjennomføring og drift av samvirkingsløs-

ninger, 

12) «europeiske offentlige forvaltninger» offentlige forvaltninger på unionsplan samt nasjonalt, regionalt og lokalt plan,  
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13) «sluttbrukere» europeiske offentlige forvaltninger, foretak, herunder SMB-er og svært små bedrifter, og borgere, 

14) «nøkkelfaktorer for samvirkingsevne» samvirkingsløsninger som er nødvendige for å oppnå effektiv og formålstjenlig 

yting av offentlige tjenester på tvers av forvaltninger, 

15) «europeisk referansearkitektur for samvirkingsevne» eller «EIRA» en allmenn struktur bestående av prinsipper og 

retningslinjer som gjelder for innføring av samvirkingsløsninger i Unionen, 

16) «europeisk samvirkingskartografi» eller «EIC» en samling av samvirkingsløsninger for europeiske offentlige forvaltninger 

som stilles til rådighet av Unionens institusjoner og medlemsstater, og som presenteres i et felles format og oppfyller 

særskilte viderebruks- og samvirkingskriterier som kan gjengis i EIRA. 

Artikkel 3 

Aktiviteter 

ISA2-programmet skal støtte og fremme 

a) vurdering, forbedring, drift og viderebruk av eksisterende samvirkingsløsninger og felles rammer på tvers av landegrensene 

eller sektorene, 

b) utvikling, etablering, driftsmodning, drift og viderebruk av nye samvirkingsløsninger og felles rammer på tvers av 

landegrensene eller sektorene, 

c) vurdering av IKT-konsekvensene av foreslått eller vedtatt unionsregelverk, 

d) identifikasjon av huller i regelverket, på unionsplan og nasjonalt plan, som skader samvirkingsevnen på tvers av 

landegrensene eller sektorene mellom europeiske offentlige forvaltninger, 

e) utvikling av framgangsmåter for måling og kvantifisering av fordelene ved samvirkingsløsninger, herunder metoder for 

vurdering av kostnadsbesparelser, 

f) kartlegging og analyse av det generelle samvirkingslandskapet i Unionen gjennom opprettelse, vedlikehold og forbedring 

av EIRA og EIC som instrumenter for å lette viderebruk av eksisterende samvirkingsløsninger og identifisere områder der 

slike løsninger fortsatt mangler, 

g) vedlikehold, oppdatering, fremming og overvåking av gjennomføringen av EIS, EIF og EIRA, 

h) vurdering, oppdatering og fremming av eksisterende felles spesifikasjoner og standarder, og utvikling, etablering og 

fremming av nye felles spesifikasjoner og åpne spesifikasjoner og standarder gjennom Unionens standardiserings-

plattformer og i samarbeid med europeiske eller internasjonale standardiseringsorganisasjoner, alt etter hva som er 

hensiktsmessig, 

i) vedlikehold og offentliggjøring av en plattform som gir tilgang til og muliggjør samarbeid om beste praksis, og som 

fungerer som et middel for å heve bevisstheten om og spre tilgjengelige løsninger, herunder sikkerhetsrammer, bidrar til å 

unngå dobbeltarbeid og oppmuntrer til viderebruk av løsninger og standarder, 

j) driftsmodning av nye samvirkingstjenester og -verktøyer og vedlikehold og drift av eksisterende samvirkingstjenester og  

-verktøyer på midlertidig grunnlag, 

k) identifikasjon og fremming av beste praksis, utarbeiding av retningslinjer, samordning av samvirkingsinitiativer og 

oppmuntring og støtte til grupper som arbeider med spørsmål som er relevante i forbindelse med elektronisk samhandling 

mellom sluttbrukere på tvers av landegrenser eller sektorer. 

Innen 8. september 2016 skal Kommisjonen utarbeide en kommunikasjonsstrategi som har som mål å forbedre informasjonen 

og øke bevisstheten om ISA2-programmet og dets fordeler, beregnet på foretak, herunder SMB-er, og borgere, på en 

brukervennlig måte på ISA2-programmets nettsted.  
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Artikkel 4 

Generelle prinsipper 

Tiltak som igangsettes eller videreføres innenfor ISA2-programmet, skal 

a) være nyttebasert og styrt av påviste behov og programmål, 

b) overholde følgende prinsipper: 

– nærhet og forholdsmessighet, 

– brukerorientering, 

– integrering og tilgjengelighet, 

– yting av offentlige tjenester på en måte som hindrer at det oppstår en digital kløft, 

– sikkerhet, personvern og vern av personopplysninger, 

– flerspråklighet, 

– forenkling og modernisering av forvaltningen, 

– gjennomsiktighet, 

– bevaring av informasjon, 

– åpenhet, 

– mulighet for viderebruk og forebygging av dobbeltarbeid, 

– teknologinøytralitet, løsninger som så vidt mulig er framtidssikret, og tilpasningsevne, 

– formålstjenlighet og effektivitet, 

c) være fleksible og kunne utvides og anvendes på andre virksomhetssektorer eller politikkområder, og 

d) være økonomisk, organisatorisk og teknisk bærekraftige. 

Artikkel 5 

Tiltak 

1.  Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene og i samsvar med artikkel 8 gjennomføre tiltakene angitt i det 

rullerende arbeidsprogrammet som opprettes i samsvar med artikkel 9. 

2.  Tiltak i form av prosjekter skal der det er hensiktsmessig bestå av følgende faser: 

– igangsetting, 

– planlegging, 

– gjennomføring, 

– avslutning og sluttevaluering, 

– overvåking og kontroll. 

Fasene i de enkelte prosjektene skal defineres og spesifiseres når tiltaket tas inn i det rullerende arbeidsprogrammet. Kommi-

sjonen skal overvåke utviklingen av prosjektene. 

3.  Gjennomføringen av ISA2-programmet skal støttes gjennom oppfølgingstiltak.  
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Artikkel 6 

Kriterier for berettigelse 

Alle tiltak som skal finansieres gjennom ISA2-programmet, skal oppfylle alle følgende kriterier for å være berettiget til slik 

finansiering: 

a) ISA2-programmets mål som fastsatt i artikkel 1 nr. 1, 

b) en eller flere av ISA2-programmets aktiviteter som fastsatt i artikkel 3, 

c) ISA2-programmets generelle prinsipper som fastsatt i artikkel 4, 

d) finansieringsvilkårene fastsatt i artikkel 11. 

Artikkel 7 

Prioritering 

1.  Med forbehold for nr. 2 skal alle tiltak som oppfyller kriteriene for berettigelse, prioriteres etter følgende kriterier: 

a) tiltakets bidrag til samvirkingslandskapet, målt etter hvor viktig og nødvendig tiltaket er for å kunne fullføre samvirkings-

landskapet i Unionen, 

b) tiltakets omfang, målt etter dets virkning på tvers av alle berørte sektorer når det er avsluttet, 

c) tiltakets geografiske rekkevidde, målt etter antallet medlemsstater og europeiske offentlige forvaltninger som deltar, 

d) hvor mye tiltaket haster, målt etter dets potensielle virkning og idet det tas hensyn til mangelen på andre finansieringskilder, 

e) muligheten for viderebruk av tiltaket, målt etter i hvilken grad dets resultater kan viderebrukes, 

f) tiltakets viderebruk av eksisterende felles rammer og elementer i samvirkingsløsninger, 

g) tiltakets tilknytning til EU-initiativer, målt etter dets samarbeid med og bidrag til EU-initiativer, f.eks. det digitale indre 

marked. 

2.  Prioriteringskriteriene nevnt i nr. 1 skal være likeverdige. Berettigede tiltak som oppfyller flere kriterier enn andre 

berettigede tiltak, skal prioriteres høyere med henblikk på å tas inn i det rullerende arbeidsprogrammet. 

Artikkel 8 

Gjennomføringsregler 

1.  Ved gjennomføringen av ISA2-programmet skal det tas behørig hensyn til EIS og EIF. 

2.  For å sikre samvirkingsevne mellom de nasjonale og Unionens informasjonssystemer skal samvirkingsløsninger 

spesifiseres med henvisning til eksisterende og nye europeiske standarder eller offentlig tilgjengelige eller åpne spesifikasjoner 

for informasjonsutveksling og integrering av tjenester. 

3.  Etablering eller forbedring av samvirkingsløsninger skal, der det er relevant, bygge på eller ledsages av utveksling av 

synspunkter, deling av erfaringer og utveksling og fremming av beste praksis. For dette formål skal Kommisjonen bringe 

relevante interessenter sammen og arrangere konferanser, arbeidsseminarer og andre møter om spørsmål som omfattes av ISA2-

programmet. 

4.  Ved gjennomføring av samvirkingsløsninger innenfor ISA2-programmet skal det, der det er relevant, tas behørig hensyn 

til EIRA.  
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5.  Samvirkingsløsninger og oppdateringer av disse skal, der det er relevant, tas med i EIC og stilles til rådighet for 

viderebruk av europeiske offentlige forvaltninger. 

6.  Kommisjonen skal til enhver tid oppmuntre medlemsstatene til og gi dem mulighet til å slutte seg til et tiltak eller prosjekt 

på et hvilket som helst trinn. 

7.  For å unngå dobbeltarbeid skal samvirkingsløsninger som finansieres gjennom ISA2-programmet, der det er relevant, vise 

til resultater som er oppnådd i relevante EU- eller medlemsstatsinitiativer, og viderebruke eksisterende samvirkingsløsninger. 

8.  For å oppnå størst mulige synergier og sikre gjensidig utfyllende og samlede anstrengelser skal tiltakene, der det er 

relevant, samordnes med andre relevante EU-initiativer. 

9.  Samvirkingsløsninger som etableres eller forbedres innenfor ISA2-programmet, skal bygge på erfaringsdeling og 

utveksling og fremming av beste praksis. ISA2-programmet skal fremme bygging av fellesskap rundt rammer og løsninger av 

felles interesse og involvere relevante interessenter, deriblant ideelle organisasjoner og universiteter. 

Artikkel 9 

Rullerende arbeidsprogram 

1.  Med henblikk på gjennomføring av tiltak skal Kommisjonen innen 8. juni 2016 vedta gjennomføringsrettsakter om 

opprettelse av et rullerende arbeidsprogram for hele anvendelsesperioden for denne beslutning. Disse gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 12 nr. 2. Kommisjonen skal minst en 

gang per år vedta gjennomføringsrettsakter om endring av det rullerende arbeidsprogrammet. 

Det rullerende arbeidsprogrammet skal ha som formål å identifisere, prioritere, dokumentere, velge ut, utforme, gjennomføre, 

drive og evaluere tiltak, fremme resultatene av disse og i samsvar med artikkel 11 nr. 5 innstille eller avslutte finansieringen av 

dem. 

2.  For at tiltak skal kunne tas inn i det rullerende arbeidsprogrammet, må de være i samsvar med artikkel 6 og 7. 

3.  Et prosjekt som er igangsatt og utviklet innenfor ISA-programmet eller et annet EU-initiativ, kan tas inn i det rullerende 

arbeidsprogrammet uansett hvilken fase det befinner seg i. 

Artikkel 10 

Budsjettbestemmelser 

1.  Midlene skal frigis når et prosjekt eller en løsning som er i driftsfasen, tas inn i det rullerende arbeidsprogrammet, eller 

etter vellykket avslutning av en prosjektfase som fastsatt i det rullerende arbeidsprogrammet og eventuelle endringer av det. 

2.  Endringer i det rullerende arbeidsprogrammet som gjelder budsjettbevilgninger på over 400 000 euro, skal vedtas etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 12 nr. 2. 

3.  Tiltak innenfor ISA2-programmet kan kreve kjøp av eksterne tjenester, som er underlagt Unionens innkjøpsregler som 

fastsatt i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

Artikkel 11 

Finansiering av tiltak 

1.  Utvikling, etablering og forbedring av felles rammer og allmenne verktøyer skal finansieres gjennom ISA2-programmet. 

Bruken av disse rammene og verktøyene skal finansieres av de europeiske offentlige forvaltninger.  
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2.  Utvikling, etablering, driftsmodning og forbedring av felles tjenester skal finansieres gjennom ISA2-programmet. 

Sentralisert drift av slike tjenester på unionsplan kan også finansieres gjennom ISA2-programmet i tilfeller der slik drift tjener 

Unionens interesser og er behørig begrunnet i det rullerende arbeidsprogrammet. I alle andre tilfeller skal bruken av disse 

tjenestene finansieres med andre midler. 

3.  Samvirkingsløsninger som overtas av ISA2-programmet med henblikk på å bringe dem til driftsmessig modenhet eller 

vedlikeholde dem på midlertidig grunnlag, skal finansieres gjennom ISA2-programmet til de overtas av andre programmer eller 

initiativer. 

4.  Oppfølgingstiltak skal finansieres gjennom ISA2-programmet. 

5.  Finansieringen av et tiltak kan innstilles eller avsluttes i samsvar med resultatene av overvåking og kontroll etter artikkel 5 

og på grunnlag av en vurdering av om tiltaket fortsatt oppfyller de påviste behovene, og av tiltakets formålstjenlighet og 

effektivitet. 

Artikkel 12 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for samvirkingsløsninger for europeiske offentlige forvaltninger, foretak og 

borgere (ISA2-komiteen). Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  I behørig begrunnede, tvingende hastetilfeller skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar 

virkning i samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011. Disse rettsaktene skal gjelde i høyst 

seks måneder. 

Artikkel 13 

Overvåking og evaluering 

1.  Kommisjonen skal regelmessig overvåke gjennomføringen og virkningen av ISA2-programmet for å vurdere om 

programmets tiltak fortsatt oppfyller de påviste behovene. Kommisjonen skal også undersøke synergier med utfyllende EU-

programmer. 

2.  Kommisjonen skal årlig rapportere til ISA2-komiteen, den eller de ansvarlige komiteene i Europaparlamentet, Rådet og 

Regionkomiteen om gjennomføringen og resultatene av ISA2-programmet. 

Kommisjonen skal regelmessig overvåke gjennomføringen og viderebruken av samvirkingsløsninger i Unionen, som en del av 

det rullerende arbeidsprogrammet som opprettes i samsvar med artikkel 9 nr. 1. 

3.  Kommisjonen skal foreta en midtveisevaluering av ISA2-programmet innen 30. september 2019 og en sluttevaluering 

innen 31. desember 2021 og skal underrette Europaparlamentet og Rådet om resultatene av disse evalueringene innen de samme 

datoene. I den forbindelse kan den eller de ansvarlige komiteene i Europaparlamentet innby Kommisjonen til å framlegge 

resultatene av evalueringene og besvare spørsmål fra komitémedlemmene. 

4.  Evalueringene nevnt i nr. 3 skal bl.a. omfatte undersøkelser av relevans, formålstjenlighet, effektivitet og nytteverdi, 

herunder foretakenes og borgernes tilfredshet dersom det er relevant, samt bærekraften av og sammenhengen mellom ISA2-

programmets tiltak. Sluttevalueringen skal i tillegg omfatte undersøkelser av i hvilken grad ISA2-programmets mål er nådd, 

f.eks. når det gjelder viderebruk av samvirkingsløsninger i hele Unionen, med særlig vekt på behov som de europeiske 

offentlige forvaltninger har uttrykt.  
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5.  Evalueringene skal omfatte vurderinger av ISA2-programmets resultater på bakgrunn av oppnåelsen av målene fastsatt i 

artikkel 1 nr. 1 og overholdelsen av prinsippene i artikkel 4 bokstav b). Måloppnåelsen skal særlig måles ut fra det antall 

nøkkelfaktorer for samvirkingsevne og det antall støtteinstrumenter for offentlige forvaltninger som leveres til og brukes av de 

europeiske offentlige forvaltninger. Indikatorene for måling av resultatene og virkningen av ISA2-programmet skal defineres i 

det rullerende arbeidsprogrammet. 

6.  Ved evalueringene skal det undersøkes hvilke fordeler tiltakene har gitt Unionen med hensyn til å fremme felles politikk, 

påvise mulige overlappinger og undersøke sammenhengen med områder for forbedring samt verifisere synergier med andre 

EU-initiativer, særlig CEF. 

Evalueringene skal omfatte en vurdering av relevansen av ISA2-programmets tiltak for lokale og regionale myndigheter når det 

gjelder å forbedre samvirkingsevnen i offentlig forvaltning og effektiviteten i ytingen av offentlige tjenester. 

7.  Evalueringene skal, der det er relevant, inneholde informasjon om 

a) de kvantifiserbare og kvalifiserbare fordelene som samvirkingsløsningene gir ved å kople IKT sammen med sluttbrukernes 

behov, 

b) den kvantifiserbare og kvalifiserbare virkningen av de samvirkende IKT-baserte løsningene. 

8.  Fullførte eller innstilte tiltak skal fortsatt omfattes av den generelle programevalueringen. De skal overvåkes med hensyn 

til deres posisjon i samvirkingslandskapet i Europa og evalueres på grunnlag av gjennomslaget hos brukerne, utnyttelsen og 

muligheten for viderebruk. 

Artikkel 14 

Internasjonalt samarbeid 

1.  ISA2-programmet skal være åpent for deltakelse av øvrige stater i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og 

kandidatstatene innenfor rammen av deres respektive avtaler med Unionen. 

2.  Det skal oppfordres til samarbeid med andre tredjestater og med internasjonale organisasjoner eller organer, særlig 

innenfor rammen av partnerskapet mellom Europa og Middelhavsstatene samt det østlige partnerskapet, og med nabostater, 

særlig statene på Vest-Balkan og i Svartehavsregionen. Kostnader forbundet med dette skal ikke dekkes av ISA2-programmet. 

3.  Der det er relevant, skal det oppfordres til at ISA2-programmets løsninger viderebrukes av tredjestater. 

Artikkel 15 

Initiativer som ikke kommer fra EU 

Uten at det berører annen EU-politikk, kan samvirkingsløsninger som etableres eller drives innenfor ISA2-programmet, brukes i 

forbindelse med initiativer som ikke kommer fra EU, for ikke-kommersielle formål, forutsatt at dette ikke medfører noen ekstra 

kostnader på Unionens alminnelige budsjett og ikke bringer Unionens hovedformål med samvirkingsløsningen i fare. 

Artikkel 16 

Vern av personopplysninger 

Behandling av personopplysninger i forbindelse med løsninger som drives innenfor ISA2-programmet, skal skje i samsvar med 

prinsippene og bestemmelsene fastsatt i direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF samt forordning (EF) nr. 45/2001. 
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Artikkel 17 

Finansielle bestemmelser 

1.  Den finansielle rammen for gjennomføring av ISA2-programmet i anvendelsesperioden fastsettes til 130 928 000 euro. 

2.  De årlige bevilgningene skal godkjennes av Europaparlamentet og Rådet innenfor den flerårige finansielle rammen. 

3.  Bevilgningene til ISA2-programmet kan også dekke utgifter til forberedende arbeid, overvåking, kontroll, revisjon og 

evaluering som regelmessig er nødvendig for forvaltningen av programmet og oppnåelsen av dets mål. 

Artikkel 18 

Ikrafttredelse 

Denne beslutning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2016 til 31. desember 2020. 

Uten hensyn til annet ledd i denne artikkel får artikkel 13 anvendelse fra 1. januar 2016 til 31. desember 2021. 

Utferdiget i Strasbourg, 25. november 2015. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ N. SCHMIT 

 President Formann 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/90/EU 

av 23. juli 2014 

om skipsutstyr og om oppheving av rådsdirektiv 96/98/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 100 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Skipsfartens globale dimensjon innebærer at Unionen må anvende og støtte de internasjonale rammereglene for 

sjøsikkerhet. I henhold til internasjonale konvensjoner om sjøsikkerhet er det flaggstatene som har ansvaret for at utstyr 

som skipene har om bord, oppfyller visse sikkerhetskrav med hensyn til utforming, konstruksjon og yteevne, samt for å 

utstede relevante sertifikater. For dette formålet har Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) og internasjonale og 

europeiske standardiseringsorganer utviklet detaljerte ytelses- og prøvingsstandarder for visse typer skipsutstyr. 

2) De internasjonale dokumentene overlater et betydelig rom for skjønn til flaggstatenes myndigheter. Manglende 

harmonisering medfører forskjeller i sikkerhetsnivå for produkter hvis samsvar med nevnte konvensjoner og standarder 

er blitt bekreftet av vedkommende nasjonale myndigheter. Dette påvirker i sin tur det indre markeds virkemåte, ettersom 

det blir vanskelig for medlemsstatene å godta uten ytterligere kontroll at utstyr som er godkjent i en annen medlemsstat, 

blir anbrakt om bord på skip som seiler under deres flagg. 

3) Problemene løses gjennom harmonisering fra Unionens side. Ved rådsdirektiv 96/98/EF(3) ble det fastsatt felles regler 

for å fjerne forskjellene i forbindelse med gjennomføringen av internasjonale standarder ved hjelp av et tydelig 

avgrenset sett med krav og ensartede sertifiseringsprosedyrer. 

4) Det finnes flere andre EU-rettsakter som fastsetter krav og vilkår, blant annet for å sikre fritt varebytte på det indre 

marked eller for å ivareta miljøet, for visse produkter som kan sammenlignes med utstyr som brukes om bord på skip, 

men som ikke oppfyller de internasjonale standardene, og som kan avvike vesentlig fra Unionens eget regelverk og er i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 28.8.2014, s. 146, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2016 av  

26. august 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 43. 

(1) EUT C 161 av 6.6.2013, s. 93. 

(2) Europaparlamentets holdning av 15. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 23. juli 2014. 

(3) Rådsdirektiv 96/98/EF av 20. desember 1996 om skipsutstyr (EFT L 46 av 17.2.1997, s. 25). 

2018/EØS/73/39 
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stadig utvikling. Disse produktene kan derfor ikke sertifiseres av medlemsstatene i samsvar med de relevante 

internasjonale konvensjonene om sjøsikkerhet. Utstyr som skal anbringes om bord på EU-skip i samsvar med 

internasjonale sikkerhetsstandarder, bør derfor reguleres utelukkende gjennom dette direktiv, som under alle 

omstendigheter bør anses som lex specialis. Dessuten bør det innføres et særskilt merke som viser at utstyr som er 

forsynt med det aktuelle merket, oppfyller kravene i de relevante internasjonale konvensjonene og dokumentene som 

har trådt i kraft. 

5) De internasjonale dokumentene fastsetter ikke bare detaljerte ytelses- og prøvingsstandarder for skipsutstyr, men åpner 

iblant for tiltak som avviker fra de forskriftsmessige kravene, men som under visse forhold er egnet til å oppfylle 

hensikten med kravene. Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS) (1974) åpner for 

alternative utforminger og ordninger som de enkelte medlemsstatene kan anvende på eget ansvar. 

6) Erfaring fra gjennomføringen av direktiv 96/98/EF har vist at det er nødvendig å treffe ytterligere tiltak for å forbedre 

gjennomførings- og tilsynsordningene i nevnte direktiv og forenkle rammereglene, samtidig som det sikres at IMO-

kravene får anvendelse og gjennomføres på en harmonisert måte i hele Unionen. 

7) Det bør derfor fastsettes krav om at skipsutstyr skal oppfylle de sikkerhetsstandardene som er fastsatt i de gjeldende 

internasjonale dokumentene, herunder de relevante prøvingsstandardene, slik at utstyr som oppfyller nevnte krav, kan 

omsettes fritt på det indre marked og anbringes om bord på skip som seiler under en hvilken som helst medlemsstats 

flagg. 

8) For at det skal være en rettferdig konkurranse i forbindelse med utvikling av skipsutstyr, bør det arbeides iherdig for å 

fremme bruken av åpne standarder, slik at disse blir tilgjengelige uten kostnad eller mot et symbolsk gebyr, og det bør 

være tillatt for alle å kopiere, distribuere og bruke dem kostnadsfritt eller mot et symbolsk gebyr. 

9) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF(1) fastsetter felles prinsipper og referansebestemmelser som skal 

anvendes på tvers av sektorregelverk og gi et ensartet grunnlag for revisjon eller omarbeiding av et slikt regelverk. 

Nevnte beslutning utgjør en alminnelig horisontal ramme for framtidig regelverk om harmonisering av vilkårene for 

markedsføring av produkter og en referansetekst for gjeldende regelverk. Denne alminnelige rammen inneholder egnede 

løsninger på de problemene som er avdekket i forbindelse med gjennomføringen av direktiv 96/98/EF. Det er derfor 

nødvendig å innarbeide definisjonene og referansebestemmelsene i beslutning nr. 768/2008/EF i dette direktiv ved å 

foreta de tilpasningene som kreves for å ta hensyn til skipsutstyrssektorens særlige egenskaper. 

10) For å gi markedstilsynsmyndighetene ytterligere, særlige hjelpemidler til å forenkle sitt arbeid vil elektronisk merking 

på sikt kunne brukes som et tillegg til eller en erstatning for rattmerket. 

11) Ansvarsoppgavene til markedsdeltakerne bør fastsettes på en forholdsmessig måte som ikke innebærer forskjells-

behandling for de markedsdeltakerne som er etablert i Unionen, samtidig som det tas hensyn til at en vesentlig andel av 

det skipsutstyret som omfattes av dette direktiv, kanskje aldri vil bli importert til og distribuert på medlemsstatenes 

territorium.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av produkter, og om 

oppheving av rådsbeslutning 93/465/EØF (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82). 
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12) Ettersom skipsutstyr anbringes om bord på skip i forbindelse med bygging eller reparasjon av skip over hele verden, blir 

oppgaven med å overvåke markedet særlig problematisk og kan ikke støttes effektivt med grensekontroll. Forpliktelsene 

for henholdsvis medlemsstatene og markedsdeltakerne i Unionen bør derfor angis tydelig. Medlemsstatene bør sikre at 

bare skipsutstyr som oppfyller kravene, installeres om bord på skip som seiler under deres flagg, og at denne 

forpliktelsen oppfylles ved at flaggstatens myndighet i henhold til internasjonale konvensjoner utsteder, godkjenner eller 

fornyer skipenes sertifikater, samt ved nasjonale markedstilsynsordninger som er innført i samsvar med Unionens 

ramme for markedstilsyn fastsatt i kapittel III i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(1). 

Medlemsstatene bør få hjelp til å oppfylle disse forpliktelsene gjennom de informasjonssystemene som Kommisjonen 

har stilt til rådighet for vurdering av, melding om og tilsyn med de organene som har tillatelse til å utføre 

samsvarsvurderingsoppgaver, og for utveksling av opplysninger om godkjent skipsutstyr, søknader som er trukket 

tilbake eller avslått, samt utstyr som ikke oppfyller kravene. 

13) I første hånd bør det at produsenten eller eventuelt importøren forsyner skipsutstyret med rattmerket, gi garanti i 

samsvar med deres forpliktelser etter dette direktiv for at utstyret oppfyller kravene og kan bringes i omsetning med 

henblikk på anbringelse om bord på et EU-skip. Deretter er det nødvendig med visse bestemmelser for at rattmerket skal 

bevare sin funksjon og gyldighet etter merkingen, og for at de nasjonale markedstilsynsmyndighetene skal kunne ivareta 

sin oppgave på en effektiv måte. Produsenten eller, dersom det er relevant, importøren eller distributøren bør være 

forpliktet til å gi vedkommende myndigheter fullstendige og sannferdige opplysninger om det utstyret den har forsynt 

med rattmerket, for å sikre at skipsutstyret forblir sikkert. Produsenten bør være forpliktet til å samarbeide med 

markedstilsynsmyndighetene, også med hensyn til de standardene den har produsert og sertifisert utstyr i henhold til, og 

bør også vise behørig aktsomhet når det gjelder skipsutstyr som den bringer i omsetning. I den forbindelse bør en 

produsent som er etablert utenfor Unionen, utpeke en representant for å sikre samarbeidet med vedkommende nasjonale 

myndigheter. 

14) Samsvar med internasjonale prøvingsstandarder kan best kontrolleres ved hjelp av framgangsmåter for samsvarsvur-

dering, for eksempel slike som er fastsatt i beslutning 768/2008/EF. Det er imidlertid bare de framgangsmåtene for 

samsvarsvurdering som oppfyller kravene i de internasjonale dokumentene, som bør gjøres tilgjengelige for 

produsentene. 

15) For å sikre en rettferdig og effektiv framgangsmåte ved mistanke om manglende samsvar bør medlemsstatene 

oppfordres til å treffe alle tiltak som kan bidra til en uttømmende og objektiv vurdering av risikoene. Dersom 

Kommisjonen anser at dette er gjort, bør den ikke være forpliktet til å gjenta vurderingen når den gjennomgår 

begrensende tiltak som medlemsstatene vedtar for utstyr som ikke oppfyller kravene. 

16) Når Kommisjonen utfører sine undersøkelsesoppgaver i forbindelse med meldte organer, bør den holde medlemsstatene 

underrettet og i størst mulig grad samarbeide med dem, samtidig som den tar behørig hensyn til sin uavhengige rolle. 

17) Når tilsynsmyndighetene i en medlemsstat anser det som sannsynlig at skipsutstyr som omfattes av dette direktiv, kan 

utgjøre en risiko for sjøsikkerheten, helsen eller miljøet, bør de vurdere eller prøve det aktuelle utstyret. Dersom det 

avdekkes en risiko, bør medlemsstaten oppfordre den berørte markedsdeltakeren til å treffe egnede korrigerende tiltak, 

eventuelt trekke tilbake eller tilbakekalle det aktuelle utstyret. 

18) Bruk av skipsutstyr som ikke er forsynt med rattmerket, bør tillates i unntakstilfeller, særlig når det ikke er mulig for et 

skip å skaffe rattmerket utstyr i en havn eller på et anlegg utenfor Unionen, eller når rattmerket utstyr ikke er tilgjengelig 

på markedet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for 

markedsføring av produkter (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30). 
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19) Det er nødvendig å sikre at oppnåelsen av målene for dette direktiv ikke hindres av mangel på internasjonale standarder 

eller alvorlige svakheter eller avvik i eksisterende standarder, herunder prøvingsstandarder, for en bestemt type 

skipsutstyr som omfattes av virkeområdet for dette direktiv. Det er også nødvendig å identifisere hvilke bestemte typer 

skipsutstyr som med fordel kan merkes elektronisk. Videre er det nødvendig å holde ajourført en ikke-grunnleggende 

bestemmelse i dette direktiv, nemlig henvisningene til standarder i vedlegg III, når nye standarder blir tilgjengelige. 

Myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte bør derfor 

delegeres til Kommisjonen når det gjelder å vedta harmoniserte tekniske spesifikasjoner og prøvingsstandarder på visse 

vilkår og på midlertidig basis, og å endre disse henvisningene. Det er av særlig betydning at Kommisjonen 

gjennomfører egnede samråd under det forberedende arbeidet, herunder på ekspertnivå. Kommisjonen bør ved 

forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter sikre at relevante dokumenter oversendes Europaparlamentet og 

Rådet samtidig, til rett tid og på en egnet måte. 

20) For å nå målene for dette direktiv bør de internasjonale dokumentene gjennomføres på en ensartet måte på det indre 

marked. For hver type skipsutstyr som ifølge internasjonale konvensjoner skal godkjennes av flaggstaten, er det derfor 

nødvendig å fastsette i god tid og på en tydelig måte hvilke krav til utforming, konstruksjon og yteevne og hvilke 

tilhørende prøvingsstandarder som gjelder for det aktuelle utstyret i henhold til de internasjonale dokumentene, og å 

vedta felles kriterier og framgangsmåter, herunder tidsplaner, for hvordan disse kravene og standardene skal 

gjennomføres av de meldte organene, medlemsstatenes myndigheter og markedsdeltakerne, herunder driftsansvarlige 

som har ansvaret for å anbringe utstyr om bord på et EU-skip. Det er også nødvendig å sikre at oppnåelsen av målene 

for dette direktiv ikke hindres av mangler i de gjeldende tekniske spesifikasjonene og prøvingsstandardene, eller av at 

IMO ikke har utarbeidet egnede standarder for skipsutstyr som omfattes av virkeområdet for dette direktiv. 

21) De internasjonale dokumentene, med unntak av prøvingsstandarder, bør automatisk få anvendelse i sin ajourførte 

utgave. For å begrense risikoen for at innføring av nye prøvingsstandarder i Unionen skaper uforholdsmessig store 

problemer for EU-flåten og for markedsdeltakerne med hensyn til klarhet og rettssikkerhet, bør slike nye 

prøvingsstandarder ikke tre i kraft automatisk, men heller uttrykkelig fastsettes av Kommisjonen. 

22) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. 

Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(1). 

23) For å sikre en harmonisert, rask og enkel gjennomføring av dette direktiv bør gjennomføringsrettsaktene som vedtas i 

henhold til dette direktiv, være kommisjonsforordninger. 

24) I tråd med etablert praksis kan komiteen nevnt i dette direktiv spille en viktig rolle i å undersøke spørsmål i forbindelse 

med anvendelsen av dette direktiv som reises enten av lederen av komiteen eller av en medlemsstats representant i 

henhold til komiteens forretningsorden. 

25) Ved behandling av spørsmål som gjelder dette direktiv, bortsett fra spørsmål om gjennomføring eller overtredelse av 

direktivet, for eksempel i en av Kommisjonens ekspertgrupper, bør Europaparlamentet i tråd med gjeldende praksis 

motta full informasjon og dokumentasjon og ved behov en invitasjon til å delta i møter.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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26) I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002(1) skal Kommisjonen bistås av Det europeiske 

sjøsikkerhetsbyrå når det gjelder den faktiske gjennomføringen av relevante bindende unionsrettsakter og utførelsen av 

de oppgavene som Kommisjonen er pålagt ved disse. 

27) Vedkommende myndigheter og alle markedsdeltakere bør gjøre sitt ytterste for å lette skriftlig kommunikasjon i 

samsvar med internasjonal praksis, med henblikk på å finne en felles kommunikasjonsform. 

28) Ettersom målene for dette direktiv, som er å øke sjøsikkerheten og hindre havforurensning ved hjelp av en ensartet 

anvendelse av de relevante internasjonale dokumentene om utstyr beregnet på anbringelse om bord på skip, samt å sikre 

fritt varebytte for slikt utstyr innenfor Unionen, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn 

av tiltakets omfang bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt 

i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske Union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 

går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

29) Tiltakene som skal vedtas, utgjør en vesentlig endring av bestemmelsene i direktiv 96/98/EF, og av klarhetshensyn bør 

derfor nevnte direktiv oppheves og erstattes med dette direktiv — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Dette direktiv har som formål å styrke sjøsikkerheten og hindre havforurensning ved at de relevante internasjonale 

dokumentene får en ensartet anvendelse på skipsutstyr som skal anbringes om bord på EU-skip, samt å sikre fritt varebytte for 

slikt utstyr i Unionen. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med 

1) «skipsutstyr» utstyr som omfattes av dette direktiv i samsvar med artikkel 3, 

2) «EU-skip» et skip som seiler under en medlemsstats flagg, og som omfattes av virkeområdet for de internasjonale 

konvensjonene, 

3) «internasjonale konvensjoner» følgende konvensjoner, med tilhørende protokoller og regelverk for obligatorisk 

anvendelse, vedtatt under ledelse av Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO), som har trådt i kraft og fastsetter 

særlige krav til flaggstatens godkjenning av utstyr som skal anbringes om bord på skip: 

– Konvensjonen om internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen (1972) (COLREG),  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 av 27. juni 2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå (EFT L 208 av 

5.8.2002, s. 1). 
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– Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip (1973) (MARPOL), 

– Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (1974) (SOLAS), 

4) «prøvingsstandarder» de prøvingsstandardene for skipsutstyr som er fastsatt av 

– Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO), 

– Den internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO), 

– Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon (IEC), 

– Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN), 

– Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering (CENELEC), 

– Den internasjonale teleunion (ITU), 

– Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjon (ETSI), 

– Kommisjonen, i samsvar med artikkel 8 og artikkel 27 nr. 6 i dette direktiv, 

– de reguleringsmyndighetene som er anerkjent i de avtalene om gjensidig godkjenning som Unionen er part i, 

5) «internasjonale dokumenter» de internasjonale konvensjonene og de IMO-resolusjonene og -rundskrivene som 

gjennomfører konvensjonene, i sin ajourførte utgave, samt prøvingsstandardene, 

6) «rattmerke» symbolet som er omhandlet i artikkel 9 og fastsatt i vedlegg I, eller eventuelt den elektroniske merkingen 

omhandlet i artikkel 11, 

7) «meldt organ» en organisasjon som er utpekt av en medlemsstats vedkommende nasjonale myndighet i samsvar med 

artikkel 17, 

8) «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av skipsutstyr på unionsmarkedet i forbindelse med kommersiell 

virksomhet, med eller uten vederlag, 

9) «bringe i omsetning» gjøre skipsutstyr tilgjengelig på unionsmarkedet for første gang, 

10) «produsent» enhver fysisk eller juridisk person som produserer skipsutstyr eller får skipsutstyr konstruert eller produsert, 

og som markedsfører dette utstyret under sitt navn eller varemerke, 

11) «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent til å 

utføre nærmere angitte oppgaver på dennes vegne,  
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12) «importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som bringer skipsutstyr fra en tredjestat i omsetning i 

Unionen, 

13) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i omsetningskjeden, bortsett fra produsenten eller importøren, som gjør 

skipsutstyr tilgjengelig på markedet, 

14) «markedsdeltakere» produsenten, representanten, importøren og distributøren, 

15) «akkreditering» en akkreditering som definert i artikkel 2 nr. 10 i forordning (EF) nr. 765/2008, 

16) «nasjonalt akkrediteringsorgan» et nasjonalt akkrediteringsorgan som definert i artikkel 2 nr. 11 i forordning (EF) 

nr. 765/2008, 

17) «samsvarsvurdering» framgangsmåten som de meldte organene i samsvar med artikkel 15 følger for å kontrollere om 

skipsutstyr oppfyller kravene fastsatt i dette direktiv, 

18) «samsvarsvurderingsorgan» et organ som utfører samsvarsvurderingsoppgaver, herunder kalibrering, prøving, sertifisering 

og inspeksjon, 

19) «tilbakekalling» ethvert tiltak som har som mål at skipsutstyr som allerede er anbrakt om bord på EU-skip, eller som er 

anskaffet med sikte på anbringelse om bord på EU-skip, leveres tilbake, 

20) «tilbaketrekking» ethvert tiltak for å hindre at skipsutstyr i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig på markedet, 

21) «EU-samsvarserklæring» en erklæring utstedt av produsenten i samsvar med artikkel 16, 

22) «produkt» et produkt som er skipsutstyr. 

Artikkel 3 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på utstyr som er anbrakt eller skal anbringes om bord på et EU-skip, og som i henhold til de 

internasjonale dokumentene skal godkjennes av flaggstatens myndigheter, uavhengig av om skipet befinner seg i Unionen når 

utstyret blir montert. 

2.  Til tross for at utstyret nevnt i nr. 1 også kan omfattes av virkeområdet for andre EU-rettsakter enn dette direktiv, skal 

utstyret, med henblikk på formålet fastsatt i artikkel 1, bare være underlagt dette direktiv. 

Artikkel 4 

Krav til skipsutstyr 

1.  Skipsutstyr som anbringes om bord på et EU-skip på datoen nevnt i artikkel 39 nr. 1 annet ledd eller senere, skal oppfylle 

de kravene til utforming, konstruksjon og yteevne som ifølge de internasjonale dokumentene er gjeldende på det tidspunktet 

utstyret anbringes om bord.  
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2.  Skipsutstyrets samsvar med kravene nevnt i nr. 1 skal dokumenteres utelukkende i henhold til de prøvingsstandardene og 

etter de framgangsmåtene for samsvarsvurdering som er nevnt i artikkel 15. 

3.  De internasjonale dokumentene skal få anvendelse uten at det berører framgangsmåten for samsvarskontroll fastsatt i 

artikkel 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002(1). 

4.  Kravene og standardene nevnt i nr. 1 og 2 skal gjennomføres på en ensartet måte i samsvar med artikkel 35 nr. 2. 

Artikkel 5 

Anvendelse 

1.  Når medlemsstatene i henhold til de internasjonale konvensjonene utsteder, godkjenner eller fornyer sertifikater for skip 

som seiler under deres flagg, skal de sikre at skipsutstyret om bord på disse skipene oppfyller kravene i dette direktiv. 

2.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at skipsutstyr om bord på skip som seiler under deres flagg, 

oppfyller kravene i de internasjonale dokumentene som får anvendelse på utstyr som allerede er anbrakt om bord. 

Kommisjonen skal gis gjennomføringsmyndighet for å sikre ensartet anvendelse av disse tiltakene, i samsvar med artikkel 35 

nr. 3. 

Artikkel 6 

Det indre markeds virkemåte 

Medlemsstatene skal ikke forby at skipsutstyr som er i samsvar med dette direktiv, bringes i omsetning eller anbringes om bord 

på et EU-skip, eller nekte å utstede eller fornye sertifikater for slikt utstyr til skip som seiler under deres flagg. 

Artikkel 7 

Overføring av et skip til en medlemsstats flagg 

1.  Når et skip som ikke er et EU-skip, skal overføres til en medlemsstats flagg, skal den nye flaggstaten inspisere skipet for å 

kontrollere at skipsutstyrets faktiske tilstand stemmer overens med utstyrets sikkerhetssertifikater og enten er i samsvar med 

dette direktiv og forsynt med rattmerket, eller er likeverdig, til tilfredsstillelse for den berørte medlemsstatens myndigheter, 

med skipsutstyr som fra 18. september 2016 er sertifisert i samsvar med dette direktiv. 

2.  Dersom det ikke er mulig å fastslå tidspunktet for installasjon av skipsutstyret om bord, kan medlemsstatene fastsette 

tilfredsstillende krav til likeverdighet, samtidig som det tas hensyn til relevante internasjonale dokumenter. 

3.  Utstyr som ikke er forsynt med rattmerket, eller som myndighetene ikke anser som likeverdig, skal erstattes. 

4.  For skipsutstyr som anses som likeverdig i henhold til denne artikkel, skal medlemsstaten utstede et sertifikat som alltid 

skal følge utstyret. Dette sertifikatet skal inneholde flaggstatens tillatelse til at utstyret beholdes om bord på skipet, og 

eventuelle begrensninger eller bestemmelser som gjelder bruken av utstyret.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002 av 5. november 2002 om nedsettelse av en komité for sjøsikkerhet og hindring av 

forurensning fra skip (COSS) (EFT L 324 av 29.11.2002, s. 1.). 
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Artikkel 8 

Standarder for skipsutstyr 

1.  Uten at det berører europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF(1), som endret ved europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1025/2012(2), skal Unionen tilstrebe at IMO og standardiseringsorganer utarbeider hensiktsmessige internasjonale 

standarder, herunder detaljerte tekniske spesifikasjoner og prøvingsstandarder, for skipsutstyr hvis bruk eller installasjon om 

bord på skip anses som nødvendig for å bedre sjøsikkerheten og hindre havforurensning. Kommisjonen skal overvåke denne 

utviklingen jevnlig. 

2.  Dersom det ikke finnes en internasjonal standard for en bestemt type skipsutstyr, skal Kommisjonen i unntakstilfeller der 

det er behørig begrunnet ved en passende analyse, og for å unngå en alvorlig og uakseptabel trussel mot sjøsikkerheten, helsen 

eller miljøet, samtidig som det tas hensyn til eventuelt pågående arbeid på IMO-plan, gis myndighet til å vedta, gjennom 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 37, harmoniserte tekniske spesifikasjoner og prøvingsstandarder for den bestemte 

typen skipsutstyr. 

Det er av særlig betydning at Kommisjonen gjennomfører samråd med eksperter, herunder med medlemsstatenes egne 

eksperter, under det forberedende arbeidet med delegerte rettsakter. 

Disse tekniske spesifikasjonene og prøvingsstandardene får midlertidig anvendelse inntil IMO har vedtatt en standard for den 

bestemte typen skipsutstyr. 

3.  I unntakstilfeller der det er behørig begrunnet ved en passende analyse, og dersom det er nødvendig for å unngå en påvist 

og uakseptabel trussel mot sjøsikkerheten, helsen eller miljøet som skyldes en svakhet eller et avvik i en eksisterende standard 

for en bestemt type skipsutstyr, som angitt av Kommisjonen i henhold til artikkel 35 nr. 2 eller 3, samtidig som det tas hensyn 

til eventuelt pågående arbeid på IMO-plan, skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta, gjennom delegerte rettsakter i samsvar 

med artikkel 37, harmoniserte tekniske spesifikasjoner og prøvingsstandarder for den bestemte typen skipsutstyr, men bare i 

den grad det er nødvendig for å utbedre den alvorlige svakheten eller det alvorlige avviket. 

Det er av særlig betydning at Kommisjonen gjennomfører samråd med eksperter, herunder med medlemsstatenes egne 

eksperter, under det forberedende arbeidet med delegerte rettsakter. 

De tekniske spesifikasjonene og prøvingsstandardene får midlertidig anvendelse inntil IMO har gjennomgått standarden for den 

bestemte typen skipsutstyr. 

4.  De tekniske spesifikasjonene og standardene som vedtas i samsvar med nr. 2 og 3, skal gjøres tilgjengelige av 

Kommisjonen uten vederlag. 

KAPITTEL 2 

RATTMERKET 

Artikkel 9 

Rattmerket 

1.  Rattmerket skal påføres skipsutstyr når det ved hjelp av de relevante framgangsmåtene for samsvarsvurdering er 

dokumentert at skipsutstyret oppfyller kravene i dette direktiv.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (EFT  

L 204 av 21.7.1998, s. 37). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering og om endring av rådsdirektiv 89/686/EØF og 

93/15/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 

2009/23/EF og 2009/105/EF og om oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1673/2006/EF (EUT 

L 316 av 14.11.2012, s. 12). 
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2.  Rattmerket skal ikke påføres andre produkter. 

3.  Rattmerkets utforming er fastsatt i vedlegg I. 

4.  Bruken av rattmerket skal være underlagt de allmenne prinsippene i artikkel 30 nr. 1 og nr. 3–6 i forordning (EF) 

nr. 765/2008, og henvisninger til CE-merkingen skal forstås som henvisninger til rattmerket. 

Artikkel 10 

Regler og vilkår for påføring av rattmerket 

1.  Rattmerket skal påføres produktet eller produktets merkeplate slik at det er lett synlig, lesbart og ikke kan slettes, samt 

eventuelt integreres i produktets programvare. Dersom produktet er av en slik art at dette ikke er mulig eller berettiget, skal det 

påføres emballasjen samt medfølgende dokumenter. 

2.  Rattmerket skal påføres på slutten av produksjonsfasen. 

3.  Rattmerket skal følges av det meldte organets identifikasjonsnummer dersom dette organet er involvert i produk-

sjonskontrollfasen, og av det året merket ble påført. 

4.  Det meldte organets identifikasjonsnummer skal påføres av organet selv eller av produsenten eller produsentens 

representant etter organets anvisning. 

Artikkel 11 

Elektronisk merking 

1.  Med henblikk på å lette markedstilsynet og hindre etterligninger av bestemte typer skipsutstyr som nevnt i nr. 3, kan 

produsentene bruke en passende og pålitelig form for elektronisk merking i stedet for eller i tillegg til rattmerket. I slike tilfeller 

får artikkel 9 og 10 tilsvarende anvendelse. 

2.  Kommisjonen skal utføre en nytte- og kostnadsanalyse av bruken av elektronisk merking som et tillegg til eller en 

erstatning for rattmerket. 

3.  Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 37 for å identifisere hvilke bestemte typer skipsutstyr 

som med fordel kan merkes elektronisk. Det er av særlig betydning at Kommisjonen gjennomfører samråd med eksperter, 

herunder med medlemsstatenes egne eksperter, under det forberedende arbeidet med delegerte rettsakter. 

4.  Kommisjonen skal gis gjennomføringsmyndighet, slik at den i form av kommisjonsforordninger og etter undersøkel-

sesprosedyren nevnt i artikkel 38 nr. 2 kan fastsette passende tekniske kriterier for utforming, funksjon, påføring og bruk av 

elektroniske merker. 

5.  For utstyr som er identifisert i samsvar med nr. 3, kan rattmerket senest tre år etter at de passende tekniske kriteriene nevnt 

i nr. 4 er vedtatt, suppleres med en passende og pålitelig form for elektronisk merking. 

6.  For utstyr som er identifisert i samsvar med nr. 3, kan rattmerket senest fem år etter at de passende tekniske kriteriene 

nevnt i nr. 4 er vedtatt, erstattes av en passende og pålitelig form for elektronisk merking.  
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KAPITTEL 3 

MARKEDSDELTAKERNES FORPLIKTELSER 

Artikkel 12 

Produsentenes forpliktelser 

1.  Ved å påføre rattmerket påtar produsentene seg ansvaret for å garantere at det skipsutstyret som forsynes med merket, er 

utformet og produsert i samsvar med de tekniske spesifikasjonene og standardene som gjennomføres i samsvar med artikkel 35 

nr. 2, og de påtar seg forpliktelsene i nr. 2–9 i denne artikkel. 

2.  Produsentene skal utarbeide den nødvendige tekniske dokumentasjonen og sørge for at de gjeldende framgangsmåtene for 

samsvarsvurdering gjennomføres. 

3.  Når det ved framgangsmåten for samsvarsvurdering er påvist at skipsutstyr oppfyller gjeldende krav, skal produsentene 

utarbeide en EU-samsvarserklæring i samsvar med artikkel 16 og påføre rattmerket i samsvar med artikkel 9 og 10. 

4.  Produsentene skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og EU-samsvarserklæringen nevnt i artikkel 16 i minst ti år 

etter at rattmerket er påført, og under ingen omstendigheter i kortere tid enn det aktuelle skipsutstyrets forventede levetid. 

5.  Produsentene skal påse at det ved serieproduksjon finnes framgangsmåter for å sikre fortsatt samsvar. Det skal tas behørig 

hensyn til endringer i skipsutstyrets utforming eller egenskaper samt endringer i kravene i de internasjonale dokumentene nevnt 

i artikkel 4 som ligger til grunn for erklæringen om at skipsutstyret er i samsvar. Dersom det er nødvendig i samsvar med 

vedlegg II, skal produsentene sørge for at det gjennomføres en ny samsvarsvurdering. 

6.  Produsentene skal sikre at deres produkter har et type-, parti- eller serienummer eller en annen angivelse som gjør det 

mulig å identifisere dem, eller, dersom dette ikke er mulig på grunn av produktets størrelse eller art, at de nødvendige 

opplysningene finnes på emballasjen eller i et dokument som følger med produktet, eller begge deler, alt etter hva som er 

hensiktsmessig. 

7.  Produsentene skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på produktet eller, dersom dette ikke er 

mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger med produktet, eller begge deler, alt etter hva som er hensiktsmessig. 

Adressen skal angi ett enkelt sted der produsenten kan kontaktes. 

8.  Produsentene skal sikre at produktet ledsages av instrukser og all nødvendig informasjon for sikker installasjon om bord 

og sikker bruk av produktet, herunder eventuelle bruksbegrensninger, som brukerne lett kan forstå, samt all annen 

dokumentasjon som kreves i henhold til internasjonale dokumenter eller prøvingsstandarder. 

9.  Produsenter som anser eller har grunn til å tro at et produkt som de har påført rattmerket, ikke er i samsvar med gjeldende 

krav til utforming, konstruksjon og yteevne og med prøvingsstandardene som gjennomføres i samsvar med artikkel 35 nr. 2 og 

3, skal umiddelbart treffe nødvendige korrigerende tiltak for å bringe dette produktet i samsvar eller om nødvendig trekke det 

tilbake eller tilbakekalle det. Dersom produktet utgjør en risiko, skal produsentene dessuten umiddelbart underrette 

vedkommende nasjonale myndigheter i medlemsstatene om dette og gi nærmere opplysninger, særlig om det manglende 

samsvaret og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.  
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10.  Produsentene skal på begrunnet anmodning fra en vedkommende myndighet gi denne alle opplysninger og all 

dokumentasjon som er nødvendig for å vise at produktet oppfyller kravene, på et språk som er lett forståelig for eller kan godtas 

av myndigheten, gi myndigheten adgang til sine lokaler for markedstilsynsformål i samsvar med artikkel 19 i forordning (EF) 

nr. 765/2008 og framlegge eller gi tilgang til stikkprøver i samsvar med artikkel 25 nr. 4 i dette direktiv. De skal på anmodning 

fra nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som treffes for å fjerne risikoene forbundet med produkter de 

har brakt i omsetning. 

Artikkel 13 

Representanter 

1.  En produsent som ikke befinner seg på territoriet til minst én medlemsstat, skal ved skriftlig fullmakt utpeke en 

representant for Unionen og i fullmakten angi navnet på representanten og dennes kontaktadresse. 

2.  Oppfyllelse av forpliktelsene fastsatt i artikkel 12 nr. 1 og utarbeiding av teknisk dokumentasjon skal ikke være en del av 

representantens fullmakt. 

3.  En representant skal utføre de oppgavene som er angitt i fullmakten fra produsenten. På grunnlag av fullmakten skal 

representanten minst kunne gjøre følgende: 

a)  Kunne stille EU-samsvarserklæringen og den tekniske dokumentasjonen til rådighet for nasjonale tilsynsmyndigheter i 

minst ti år etter at rattmerket er påført, og under ingen omstendigheter i kortere tid enn det aktuelle skipsutstyrets forventede 

levetid. 

b)  På begrunnet anmodning fra en vedkommende myndighet gi denne all informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for 

å påvise at produktet oppfyller kravene. 

c)  På anmodning fra vedkommende myndigheter samarbeide med disse om alle tiltak som treffes for å fjerne risikoene 

forbundet med produkter som omfattes av representantens fullmakt. 

Artikkel 14 

Andre markedsdeltakere 

1.  Importørene skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på produktet eller, dersom dette ikke er 

mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger med produktet, eller begge deler, alt etter hva som er hensiktsmessig. 

2.  Importørene og distributørene skal på begrunnet anmodning fra en vedkommende myndighet gi denne all informasjon og 

dokumentasjon som er nødvendig for å påvise at produktet oppfyller kravene, på et språk som er lett forståelig for eller kan 

godtas av vedkommende myndighet. De skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak 

som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med produkter de har brakt i omsetning. 

3.  En importør eller distributør skal i dette direktiv anses som produsent og skal være underlagt produsentens forpliktelser i 

henhold til artikkel 12 når denne i eget navn eller under eget varemerke bringer skipsutstyr i omsetning eller anbringer 

skipsutstyr om bord på et EU-skip, eller endrer skipsutstyr som allerede er brakt i omsetning, på en måte som kan påvirke 

samsvaret med de gjeldende kravene.  
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4.  I en periode på minst ti år etter at rattmerket er påført, og under ingen omstendigheter i kortere tid enn det aktuelle 

skipsutstyrets forventede levetid, skal markedsdeltakere på anmodning kunne identifisere følgende for markedstil-

synsmyndighetene: 

a)  Alle markedsdeltakere som har levert et produkt til dem. 

b)  Alle markedsdeltakere som de har levert et produkt til. 

KAPITTEL 4 

SAMSVARSVURDERING OG MELDING AV SAMSVARSVURDERINGSORGANER 

Artikkel 15 

Framgangsmåter for samsvarsvurdering 

1.  Framgangsmåtene for samsvarsvurdering er fastsatt i vedlegg II. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at produsenten eller produsentens representant lar et meldt organ gjennomføre samsvarsvur-

deringen for en bestemt type skipsutstyr ved å bruke et av alternativene som Kommisjonen har valgt ut blant framgangsmåtene 

nedenfor og har fastsatt ved gjennomføringsrettsakter vedtatt etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 38 nr. 2: 

a)  Når EF-typeprøving (modul B) skal brukes, skal alt skipsutstyr før det bringes i omsetning ha gjennomgått 

– kvalitetssikring av produksjonen (modul D) eller 

– kvalitetssikring av produktene (modul E) eller 

– produktverifisering (modul F). 

b)  Dersom skipsutstyr er produsert enkeltvis eller i et lite antall og ikke er serie- eller masseprodusert, kan EF-verifisering av 

enkelteksemplarer (modul G) brukes som framgangsmåte for samsvarsvurdering. 

3.  Kommisjonen skal ved hjelp av informasjonssystemet som stilles til rådighet for dette formålet, ajourføre listen over 

godkjent skipsutstyr og søknader som er trukket tilbake eller avslått, og gjøre listen tilgjengelig for de berørte partene. 

Artikkel 16 

EU-samsvarserklæring 

1.  I EU-samsvarserklæringen skal det fastslås at de kravene som er fastsatt i samsvar med artikkel 4, er oppfylt. 

2.  EU-samsvarserklæringen skal være i henhold til malen fastsatt i vedlegg III til beslutning nr. 768/2008/EF. Den skal 

inneholde de opplysningene som er angitt i de relevante modulene fastsatt i vedlegg II til dette direktiv, og skal ajourføres 

jevnlig. 

3.  Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen påtar produsenten seg det ansvaret og de forpliktelsene som er nevnt i 

artikkel 12 nr. 1.  
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4.  Når skipsutstyr anbringes om bord på et EU-skip, skal skipet forsynes med en kopi av EU-samsvarserklæringen, som skal 

oppbevares om bord inntil det aktuelle utstyret fjernes fra skipet. Den skal oversettes av produsenten til det eller de språkene 

som flaggstaten krever, herunder minst til et språk som det er vanlig å bruke i sjøtransportsektoren. 

5.  En kopi av EU-samsvarserklæringen skal framlegges for det meldte organet eller for de organene som har gjennomført de 

relevante framgangsmåtene for samsvarsvurdering. 

Artikkel 17 

Melding av samsvarsvurderingsorganer 

1.  Medlemsstatene skal ved hjelp av det informasjonssystemet som Kommisjonen har stilt til rådighet for dette formålet, 

underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om organer som har tillatelse til å utføre samsvarsvurderingsoppgaver i 

henhold til dette direktiv. 

2.  Meldte organer skal oppfylle kravene fastsatt i vedlegg III. 

Artikkel 18 

Meldermyndigheter 

1.  Medlemsstatene skal utpeke en meldermyndighet som skal ha ansvaret for å opprette og gjennomføre de nødvendige 

framgangsmåtene for vurdering og melding av samsvarsvurderingsorganer og tilsyn med meldte organer, herunder samsvar 

med artikkel 20. 

2.  Det skal føres tilsyn med meldte organer minst annethvert år. Kommisjonen kan velge å delta som observatør i forbindelse 

med tilsynet. 

3.  Medlemsstatene kan bestemme at vurdering og tilsyn nevnt i nr. 1 skal utføres av et nasjonalt akkrediteringsorgan. 

4.  Dersom meldermyndigheten delegerer eller på annen måte overlater vurderingen, meldingen eller tilsynet nevnt i nr. 1 til 

et organ som ikke er et statlig foretak, skal nevnte organ være en juridisk person og være tilsvarende underlagt kravene i 

vedlegg V. I tillegg skal dette organet ha truffet tiltak for å kunne dekke erstatningsansvar som kan oppstå i forbindelse med 

virksomheten. 

5.  Meldermyndigheten skal være fullt ut ansvarlig for de oppgavene som utføres av organet nevnt i nr. 4. 

6.  Meldermyndigheten skal oppfylle kravene fastsatt i vedlegg V. 

Artikkel 19 

Meldermyndigheters opplysningsplikt 

1.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine framgangsmåter for vurdering og melding av samsvarsvur-

deringsorganer og tilsyn med slike organer, og om eventuelle endringer av disse. 

2.  Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene ved hjelp av informasjonssystemet som stilles til rådighet for dette 

formålet.  
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Artikkel 20 

Meldte organers datterforetak og underleverandører 

1.  Dersom et meldt organ overlater bestemte oppgaver i forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør eller et 

datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller datterforetaket oppfyller kravene i vedlegg III og underrette 

meldermyndigheten om dette. 

2.  Meldte organer skal påta seg det fulle ansvar for de oppgavene som blir utført av underleverandører eller datterforetak, 

uansett hvor disse er etablert. 

3.  Oppgaver kan overlates til en underleverandør eller et datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke til det. 

4.  Meldte organer skal kunne stille til rådighet for meldermyndigheten de dokumentene som er relevante for vurderingen av 

underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner, og av de oppgavene de har utført i henhold til dette direktiv. 

Artikkel 21 

Endringer av meldinger 

1.  Dersom en meldermyndighet har fastslått eller er blitt underrettet om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene i 

vedlegg III, eller at det ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til dette direktiv, skal meldermyndigheten enten begrense, 

midlertidig oppheve eller trekke tilbake meldingen, alt etter hva som er hensiktsmessig, og avhengig av hvor alvorlig den 

manglende oppfyllelsen av disse kravene eller forpliktelsene er. Den skal ved hjelp av informasjonssystemet som Kommisjonen 

har stilt til rådighet for dette formålet, umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om dette. 

2.  Dersom en melding begrenses, midlertidig oppheves eller trekkes tilbake, eller dersom det meldte organets virksomhet har 

opphørt, skal meldermedlemsstaten treffe egnede tiltak for å sikre at organets arkiver enten blir behandlet av et annet meldt 

organ eller blir stilt til rådighet for de ansvarlige meldermyndighetene og markedstilsynsmyndighetene på deres anmodning. 

Artikkel 22 

Tvil om meldte organers kompetanse 

1.  Kommisjonen skal undersøke alle saker der den på grunnlag av tilgjengelige opplysninger er i tvil om eller er blitt gjort 

oppmerksom på at det foreligger tvil om hvorvidt et meldt organ er kompetent eller fortsatt oppfyller de kravene og det ansvaret 

det er underlagt. 

2.  Meldermedlemsstaten skal på anmodning gi Kommisjonen alle opplysninger om grunnlaget for meldingen eller for 

opprettholdelsen av det berørte organets kompetanse. 

3.  Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger som den innhenter mens undersøkelsene pågår, blir behandlet 

fortrolig. 

4.  Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke oppfyller, eller ikke lenger oppfyller, kravene som gjelder for 

meldingen, skal den umiddelbart underrette meldermedlemsstaten om dette og anmode den om umiddelbart å treffe nødvendige 

korrigerende tiltak, herunder om nødvendig tilbaketrekking av meldingen. 

Artikkel 23 

Meldte organers driftsmessige forpliktelser 

1.  Meldte organer skal utføre samsvarsvurderinger eller sørge for at de blir utført etter framgangsmåtene fastsatt i 

artikkel 15.  
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2.  Dersom et meldt organ finner at en produsent ikke har oppfylt kravene fastsatt i artikkel 12, skal det kreve at produsenten 

umiddelbart treffer egnede korrigerende tiltak, og skal ikke utstede et samsvarssertifikat. 

3.  Dersom et meldt organ i forbindelse med kontroll av samsvar etter utstedelsen av et samsvarssertifikat finner at et produkt 

ikke lenger oppfyller kravene, skal det kreve at produsenten umiddelbart treffer egnede korrigerende tiltak, og skal om 

nødvendig oppheve sertifikatet midlertidig eller trekke det tilbake. Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom de 

ikke har den ønskede virkningen, skal det meldte organet begrense, midlertidig oppheve eller trekke tilbake sertifikatet, alt etter 

hva som er hensiktsmessig. 

Artikkel 24 

Meldte organers opplysningsplikt 

1.  Meldte organer skal underrette meldermyndigheten om 

a)  alle tilfeller av avslag på søknad om eller begrensning, midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av et samsvarssertifikat, 

b)  alle omstendigheter som påvirker omfanget av og vilkårene for melding, 

c)  alle anmodninger de har mottatt fra markedstilsynsmyndighetene vedrørende opplysninger om samsvarsvurderings-

virksomhet, 

d)  på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er utført innenfor rammen av organets melding, og enhver annen 

virksomhet som er utført, herunder virksomhet og underleveranser over landegrensene. 

2.  Meldte organer skal på anmodning gi Kommisjonen og medlemsstatene relevante opplysninger om spørsmål knyttet til 

negative og positive resultater av samsvarsvurderinger. Meldte organer skal gi de andre meldte organene som utøver 

samsvarsvurderingsvirksomhet som omfatter de samme produktene, opplysninger om negative og, på anmodning, positive 

resultater av samsvarsvurderinger. 

KAPITTEL 5 

MARKEDSTILSYN I UNIONEN, KONTROLL AV PRODUKTER OG BESKYTTELSESTILTAK 

Artikkel 25 

EUs rammebestemmelser om markedstilsyn 

1.  Når det gjelder skipsutstyr, skal medlemsstatene føre markedstilsyn i samsvar med EUs rammebestemmelser om 

markedstilsyn som fastsatt i kapittel III i forordning (EF) nr. 765/2008, med forbehold for nr. 2 og 3 i denne artikkel. 

2.  I nasjonale infrastrukturer og programmer for markedstilsyn skal det tas hensyn til skipsutstyrssektorens særlige 

egenskaper, herunder de ulike framgangsmåtene som utføres som et ledd i samsvarsvurderingen, og særlig til de 

ansvarsområdene som internasjonale konvensjoner pålegger flaggstatens myndigheter. 

3.  Markedstilsyn kan omfatte dokumentkontroll samt kontroll av skipsutstyr som er forsynt med rattmerket, uavhengig av 

om utstyret er anbrakt om bord på skip. Kontroll av skipsutstyr som allerede er anbrakt om bord, skal begrenses til 

undersøkelser som kan utføres mens det aktuelle utstyret forblir om bord i fullt funksjonsdyktig stand.  
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4.  Dersom markedstilsynsmyndighetene i en medlemsstat, som definert i forordning (EF) nr. 765/2008, har til hensikt å 

foreta stikkprøvekontroller, kan de, i den grad det er rimelig og praktisk, anmode produsenten om å stille de nødvendige 

stikkprøvene til rådighet eller for produsentens regning sørge for tilgang til stikkprøvene på stedet. 

Artikkel 26 

Framgangsmåte for håndtering av skipsutstyr som utgjør en risiko på nasjonalt plan 

1.  Dersom markedstilsynsmyndighetene i en medlemsstat har tilstrekkelig grunn til å anta at skipsutstyr som omfattes av 

dette direktiv, utgjør en risiko for sjøsikkerheten, helsen eller miljøet, skal de utføre en vurdering av det aktuelle skipsutstyret 

som omfatter alle relevante krav fastsatt i dette direktiv. De berørte markedsdeltakerne skal samarbeide med markedstil-

synsmyndighetene om dette etter behov. 

Dersom markedstilsynsmyndighetene i forbindelse med vurderingen finner at skipsutstyret ikke oppfyller kravene i dette 

direktiv, skal de omgående kreve at den berørte markedsdeltakeren treffer alle egnede korrigerende tiltak for å bringe 

skipsutstyret i samsvar med disse kravene, trekke det tilbake fra markedet eller tilbakekalle det innen en rimelig frist som de 

fastsetter ut fra risikoens art. 

Markedstilsynsmyndighetene skal underrette det relevante meldte organet om dette. 

Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på tiltakene nevnt i annet ledd i dette nummer. 

2.  Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det manglende samsvaret ikke er begrenset til nasjonalt territorium eller til 

skip som seiler under deres flagg, skal de ved hjelp av informasjonssystemet som Kommisjonen har gjort tilgjengelig for 

markedstilsynsformål, underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om resultatene av vurderingen som er utført i 

henhold til nr. 1, og om de tiltakene de har pålagt markedsdeltakeren å treffe. 

3.  Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende tiltak treffes med hensyn til alle aktuelle produkter som den har 

gjort tilgjengelig på unionsmarkedet eller, eventuelt, anbrakt eller levert for anbringelse om bord på EU-skip. 

4.  Dersom den berørte markedsdeltakeren ikke treffer fyllestgjørende korrigerende tiltak innen fristen fastsatt av 

markedstilsynsmyndighetene i samsvar med nr. 1 annet ledd eller på andre måter unnlater å oppfylle sine forpliktelser i henhold 

til dette direktiv, skal markedstilsynsmyndighetene treffe alle egnede midlertidige tiltak for å forby eller begrense at 

skipsutstyret gjøres tilgjengelig på deres nasjonale marked eller anbringes om bord på skip som seiler under deres flagg, eller 

for å trekke produktet tilbake fra dette markedet eller tilbakekalle det. 

Markedstilsynsmyndighetene skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om disse tiltakene. 

5.  Underretningen nevnt i nr. 4 om tiltakene som er truffet av markedstilsynsmyndighetene, skal omfatte alle tilgjengelige 

opplysninger, særlig de opplysningene som er nødvendige for å identifisere det skipsutstyret som ikke oppfyller kravene, 

utstyrets opprinnelse, arten av det påståtte manglende samsvaret og risikoen i den forbindelse, arten og varigheten av de 

nasjonale tiltakene som er truffet, og de argumentene som den berørte markedsdeltakeren har framsatt. Markedstil-

synsmyndighetene skal særlig angi om det manglende samsvaret skyldes et av følgende: 

a)  At skipsutstyret ikke oppfyller de gjeldende kravene til utforming, konstruksjon og yteevne som fastsatt i henhold til 

artikkel 4.  
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b)  At skipsutstyret ikke oppfyller prøvingsstandardene nevnt i artikkel 4 under samsvarsvurderingen. 

c)  Mangler ved disse prøvingsstandardene. 

6.  Andre medlemsstater enn den medlemsstaten som innledet framgangsmåten, skal umiddelbart underrette Kommisjonen og 

de øvrige medlemsstatene om eventuelle tiltak som er truffet, og eventuelle tilleggsopplysninger de måtte ha om det aktuelle 

skipsutstyrets manglende samsvar, samt eventuelle innvendinger de måtte ha mot det meldte nasjonale tiltaket. 

7.  Dersom verken en medlemsstat eller Kommisjonen innen fire måneder etter mottak av opplysningene om de tiltakene som 

er truffet av markedstilsynsmyndighetene, som nevnt i nr. 4, har reist innvendinger mot et midlertidig tiltak truffet av en 

medlemsstat, skal tiltaket anses for å være berettiget. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at det omgående treffes egnede begrensende tiltak for det aktuelle skipsutstyret, for eksempel at 

produktet trekkes tilbake fra deres marked. 

Artikkel 27 

EUs framgangsmåte ved beslutninger om beskyttelsestiltak 

1.  Dersom det etter at framgangsmåten i artikkel 26 nr. 3 og 4 er fullført, reises innvendinger mot et tiltak truffet av en 

medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at et nasjonalt tiltak kan være i strid med Unionens regelverk, skal 

Kommisjonen omgående innlede samråd med medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og vurdere det 

relevante nasjonale tiltaket. På grunnlag av resultatene av denne vurderingen skal Kommisjonen beslutte om det relevante 

nasjonale tiltaket er berettiget eller ikke. 

2.  Dersom Kommisjonen ved anvendelsen av nr. 1 anser at framgangsmåten som er fulgt ved vedtakelsen av det nasjonale 

tiltaket, sikrer en uttømmende og objektiv vurdering av risikoen, og at det nasjonale tiltaket er i samsvar med artikkel 21 i 

forordning (EF) nr. 765/2008, kan den begrense seg til å undersøke det relevante nasjonale tiltakets egnethet og 

forholdsmessighet med hensyn til nevnte risiko. 

3.  Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstatene og umiddelbart underrette medlemsstatene og den eller de 

berørte markedsdeltakerne om beslutningen. 

4.  Dersom det relevante nasjonale tiltaket anses for å være berettiget, skal alle medlemsstater treffe de tiltakene som er 

nødvendige for å sikre at skipsutstyret som ikke oppfyller kravene, trekkes tilbake fra deres marked og om nødvendig 

tilbakekalles. De skal underrette Kommisjonen om dette. 

5.  Dersom det relevante nasjonale tiltaket ikke anses som berettiget, skal den berørte medlemsstaten trekke det tilbake. 

6.  Dersom skipsutstyrets manglende samsvar tilskrives mangler ved de prøvingsstandardene som er nevnt i artikkel 4, kan 

Kommisjonen for å oppfylle målet med dette direktiv bekrefte, endre eller oppheve et nasjonalt beskyttelsestiltak ved hjelp av 

gjennomføringsrettsakter etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 38 nr. 2. 

Kommisjonen skal videre, ved hjelp av delegerte rettsakter etter framgangsmåten nevnt i artikkel 37, gis myndighet til å vedta 

midlertidige harmoniserte krav og prøvingsstandarder for den bestemte typen skipsutstyr. Kriteriene fastsatt i artikkel 8 nr. 3 får 

tilsvarende anvendelse. Kravene og prøvingsstandardene skal gjøres tilgjengelige av Kommisjonen uten vederlag.  
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7.  Dersom den aktuelle prøvingsstandarden er en europeisk standard, skal Kommisjonen underrette det eller de berørte 

europeiske standardiseringsorganene om dette og bringe saken inn for komiteen som er nedsatt ved artikkel 5 i direktiv 

98/34/EF. Komiteen skal rådføre seg med det eller de relevante europeiske standardiseringsorganene og umiddelbart avgi 

uttalelse. 

Artikkel 28 

Produkter som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko for sjøsikkerheten, helsen eller miljøet 

1.  Dersom en medlemsstat etter å ha utført en vurdering i henhold til artikkel 26 nr. 1 finner at skipsutstyr som er i samsvar 

med dette direktiv, likevel utgjør en risiko for sjøsikkerheten, helsen eller miljøet, skal medlemsstaten kreve at den berørte 

markedsdeltakeren treffer alle egnede tiltak for å sikre at det aktuelle skipsutstyret ikke lenger utgjør noen risiko når det bringes 

i omsetning, eller for å trekke det tilbake fra markedet eller tilbakekalle det innen en rimelig frist som medlemsstaten fastsetter 

ut fra risikoens art. 

2.  Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende tiltak treffes med hensyn til alle aktuelle produkter som den har 

gjort tilgjengelige på unionsmarkedet eller anbrakt om bord på EU-skip. 

3.  Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene. Underretningen skal omfatte alle 

tilgjengelige opplysninger, særlig de opplysningene som er nødvendige for å identifisere det aktuelle skipsutstyret, 

skipsutstyrets opprinnelse og omsetningskjede, den risikoen utstyret utgjør, samt arten og varigheten av de nasjonale tiltakene 

som er truffet. 

4.  Kommisjonen skal umiddelbart innlede samråd med medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og 

vurdere de nasjonale tiltakene som er truffet. På grunnlag av resultatene av denne vurderingen skal Kommisjonen beslutte om 

tiltaket er berettiget eller ikke, og om nødvendig foreslå egnede tiltak. Artikkel 27 nr. 2 får tilsvarende anvendelse for dette 

formålet. 

5. Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstatene og umiddelbart underrette medlemsstatene og den eller de 

berørte markedsdeltakerne om beslutningen. 

Artikkel 29 

Formelt manglende samsvar 

1.  Med forbehold for artikkel 26 skal en medlemsstat, dersom den finner at et av følgende er tilfelle, pålegge den berørte 

markedsdeltakeren å bringe det manglende samsvaret til opphør: 

a)  Rattmerket er påført i strid med artikkel 9 eller 10. 

b)  Rattmerket er ikke påført. 

c)  Det er ikke utarbeidet noen EU-samsvarserklæring. 

d)  EU-samsvarserklæringen er ikke utarbeidet på riktig måte. 

e)  Teknisk dokumentasjon er enten ikke tilgjengelig eller ikke fullstendig. 

f)  EU-samsvarserklæringen er ikke sendt til skipet. 

2.  Dersom det manglende samsvaret nevnt i nr. 1 vedvarer, skal den berørte medlemsstaten treffe alle egnede tiltak for å 

begrense eller forby at skipsutstyret gjøres tilgjengelig på markedet, eller sikre at det blir tilbakekalt eller trukket tilbake fra 

markedet.  
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Artikkel 30 

Unntak på grunnlag av teknisk nyskaping 

1.  I unntakstilfeller i forbindelse med teknisk nyskaping kan flaggstatens myndigheter tillate at skipsutstyr som ikke 

oppfyller framgangsmåtene for samsvarsvurdering, anbringes om bord på et EU-skip dersom det ved prøving eller andre 

metoder som tilfredsstiller flaggstatens myndigheter, kan dokumenteres at utstyret oppfyller målene for dette direktiv. 

2.  Framgangsmåtene for prøving skal ikke på noen måte skille mellom skipsutstyr produsert i flaggstaten og skipsutstyr 

produsert i andre stater. 

3.  Flaggstaten skal forsyne skipsutstyr som omfattes av denne artikkel, med et sertifikat som alltid skal oppbevares sammen 

med utstyret, og som inneholder flaggstatens tillatelse til at utstyret kan anbringes om bord på skipet, samt eventuelle 

begrensninger eller bestemmelser som gjelder bruken av utstyret. 

4.  Dersom en medlemsstat tillater at skipsutstyr omfattet av denne artikkel anbringes om bord på et EU-skip, skal nevnte 

medlemsstat straks gi Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene nærmere opplysninger om dette sammen med rapporter fra 

alle relevante prøvinger, vurderinger og framgangsmåter for samsvarsvurdering. 

5.  Senest tolv måneder etter at Kommisjonen har mottatt opplysningene nevnt i nr. 4, kan den, dersom den anser at vilkårene 

fastsatt i nr. 1 ikke er oppfylt, kreve at den berørte medlemsstaten trekker tilbake den gitte tillatelsen innen en nærmere fastsatt 

frist. Kommisjonen skal i den forbindelse benytte seg av gjennomføringsrettsakter. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas 

etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 38 nr. 2. 

6.  Dersom et skip som har skipsutstyr omfattet av nr. 1 om bord, overføres til en annen medlemsstat, kan den nye flaggstaten 

treffe nødvendige tiltak, som kan omfatte prøvinger og praktiske demonstrasjoner, for å sikre at utstyret er minst like effektivt 

som utstyr som oppfyller framgangsmåtene for samsvarsvurdering. 

Artikkel 31 

Unntak ved prøving eller vurdering 

Myndighetene i en flaggstat kan tillate at skipsutstyr som ikke oppfyller framgangsmåtene for samsvarsvurdering, eller som 

ikke omfattes av artikkel 30, anbringes om bord på et EU-skip i forbindelse med prøving eller vurdering dersom følgende 

kumulative vilkår er oppfylt: 

a)  Flaggstaten skal forsyne skipsutstyret med et sertifikat som alltid skal oppbevares sammen med utstyret, og som inneholder 

nevnte medlemsstats tillatelse til at utstyret anbringes om bord på EU-skipet, samt alle nødvendige begrensninger og 

eventuelle andre relevante bestemmelser som gjelder bruken av det aktuelle utstyret. 

b)  Tillatelsen skal være begrenset til den perioden flaggstaten anser som nødvendig for å gjennomføre prøvingen, som bør 

være så kort som mulig. 

c)  Skipsutstyret skal ikke benyttes i stedet for utstyr som oppfyller kravene i dette direktiv, og skal ikke installeres i stedet for 

slikt utstyr, som fortsatt skal finnes om bord på EU-skipet i funksjonsdyktig stand og klart til bruk.  
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Artikkel 32 

Unntak i særlige tilfeller 

1.  I særlige tilfeller, som skal begrunnes behørig overfor flaggstatens myndigheter, når skipsutstyr må skiftes ut i en havn 

utenfor Unionen der det ikke er mulig å anbringe rattmerket skipsutstyr om bord innenfor et rimelig tidsrom eller uten at det 

medfører urimelige forsinkelser eller kostnader, kan annet skipsutstyr anbringes om bord i samsvar med nr. 2–4. 

2.  Skipsutstyret som anbringes om bord, skal ledsages av dokumentasjon som er utstedt av en medlemsstat som er medlem 

av IMO og part i de relevante konvensjonene, og som bekrefter at utstyret oppfyller de relevante IMO-kravene. 

3.  Flaggstatens myndigheter skal omgående underrettes om det andre skipsutstyrets art og egenskaper. 

4.  Flaggstatens myndigheter skal snarest mulig sikre at skipsutstyret nevnt i nr. 1 og dokumentasjonen vedrørende prøvingen 

av utstyret oppfyller de relevante kravene i de internasjonale dokumentene og i dette direktiv. 

5.  Dersom det er påvist at en bestemt type skipsutstyr som er forsynt med rattmerket, ikke er tilgjengelig på markedet, kan 

flaggstaten godkjenne at annet skipsutstyr anbringes om bord, med forbehold for nr. 6–8. 

6.  Det godkjente skipsutstyret skal i størst mulig grad oppfylle kravene og prøvingsstandardene nevnt i artikkel 4. 

7.  Skipsutstyret som anbringes om bord, skal ledsages av et midlertidig godkjenningsbevis som er utstedt av flaggstaten eller 

en annen medlemsstat, og som inneholder opplysninger om følgende: 

a)  Det rattmerkede utstyret som det godkjente utstyret skal erstatte. 

b)  De nøyaktige omstendighetene som utstedelsen av godkjenningsbeviset bygger på, og særlig det forholdet at rattmerket 

utstyr ikke er tilgjengelig på markedet. 

c)  De nøyaktige kravene til utforming, konstruksjon og yteevne som ligger til grunn for den utstedende medlemsstatens 

godkjenning av utstyret. 

d)  De prøvingsstandardene som eventuelt er anvendt i de relevante godkjenningsprosedyrene. 

8.  Medlemsstaten som utsteder et midlertidig godkjenningsbevis, skal snarest underrette Kommisjonen om dette. Dersom 

Kommisjonen anser at vilkårene i nr. 6 og 7 ikke er oppfylt, kan den kreve at medlemsstaten inndrar beviset eller treffer andre 

egnede tiltak ved hjelp av gjennomføringsrettsakter. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren 

nevnt i artikkel 38 nr. 2. 

KAPITTEL 6 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 33 

Utveksling av erfaringer 

Kommisjonen skal sørge for at det utveksles erfaringer mellom medlemsstatenes nasjonale myndigheter med ansvar for 

meldingspolitikk, særlig med hensyn til markedstilsyn.  
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Artikkel 34 

Samordning av meldte organer 

1.  Kommisjonen skal sørge for at egnet samordning av og samarbeid mellom meldte organer blir iverksatt og forvaltet på en 

hensiktsmessig måte i form av en sektorgruppe av meldte organer. 

2.  Medlemsstatene skal sørge for at de organene de har meldt, deltar i sektorgruppens arbeid, enten direkte eller gjennom 

utpekte representanter. 

Artikkel 35 

Gjennomføringstiltak 

1.  Medlemsstatene skal ved hjelp av informasjonssystemet som Kommisjonen har stilt til rådighet for dette formålet, 

underrette Kommisjonen om navnet på og kontaktopplysningene til de myndighetene som har ansvaret for gjennomføringen av 

dette direktiv. Kommisjonen skal utarbeide, regelmessig ajourføre og offentliggjøre en liste over disse myndighetene. 

2.  For hver type skipsutstyr som i henhold til de internasjonale konvensjonene må være godkjent av flaggstatens 

myndigheter, skal Kommisjonen i gjennomføringsrettsakter angi de respektive kravene til utforming, konstruksjon og yteevne 

samt prøvingsstandarder som er fastsatt i de internasjonale dokumentene. Når Kommisjonen vedtar disse rettsaktene, skal den 

uttrykkelig fastsette fristen for anvendelse av nevnte krav og prøvingsstandarder, herunder fristene for å bringe utstyr i 

omsetning og anbringe det om bord, i samsvar med de internasjonale dokumentene, samtidig som det tas hensyn til 

tidsrammene for skipsbygging. Kommisjonen kan også angi de felles kriteriene og nærmere framgangsmåter for anvendelse av 

dem. 

3.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter angi hvilke nye krav til utforming, konstruksjon og yteevne som 

finnes i de internasjonale dokumentene, og som får anvendelse på utstyr som allerede er anbrakt om bord, for å sikre at utstyr 

som anbringes om bord på EU-skip, er i samsvar med de internasjonale dokumentene. 

4.  Kommisjonen skal opprette og vedlikeholde en database som minst skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  Listen over og de viktigste opplysningene i de samsvarssertifikatene som er utstedt i henhold til dette direktiv og stilt til 

rådighet av de meldte organene. 

b)  Listen over og de viktigste opplysningene i de samsvarserklæringene som er utstedt i henhold til dette direktiv og stilt til 

rådighet av produsentene. 

c)  En ajourført liste over de gjeldende internasjonale dokumentene og de kravene og prøvingsstandardene som får anvendelse i 

henhold til artikkel 4 nr. 4. 

d)  Listen over samt den fullstendige ordlyden i de kriteriene og framgangsmåtene som er nevnt i nr. 2. 

e)  Kravene og vilkårene for elektronisk merking som nevnt i artikkel 11, dersom det er relevant. 

f)  Alle andre nyttige opplysninger som kan gjøre det lettere for medlemsstatene, de meldte organene og markedsdeltakerne å 

gjennomføre dette direktiv korrekt. 

Databasen skal gjøres tilgjengelig for medlemsstatene. Den skal også gjøres tilgjengelig for offentligheten, men bare til 

informasjonsformål.  
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5.  Gjennomføringsrettsaktene nevnt i denne artikkel skal vedtas i form av kommisjonsforordninger etter undersøkel-

sesprosedyren nevnt i artikkel 38 nr. 2. 

Artikkel 36 

Endringer 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 37 for å ajourføre henvisningene til 

standarder, som nevnt i vedlegg III, når nye standarder blir tilgjengelige. 

Artikkel 37 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 8, 11, 27 og 36 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år 

fra 17. september 2014. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utløpet av 

femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 8, 11, 27 og 36 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller 

Rådet. Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. 

Den får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt angitt i 

beslutningen. Den skal ikke påvirke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede har trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 8, 11, 27 og 36 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet 

eller Rådet har gjort innsigelse innen en frist på to måneder fra det ble gitt underretning om rettsakten til Europaparlamentet og 

Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av nevnte frist har underrettet Kommisjonen om at de ikke 

har til hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder. 

Artikkel 38 

Komité 

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip (COSS), som ble nedsatt ved 

forordning (EF) nr. 2099/2002. Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. Dersom komiteen ikke avgir 

uttalelse, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) 

nr. 182/2011 får anvendelse. 

Artikkel 39 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1.  Medlemsstatene skal innen 18. september 2016 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 18. september 2016. 
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Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 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 bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 40 

Oppheving 

1.  Direktiv 96/98/EF oppheves med virkning fra 18. september 2016. 

2.  De kravene og prøvingsstandardene for skipsutstyr som gjelder per 18. september 2016 i henhold til de internrettslige 

bestemmelsene som medlemsstatene har vedtatt for å overholde direktiv 96/98/EF, skal fortsette å gjelde inntil 

gjennomføringsrettsaktene nevnt i artikkel 35 nr. 2 trer i kraft. 

3.  Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til dette direktiv. 

Artikkel 41 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 42 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 23. juli 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ S. GOZI  

 President Formann 

 _____   
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VEDLEGG I 

RATTMERKE 

Samsvarsmerket skal utformes på følgende måte: 

 

Dersom rattmerket forminskes eller forstørres, skal størrelsesforholdet som framgår av modellen, overholdes. 

De ulike delene av rattmerket skal i hovedsak ha samme vertikale dimensjon, som ikke kan være mindre enn 5 mm. 

Dette minstemålet kan fravikes for små enheter. 

 _____  
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VEDLEGG II 

FRAMGANGSMÅTER FOR SAMSVARSVURDERING 

I.  MODUL B: EF-TYPEPRØVING 

1.  EF-typeprøving er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ undersøker skipsutstyrets 

tekniske konstruksjon og kontrollerer og bekrefter at den oppfyller gjeldende krav. 

2.  EF-typeprøvingen kan utføres på en av følgende måter: 

— Undersøkelse av et prøveeksemplar av det fullstendige produktet som er representativt for den planlagte produksjonen 

(produksjonstype). 

— Vurdering av egnetheten til skipsutstyrets tekniske konstruksjon gjennom en undersøkelse av den tekniske 

dokumentasjonen og den underlagsdokumentasjonen som er nevnt i nr. 3, samt en undersøkelse av prøveeksemplarer 

av en eller flere kritiske deler av produktet som er representative for den planlagte produksjonen (kombinasjon av 

produksjonstype og konstruksjonstype). 

3.  Produsenten skal inngi en søknad om EF-typeprøving til ett enkelt meldt organ etter eget valg. 

Søknaden skal inneholde følgende: 

— Produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten. 

— En skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ. 

— Den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om skipsutstyret 

oppfyller de gjeldende kravene i de internasjonale dokumentene nevnt i artikkel 4, og skal omfatte en tilfredsstillende 

analyse og vurdering av risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal, i den grad det er 

relevant for vurderingen, dekke skipsutstyrets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Dersom det er relevant, skal 

den tekniske dokumentasjonen minst inneholde følgende: 

a)  En generell beskrivelse av skipsutstyret. 

b)  Konstruksjons- og produksjonstegninger og lister over komponenter, delenheter, kretser osv. 

c)  Beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og listene og skipsutstyrets virkemåte. 

d)  En liste over de kravene og prøvingsstandardene som gjelder for det aktuelle skipsutstyret i samsvar med dette 

direktiv, sammen med en beskrivelse av de løsningene som er brukt for å oppfylle kravene. 

e)  Resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv. 

f)  Prøvingsrapporter. 

— Prøveeksemplarer som er representative for den planlagte produksjonen. Det meldte organet kan anmode om flere 

prøveeksemplarer dersom dette er nødvendig for å gjennomføre prøvingsprogrammet.  
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— Underlagsdokumentasjon som viser at den løsningen som er valgt for den tekniske konstruksjonen, er tilfredsstillende. 

Underlagsdokumentasjonen skal angi alle dokumenter som er anvendt. Denne underlagsdokumentasjonen skal om 

nødvendig omfatte resultater av prøvinger som er utført av produsentens laboratorium, eller av et annet 

prøvingslaboratorium på vegne av produsenten og på dennes ansvar. 

4.  Det meldte organet skal gjøre følgende: 

Med hensyn til skipsutstyret: 

4.1  Undersøke den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om skipsutstyrets tekniske 

konstruksjon er tilfredsstillende. 

Med hensyn til prøveeksemplaret eller -eksemplarene: 

4.2  Kontrollere at prøveeksemplaret eller -eksemplarene er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og 

identifisere de delene som er konstruert i henhold til de gjeldende bestemmelsene i de relevante kravene og 

prøvingsstandardene, samt de delene som er konstruert uten at de relevante bestemmelsene i nevnte standarder er blitt 

anvendt. 

4.3  Utføre egnede undersøkelser og prøvinger, eller sørge for at de blir utført, i samsvar med dette direktiv. 

4.4  Avtale med produsenten hvor undersøkelsene og prøvingene skal utføres. 

5.  Det meldte organet skal utarbeide en vurderingsrapport der det angis hvilke tiltak som er gjennomført i henhold til nr. 4, 

og hva de har resultert i. Uten at det berører det meldte organets forpliktelser overfor meldermyndighetene, skal det meldte 

organet ikke offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten uten produsentens samtykke. 

6.  Dersom typen oppfyller kravene til det aktuelle skipsutstyret i de internasjonale dokumentene, skal det meldte organet 

utstede et EF-typeprøvingssertifikat til produsenten. Sertifikatet skal inneholde produsentens navn og adresse, resultatene 

av undersøkelsen, eventuelle gyldighetsvilkår og opplysningene som kreves for å identifisere den godkjente typen. 

Sertifikatet kan ha et eller flere vedlegg. 

Sertifikatet og vedleggene skal inneholde alle opplysninger som er relevante for å kunne vurdere om produktene er i 

samsvar med den undersøkte typen, og for å kontrollere produkter i bruk. 

Dersom typen ikke oppfyller gjeldende krav i de internasjonale dokumentene, skal det meldte organet avslå søknaden om 

EF-typeprøvingssertifikat og underrette søkeren om dette, samt gi søkeren en detaljert begrunnelse for avslaget. 

7.  Dersom den godkjente typen ikke lenger oppfyller gjeldende krav, skal det meldte organet avgjøre om det kreves 

ytterligere prøving eller en ny framgangsmåte for samsvarsvurdering. 

Produsenten skal underrette det meldte organet som har den tekniske dokumentasjonen for EF-typeprøvingssertifikatet, om 

alle endringer av den godkjente typen som kan ha betydning for om skipsutstyret oppfyller kravene i de relevante 

internasjonale dokumentene, eller gyldighetsvilkårene for sertifikatet. Slike endringer krever tilleggsgodkjenning i form av 

et tillegg til det opprinnelige EF-typeprøvingssertifikatet. 

8.  Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om de EF-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg 

som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal med jevne mellomrom eller på anmodning gjøre tilgjengelig for sine 

meldermyndigheter lister over sertifikater og/eller tillegg som er nektet utstedt, er midlertidig opphevet eller på andre 

måter er begrenset.  
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Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om EF-typeprøvingssertifikater og/eller eventuelle tillegg som 

det har nektet å utstede, trukket tilbake, opphevet midlertidig eller på annen måte begrenset, og, på anmodning, om de 

sertifikatene og/eller tilleggene som det har utstedt. 

Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EF-typeprøvings-

sertifikatene og/eller tilleggene. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi av den tekniske 

dokumentasjonen og resultatene av undersøkelsene som er gjennomført av det meldte organet. Det meldte organet skal 

oppbevare en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg og de tekniske dataene, herunder dokumenta-

sjonen innsendt av produsenten, fram til utløpet av sertifikatets gyldighetsperiode. 

9.  Produsenten skal kunne stille en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg sammen med den tekniske 

dokumentasjonen til rådighet for nasjonale myndigheter i minst ti år etter at rattmerket er påført det siste produserte 

produktet, og under ingen omstendigheter i kortere tid enn det aktuelle skipsutstyrets forventede levetid. 

10.  Produsentens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 3 og oppfylle forpliktelsene i nr. 7 og 9, forutsatt at de er angitt i 

fullmakten. 

II.  MODUL D:TYPESAMSVAR BASERT PÅ KVALITETSSIKRING AV PRODUKSJONSPROSESSEN 

1.  Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering 

der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5 og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det aktuelle 

skipsutstyret er i samsvar med den typen som er beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og at det oppfyller de gjeldende 

kravene i de internasjonale dokumentene. 

2.  Produksjon 

Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for produksjon, inspeksjon av ferdige produkter og prøving av de 

aktuelle produktene som beskrevet i nr. 3, og skal være underlagt tilsynet nevnt i nr. 4. 

3.  Kvalitetssystem 

3.1  Produsenten skal inngi søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for det aktuelle skipsutstyret til et meldt organ etter 

eget valg. 

Søknaden skal inneholde følgende: 

— Produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten. 

— En skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ. 

— Alle opplysninger som er relevante for den planlagte kategorien av skipsutstyr. 

— Dokumentasjonen for kvalitetssystemet. 

— Den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet. 

3.2  Kvalitetssystemet skal sikre at produktene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og at de 

oppfyller kravene i de internasjonale dokumentene som gjelder for dem.  
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Alle de forholdene, kravene og bestemmelsene som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk 

og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen av 

kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

Den skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av 

— kvalitetsmålsetningene og organisasjonsstrukturen samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produkt-

kvalitet, 

— de metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt i forbindelse med produksjon, kvalitetskontroll og 

kvalitetssikring, 

— undersøkelsene og prøvingene som skal utføres før, under og etter produksjonen, og hyppigheten av dem, 

— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om vedkommende 

personells kvalifikasjoner osv., og 

— metodene for å overvåke at den nødvendige produktkvaliteten er oppnådd, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt. 

3.3  Det meldte organet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. 

I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem med erfaring fra vurdering 

av det aktuelle skipsutstyrsområdet og den aktuelle skipsutstyrsteknologien samt kunnskap om gjeldende krav i de 

internasjonale dokumentene. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler. Revisjonsgruppen skal 

gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 femte strekpunkt for å kontrollere produsentens evne til å 

identifisere de relevante kravene i de internasjonale dokumentene og til å utføre de nødvendige undersøkelsene for å å 

sikre at produktet oppfyller disse kravene. 

Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde resultatene av revisjonen og den grunngitte 

beslutningen. 

3.4  Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetssystemet, og å vedlikeholde det, 

slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt. 

3.5  Produsenten skal holde det meldte organet som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring av 

kvalitetssystemet. 

Det meldte organet skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt kommer til å 

oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det er nødvendig med en ny vurdering. 

Det meldte organet skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde resultatene av 

undersøkelsen og den grunngitte beslutningen. 

4.  Tilsyn på det meldte organets ansvar 

4.1  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten på en korrekt måte oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet.  
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4.2  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organet adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og 

lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

— dokumentasjonen for kvalitetssystemet, 

— kvalitetsregistrene, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om vedkommende 

personells kvalifikasjoner osv. 

4.3  Det meldte organet skal med jevne mellomrom utføre revisjoner for å sikre at produsenten vedlikeholder og bruker 

kvalitetssystemet, og utarbeide en revisjonsrapport til produsenten. 

4.4  Det meldte organet kan dessuten foreta uanmeldte besøk hos produsenten, unntatt når det i henhold til nasjonal rett samt av 

forsvars- eller sikkerhetsgrunner gjelder visse begrensninger for slike besøk. Ved slike besøk kan det meldte organet om 

nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer på en korrekt måte. Det 

meldte organet skal utarbeide en rapport om besøket til produsenten, samt en prøvingsrapport dersom det er utført 

prøvinger. 

5.  Samsvarsmerking og samsvarserklæring 

5.1  Produsenten skal påføre rattmerket nevnt i artikkel 9 og, på det meldte organets ansvar som nevnt i nr. 3.1, sistnevntes 

identifikasjonsnummer på hvert enkelt produkt som er i samsvar med den typen som er beskrevet i EF-

typeprøvingssertifikatet, og som oppfyller de gjeldende kravene i de internasjonale dokumentene. 

5.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for hver produktmodell og kunne stille den til rådighet for 

nasjonale myndigheter i minst ti år etter at rattmerket er påført det siste produserte produktet, og under ingen 

omstendigheter i kortere tid enn det aktuelle skipsutstyrets forventede levetid. Samsvarserklæringen skal angi hvilken 

skipsutstyrsmodell den er utarbeidet for. 

En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

6.  Produsenten skal kunne stille følgende til rådighet for vedkommende myndigheter i minst ti år etter at rattmerket er påført 

det siste produserte produktet, og under ingen omstendigheter i kortere tid enn det aktuelle skipsutstyrets forventede 

levetid: 

— Dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1. 

— Endringen nevnt i nr. 3.5, som godkjent. 

— Beslutningene og rapportene fra det meldte organet nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4. 

7.  Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har utstedt eller 

trukket tilbake, og skal med jevne mellomrom eller på anmodning gjøre tilgjengelig for sine meldermyndigheter listen 

over godkjenninger av kvalitetssystemer som er nektet utstedt, er midlertidig opphevet eller på andre måter er begrenset. 

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har nektet å 

utstede, har opphevet midlertidig, trukket tilbake eller på andre måter begrenset, og, på anmodning, om godkjenninger av 

kvalitetssystemer som det har utstedt.  
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8.  Representant 

Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens 

representant, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

III.  MODUL E:TYPESAMSVAR BASERT PÅ KVALITETSSIKRING AV PRODUKTER 

1.  Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produkter er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der 

produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5 og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det aktuelle skipsutstyret 

er i samsvar med den typen som er beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og at det oppfyller de gjeldende kravene i de 

internasjonale dokumentene. 

2.  Produksjon 

Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for inspeksjon av ferdige produkter og prøving av de aktuelle 

produktene som beskrevet i nr. 3, og skal være underlagt tilsynet nevnt i nr. 4. 

3.  Kvalitetssystem 

3.1  Produsenten skal inngi søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for det aktuelle skipsutstyret til et meldt organ etter 

eget valg. 

Søknaden skal inneholde følgende: 

— Produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten. 

— En skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ. 

— Alle opplysninger som er relevante for den planlagte kategorien av skipsutstyr. 

— Dokumentasjonen for kvalitetssystemet. 

— Den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet. 

3.2  Kvalitetssystemet skal sikre at produktene er i samsvar med den typen som er beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og 

med de gjeldende kravene i de internasjonale dokumentene. 

Alle de forholdene, kravene og bestemmelsene som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk 

og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen på kvalitets-

systemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

Den skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av 

— kvalitetsmålsetningene og organisasjonsstrukturen samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til 

produktkvalitet, 

— undersøkelsene og prøvingene som vil bli utført etter produksjon, 

— kvalitetsregistrene, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om vedkommende 

personells kvalifikasjoner osv., 

— metodene for å overvåke at kvalitetssystemet fungerer effektivt.  
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3.3  Det meldte organet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. 

I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem med erfaring fra vurdering 

av det aktuelle skipsutstyrsområdet og den aktuelle skipsutstyrsteknologien samt kunnskap om gjeldende krav i de 

internasjonale dokumentene. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler. Revisjonsgruppen skal 

gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 femte strekpunkt for å kontrollere produsentens evne til å 

identifisere de relevante kravene i de internasjonale dokumentene og til å utføre de nødvendige undersøkelsene for å sikre 

at produktet oppfyller disse kravene. 

Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde resultatene av revisjonen og den grunngitte 

beslutningen. 

3.4  Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetssystemet, og å vedlikeholde det, 

slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt. 

3.5  Produsenten skal holde det meldte organet som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring av 

kvalitetssystemet. 

Det meldte organet skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt kommer til å 

oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det er nødvendig med en ny vurdering. 

Det meldte organet skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde resultatene av 

undersøkelsen og den grunngitte beslutningen. 

4.  Tilsyn på det meldte organets ansvar 

4.1  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten på en korrekt måte oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

4.2  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organet adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og 

lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

— dokumentasjonen for kvalitetssystemet, 

— kvalitetsregistrene, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om vedkommende 

personells kvalifikasjoner osv. 

4.3  Det meldte organet skal med jevne mellomrom utføre revisjoner for å sikre at produsenten vedlikeholder og bruker 

kvalitetssystemet, og utarbeide en revisjonsrapport til produsenten. 

4.4  Det meldte organet kan dessuten foreta uanmeldte besøk hos produsenten, unntatt når det i henhold til nasjonal rett samt av 

forsvars- eller sikkerhetsgrunner gjelder visse begrensninger for slike besøk. Ved slike besøk kan det meldte organet om 

nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer på en korrekt måte. Det 

meldte organet skal utarbeide en rapport om besøket til produsenten, samt en prøvingsrapport dersom det er utført 

prøvinger. 

5.  Samsvarsmerking og samsvarserklæring 

5.1  Produsenten skal påføre rattmerket nevnt i artikkel 9 og, på det meldte organets ansvar som nevnt i nr. 3.1, sistnevntes 

identifikasjonsnummer på hvert enkelt produkt som er i samsvar med den typen som er beskrevet i EF-

typeprøvingssertifikatet, og som oppfyller de gjeldende kravene i de internasjonale dokumentene.  
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5.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for hver produktmodell og kunne stille den til rådighet for 

nasjonale myndigheter i minst ti år etter at rattmerket er påført det siste produserte produktet, og under ingen 

omstendigheter i kortere tid enn det aktuelle skipsutstyrets forventede levetid. Samsvarserklæringen skal angi hvilken 

skipsutstyrsmodell den er utarbeidet for. 

En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

6.  Produsenten skal kunne stille følgende til rådighet for vedkommende myndigheter i minst ti år etter at rattmerket er påført 

det siste produserte produktet, og under ingen omstendigheter i kortere tid enn det aktuelle skipsutstyrets forventede 

levetid: 

— Dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1. 

— Endringen nevnt i nr. 3.5, som godkjent. 

— Beslutningene og rapportene fra det meldte organet nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4. 

7.  Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har utstedt eller 

trukket tilbake, og skal med jevne mellomrom eller på anmodning gjøre tilgjengelig for sine meldermyndigheter listen 

over godkjenninger av kvalitetssystemer som er nektet utstedt, er midlertidig opphevet eller på andre måter er begrenset. 

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har nektet å 

utstede, har opphevet midlertidig eller trukket tilbake, og, på anmodning, om godkjenninger av kvalitetssystemer som det 

har utstedt. 

8.  Representant 

Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens 

representant, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

IV.  MODUL F:TYPESAMSVAR BASERT PÅ PRODUKTVERIFISERING 

1.  Typesamsvar basert på produktverifisering er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten 

oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 5.1 og 6, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de aktuelle produktene, som har 

vært omfattet av bestemmelsene i nr. 3, er i samsvar med den typen som er beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og at 

de oppfyller de gjeldende kravene i de internasjonale dokumentene. 

2.  Produksjon 

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at de produserte 

produktene er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og at de oppfyller de 

gjeldende kravene i de internasjonale dokumentene. 

3.  Verifisering 

Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre egnede undersøkelser og prøvinger for å kontrollere at produktene er i 

samsvar med den godkjente typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de gjeldende kravene i de 

internasjonale dokumentene. 

Undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere om produktene oppfyller de gjeldende kravene, skal etter produsentens 

valg utføres enten ved å undersøke og prøve hvert produkt som angitt i nr. 4, eller ved å undersøke og prøve produktene på 

statistisk grunnlag som angitt i nr. 5.  
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4.  Samsvarskontroll basert på undersøkelse og prøving av hvert enkelt produkt 

4.1  Alle produkter skal undersøkes enkeltvis og prøves i samsvar med dette direktiv for å verifisere at produktene er i samsvar 

med den godkjente typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de gjeldende kravene i de internasjonale 

dokumentene. 

4.2  Det meldte organet skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de undersøkelsene og prøvingene som er utført, og 

påføre sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjent produkt eller være ansvarlig for å få det påført. 

Produsenten skal kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for nasjonale myndigheter med henblikk på kontroll i minst 

ti år etter at rattmerket er påført det siste produserte produktet, og under ingen omstendigheter i kortere tid enn det aktuelle 

skipsutstyrets forventede levetid. 

5.  Statistisk samsvarskontroll 

5.1  Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at hvert produsert 

parti er ensartet, og skal framlegge sine produkter for kontroll i form av ensartede partier. 

5.2  Det skal tas en stikkprøve fra hvert parti. Alle produkter skal undersøkes enkeltvis og prøves i samsvar med dette direktiv 

for å sikre at produktene oppfyller de gjeldende kravene i de internasjonale dokumentene, og for å fastslå om partiet skal 

godkjennes eller forkastes. 

5.3  Dersom et parti godkjennes, skal alle produkter i partiet betraktes som godkjent, unntatt de produktene fra stikkprøven 

som ikke besto prøvingene. 

Det meldte organet skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de undersøkelsene og prøvingene som er utført, og 

påføre sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjent produkt eller være ansvarlig for å få det påført. 

Produsenten skal kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for nasjonale myndigheter i minst ti år etter at rattmerket er 

påført det siste produserte produktet, og under ingen omstendigheter i kortere tid enn det aktuelle skipsutstyrets forventede 

levetid. 

5.4  Dersom et parti blir forkastet, skal det meldte organet eller vedkommende myndighet treffe egnede tiltak for å hindre at 

partiet bringes i omsetning. Dersom partier forkastes ofte, kan det meldte organet midlertidig oppheve ordningen med 

statistisk kontroll og treffe egnede tiltak. 

6.  Samsvarsmerking og samsvarserklæring 

6.1  Produsenten skal påføre rattmerket nevnt i artikkel 9 og, på det meldte organets ansvar som nevnt i nr. 3, sistnevntes 

identifikasjonsnummer på hvert enkelt produkt som er i samsvar med den godkjente typen som beskrevet i EF-

typeprøvingssertifikatet, og som oppfyller de gjeldende kravene i de internasjonale dokumentene. 

6.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for hver produktmodell og kunne stille den til rådighet for 

nasjonale myndigheter i minst ti år etter at rattmerket er påført det siste produserte produktet, og under ingen 

omstendigheter i kortere tid enn det aktuelle skipsutstyrets forventede levetid. Samsvarserklæringen skal angi hvilken 

skipsutstyrsmodell den er utarbeidet for. 

En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.  
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7.  Dersom det meldte organet samtykker, kan produsenten, på nevnte organs ansvar, påføre det meldte organets 

identifikasjonsnummer på produktene under produksjonsprosessen. 

8.  Representant 

Produsentens forpliktelser kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant, forutsatt at de er angitt i 

fullmakten. En representant kan ikke oppfylle produsentens forpliktelser i henhold til nr. 2 og 5.1. 

V.  MODUL G: SAMSVAR BASERT PÅ VERIFISERING AV ENKELTEKSEMPLARER 

1.  Samsvar basert på verifisering av enkelteksemplarer er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten 

oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 5 og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det aktuelle produktet, som har 

vært omfattet av bestemmelsene i nr. 4, oppfyller de gjeldende kravene i de internasjonale dokumentene. 

2.  Teknisk dokumentasjon 

Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen og stille den til rådighet for det meldte organet nevnt i nr. 4. 

Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om produktet oppfyller de relevante kravene, og skal omfatte en 

tilfredsstillende analyse og vurdering av risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal, i den grad 

det er relevant for vurderingen, dekke produktets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Den tekniske dokumentasjonen 

skal, når det er relevant, minst inneholde følgende: 

— En generell beskrivelse av produktet. 

— Konstruksjons- og produksjonstegninger og lister over komponenter, delenheter, kretser osv. 

— Beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå disse tegningene og listene og produktets virkemåte. 

— En liste over de kravene og prøvingsstandardene som gjelder for det aktuelle skipsutstyret i samsvar med dette 

direktiv, sammen med en beskrivelse av de løsningene som er brukt for å oppfylle disse kravene. 

— Resultatene av konstruksjonsberegninger og undersøkelser som er utført. 

— Prøvingsrapporter. 

Produsenten skal kunne stille den tekniske dokumentasjonen til rådighet for de relevante nasjonale myndighetene i minst ti 

år etter at rattmerket er påført det siste produserte produktet, og under ingen omstendigheter i kortere tid enn det aktuelle 

skipsutstyrets forventede levetid. 

3.  Produksjon 

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at det produserte 

produktet oppfyller de gjeldende kravene i de internasjonale dokumentene. 

4.  Verifisering 

Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre egnede undersøkelser og prøvinger i samsvar med dette direktiv for å 

kontrollere at produktet oppfyller de gjeldende kravene i de internasjonale dokumentene. 
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Det meldte organet skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de undersøkelsene og prøvingene som er utført, og 

påføre sitt identifikasjonsnummer på det godkjente produktet eller være ansvarlig for å få det påført. 

Produsenten skal kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for nasjonale myndigheter i minst ti år etter at rattmerket er 

påført det siste produserte produktet, og under ingen omstendigheter i kortere tid enn det aktuelle skipsutstyrets forventede 

levetid. 

5.  Samsvarsmerking og samsvarserklæring 

5.1  Produsenten skal påføre rattmerket nevnt i artikkel 9 og, på det meldte organets ansvar som nevnt i nr. 4, sistnevntes 

identifikasjonsnummer på hvert produkt som oppfyller de gjeldende kravene i de internasjonale dokumentene. 

5.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring og kunne stille den til rådighet for nasjonale myndigheter i 

minst ti år etter at rattmerket er påført det siste produserte produktet, og under ingen omstendigheter i kortere tid enn det 

aktuelle skipsutstyrets forventede levetid. Samsvarserklæringen skal angi hvilket produkt den er utarbeidet for. 

En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

6.  Representant 

Produsentens forpliktelser angitt i nr. 2 og 5 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant, 

forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

 _____  
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VEDLEGG III 

KRAV SOM SAMSVARSVURDERINGSORGANER MÅ OPPFYLLE FOR Å BLI MELDTE ORGANER 

1.  Med sikte på melding skal et samsvarsvurderingsorgan oppfylle kravene fastsatt i nr. 2–11. 

2.  Et samsvarsvurderingsorgan skal være opprettet i henhold til nasjonal rett og være en juridisk person. 

3.  Et samsvarsvurderingsorgan skal være et tredjepartsorgan som er uavhengig av den organisasjonen eller det skipsutstyret 

det vurderer. 

4.  Et organ som tilhører en næringslivs- eller yrkesorganisasjon som representerer foretak som deltar i konstruksjon, 

produksjon, levering, montering, bruk eller vedlikehold av skipsutstyr som organet vurderer, kan anses å være et 

samsvarsvurderingsorgan, forutsatt at det er påvist at organet er uavhengig, og at det ikke foreligger interessekonflikter. 

5.  Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personell som har ansvaret for å utføre samsvarsvurde-

ringsoppgavene, skal ikke være konstruktør, produsent, leverandør, installatør, kjøper, eier eller vedlikeholder av det 

skipsutstyret de vurderer, og heller ikke være representant for noen av disse partene. Dette skal ikke hindre bruk av 

vurderte produkter som er nødvendige for samsvarsvurderingsorganets virksomhet eller bruk av slike produkter for 

personlige formål. 

6.  Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personell som har ansvaret for å utføre samsvarsvurde-

ringsoppgavene, skal ikke være direkte involvert i konstruksjon, produksjon, markedsføring, installasjon, bruk eller 

vedlikehold av nevnte skipsutstyr, og heller ikke representere parter som deltar i slik virksomhet. De skal ikke delta i noen 

form for virksomhet som kan påvirke deres uavhengige vurdering eller integritet i forbindelse med den 

samsvarsvurderingsvirksomheten de er meldt for. Dette gjelder særlig rådgivningstjenester. 

7.  Samsvarsvurderingsorganene skal sikre at deres datterforetaks eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker 

fortroligheten, objektiviteten eller upartiskheten i organenes samsvarsvurdering. 

8.  Samsvarsvurderingsorganene og deres personell skal utføre samsvarsvurderingen med størst mulig faglig integritet og 

inneha de tekniske kvalifikasjonene som er nødvendige på det aktuelle området, og de skal ikke være utsatt for noen form 

for press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som kan påvirke deres skjønn eller resultatene av deres 

samsvarsvurdering, særlig ikke fra personer eller grupper av personer som har interesse av resultatene av denne 

virksomheten. 

9.  Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle de samsvarsvurderingsoppgavene som det er pålagt i henhold til dette 

direktiv, og som det er meldt for, uansett om disse oppgavene utføres av samsvarsvurderingsorganet selv eller på dets 

vegne og ansvar. 

10.  Et samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type, kategori 

eller underkategori av skipsutstyr som det er meldt for, ha følgende til rådighet: 

a)  Nødvendig personell med teknisk kunnskap og tilstrekkelig og relevant erfaring til å utføre samsvarsvurderings-

oppgavene. 

b)  Nødvendige beskrivelser av framgangsmåter for samsvarsvurdering som sikrer gjennomsiktighet og mulighet til å 

gjenta disse framgangsmåtene. Organet skal ha egnede retningslinjer og framgangsmåter for å skille mellom oppgaver 

det utfører som et meldt organ, og annen virksomhet. 

c)  Nødvendige framgangsmåter som gjør det mulig for organet å utføre sin virksomhet, og som tar behørig hensyn til 

foretakets størrelse, sektor og struktur, graden av kompleksitet i det aktuelle skipsutstyrets teknologi og hvorvidt det 

dreier seg om masse- eller serieproduksjon. 
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11.  Et samsvarsvurderingsorgan skal ha de midlene som er nødvendige for å utføre tekniske og administrative oppgaver i 

forbindelse med samsvarsvurderingsvirksomheten, og det skal ha tilgang til alt av utstyr og hjelpemidler som er 

nødvendig. 

12.  Personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger skal ha 

a)  solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvurderings-

organet er meldt for, 

b)  tilfredsstillende kunnskap om de kravene som gjelder for de vurderingene de gjør, og nødvendige fullmakter til å gjøre 

slike vurderinger, 

c)  tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av gjeldende krav og prøvingsstandarder og relevante bestemmelser i 

Unionens harmoniseringsregelverk og i forskriftene som gjennomfører dette regelverket, 

d)  kompetanse til å utarbeide sertifikater, dokumenter og rapporter som viser at vurderingene er gjort. 

13.  Det skal sikres at samsvarsvurderingsorganer, deres øverste ledelse og vurderingspersonell er upartiske. 

14.  Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse og vurderingspersonell skal ikke være avhengig av antall 

vurderinger som er gjort, eller av resultatet av slike vurderinger. 

15.  Samsvarsvurderingsorganene skal tegne ansvarsforsikring med mindre staten påtar seg ansvar i henhold til nasjonal rett, 

eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for samsvarsvurderingen. 

16.  Samsvarsvurderingsorganets personell skal være underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de innhenter når 

de utfører sine oppgaver i henhold til dette direktiv, eller i henhold til enhver internrettslig bestemmelse som gir det 

virkning, unntatt overfor vedkommende myndigheter i de medlemsstatene der virksomheten utøves. Eiendomsretten skal 

være beskyttet. 

17.  Samsvarsvurderingsorganene skal delta i eller sikre at deres vurderingspersonell er underrettet om relevant standardise-

ringsvirksomhet og det arbeidet som utføres i samordningsgruppen for meldte organer opprettet i henhold til dette direktiv, 

og skal anvende de forvaltningsvedtakene og dokumentene som er et resultat av denne gruppens arbeid, som generelle 

retningslinjer. 

18.  Samsvarsvurderingsorganene skal oppfylle kravene i standarden EN ISO/IEC 17065:2012. 

19.  Samsvarsvurderingsorganene skal sikre at de prøvingslaboratoriene som benyttes til samsvarsvurdering, oppfyller kravene 

i standarden EN ISO/IEC 17025:2005. 

 _____   
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VEDLEGG IV 

FRAMGANGSMÅTE FOR MELDING 

1.  Søknad om melding 

1.1  Et samsvarsvurderingsorgan skal legge fram en søknad om melding for meldermyndigheten i den medlemsstaten der det er 

opprettet. 

1.2  Søknaden skal ledsages av en beskrivelse av den samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de samsvarsvurde-

ringsmodulene og det skipsutstyret som organet hevder å være kompetent for, samt eventuelt av et akkrediteringsbevis 

utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan som bekrefter at samsvarsvurderingsorganet oppfyller kravene fastsatt i 

vedlegg III. 

1.3  Dersom det berørte samsvarsvurderingsorganet ikke kan legge fram et akkrediteringsbevis, skal det gi meldermyndigheten 

all dokumentasjon som er nødvendig for å kontrollere, bekrefte og regelmessig føre tilsyn med at organet oppfyller 

kravene fastsatt i vedlegg III. 

2.  Framgangsmåte for melding 

2.1  Meldermyndighetene kan melde bare samsvarsvurderingsorganer som har oppfylt kravene i vedlegg III. 

2.2  De skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene ved hjelp av det elektroniske meldingsverktøyet som 

Kommisjonen har utviklet og forvalter. 

2.3  Meldingen skal inneholde fullstendige opplysninger om samsvarsvurderingsvirksomheten, samsvarsvurderingsmodulen 

eller -modulene og det aktuelle skipsutstyret samt relevant attestasjon på kompetanse. 

2.4  Dersom en melding ikke er basert på et akkrediteringsbevis som nevnt i avsnitt 1, skal meldermyndigheten gi 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene dokumentasjon som bekrefter samsvarsvurderingsorganets kompetanse og de 

ordningene som er innført for å sikre regelmessig tilsyn med organet, og at organet fortsatt vil oppfylle kravene i 

vedlegg III. 

2.5  Det berørte organet kan utøve virksomhet som meldt organ bare dersom Kommisjonen eller de andre medlemsstatene ikke 

har reist innvendinger mot dette innen to uker etter en melding basert på et akkrediteringsbevis, eller innen to måneder for 

en melding som ikke er basert på en slik akkreditering. 

2.6  Bare et organ som nevnt i nr. 2.5 skal anses som et meldt organ i henhold til dette direktiv. 

2.7  Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene skal underrettes om eventuelle senere relevante endringer av meldingen. 

3.  Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer 

3.1  Kommisjonen skal tildele hvert meldt organ et identifikasjonsnummer. 

3.2  Den skal tildele organet bare ett identifikasjonsnummer selv om det meldte organet er anerkjent som meldt i henhold til 

flere unionsrettsakter. 

3.3  Kommisjonen skal offentliggjøre listen over de organene som er meldt i henhold til dette direktiv, herunder de 

identifikasjonsnumrene de har fått tildelt, og hvilken virksomhet de er meldt for. 

3.4  Kommisjonen skal påse at listen blir ajourført. 

 _____   



Nr. 73/630 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

VEDLEGG V 

KRAV SOM MELDERMYNDIGHETER MÅ OPPFYLLE 

1.  En meldermyndighet skal være opprettet på en slik måte at det ikke oppstår interessekonflikter med samsvarsvurderings-

organer. 

2.  En meldermyndighet skal være organisert og drives på en slik måte at dens virksomhet er objektiv og upartisk. 

3.  En meldermyndighet skal være organisert på en slik måte at alle beslutninger om melding av et samsvarsvurderingsorgan 

treffes av andre kvalifiserte personer enn dem som har gjort vurderingen. 

4.  En meldermyndighet skal ikke tilby eller utføre noen virksomhet som samsvarsvurderingsorganer utfører, eller yte 

rådgivningstjenester på kommersielt eller konkurransemessig grunnlag. 

5.  En meldermyndighet skal sikre at opplysningene den innhenter, behandles fortrolig. 

6.  En meldermyndighet skal ha tilstrekkelig med kvalifisert personell til rådighet for å kunne utføre sine oppgaver på en 

tilfredsstillende måte. 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSREKOMMANDASJON 

av 23. april 2008 

om fastsetjing av den europeiske ramma for kvalifikasjonar for livslang læring 

(2008/C 111/01)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNIONEN — 

som viser til traktaten om skipinga av Det europeiske felles-

skapet, særleg artikkel 149 nr. 4 og artikkel 150 nr. 4, 

som viser til framlegget frå Kommisjonen, 

som viser til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og sosial-

utvalet(1), 

som viser til fråsegna frå Regionutvalet(2), 

som viser til framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 

traktaten(3), og 

som legg desse synsmåtane til grunn: 

1) Utviklinga og godkjenninga av kunnskapen, dugleiken og 

kompetansen til borgarane er avgjerande for den individu-

elle utviklinga, konkurranseevna, sysselsetjinga og den 

sosiale utjamninga i Fellesskapet. Slik utvikling og 

godkjenning bør lette den tverrnasjonale mobiliteten for 

arbeidstakarar og dei som skal lære, og medverke til 

stetting av krava til tilbod og etterspurnad i den europeiske 

arbeidsmarknaden. Tilgang til og deltaking i livslang 

læring for alle, medrekna vanskelegstilte personar, og 

bruk av kvalifikasjonar bør difor fremjast og betrast på 

nasjonalt plan og fellesskapsplan. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT C 111 av 6.5.2008, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2009 av  

17. mars 2009 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 28 av 28.5.2009,  

s. 35. 

(1) TEU C 175 av 27.7.2007, s. 74. 

(2) TEU C 146 av 30.6.2007, s. 77. 

(3) Europaparlamentsfråsegn av 24. oktober 2007 (enno ikkje 

offentleggjord i TEU) og rådsavgjerd av 14. februar 2008. 

2) I konklusjonane frå Det europeiske rådet i Lisboa i 2000 

vart det fastsett at auka klarleik når det gjeld 

kvalifikasjonar er eit av dei viktigaste tiltaka som må til 

for å tilpasse utdannings- og opplæringssystema i Felles-

skapet til krava i kunnskapssamfunnet. Vidare oppmoda 

Det europeiske rådet i Barcelona i 2002 til eit nærare 

samarbeid i universitetssektoren og til auka klarleik og 

betre metodar for godkjenning av kvalifikasjonar innan 

yrkesretta utdanning og opplæring. 

3) I rådsresolusjonen av 27. juni 2002 om livslang læring(4) 

vart Kommisjonen oppmoda, i nært samarbeid med Rådet 

og medlemsstatane, til å utvikle ei ramme for godkjenning 

av kvalifikasjonar innan både utdanning og opplæring på 

grunnlag av resultata frå Bologna-prosessen, og til å 

fremje liknande tiltak på området yrkesopplæring. 

4) I dei felles rapportane frå Rådet og Kommisjonen om 

gjennomføringa av arbeidsprogrammet «Utdanning og 

opplæring» som vart vedteke i 2004 og 2006, vart det 

streka under at det bør utarbeidast ei europeisk ramme for 

kvalifikasjonar. 

5) Innanfor ramma av København-prosessen vart det i 

konklusjonane frå Rådet og representantane frå styres-

maktene i medlemsstatane, samla i Rådet 15. november 2004 

om framtidige prioriteringar med omsyn til auka europeisk 

samarbeid innan yrkesretta undervisning og opplæring, 

gjeve prioritet til utviklinga av ei ope og fleksibel ramme 

for europeiske kvalifikasjonar som er basert på klarleik og 

ymsesidig tillit og som bør utgjere ein felles referanse for 

både utdanning og opplæring.  

  

(4) TEF C 163 av 9.7.2002, s. 1. 

0000/XXX/00/00 2018/EØS/73/40 
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6) Valideringa av resultata av ikkje-formell og uformell 

læring bør fremjast i samsvar med konklusjonane til Rådet 

av 28. mai 2004 med omsyn til felles europeiske prinsipp 

for identifisering og validering av ikkje-formell og 

uformell læring. 

7) Det europeiske rådet i Brussel i mars 2005 og mars 2006 

streka under kor viktig det er å vedta ei europeisk ramme 

for kvalifikasjonar. 

8) I denne rekommandasjonen vert det teke omsyn til 

europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2241/2004/EF av  

15. desember 2004 om en enhetlig fellesskapsramme for å 

skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Euro-

pass)(1) og europaparlaments- og rådsrekommandasjon 

2006/962/EF av 18. desember 2006 om nøkkelkompetanse-

område innanfor livslang læring(2). 

9) Denne rekommandasjonen er i samsvar med ramma for 

det europeiske området for høgare utdanning og dei 

nøkkelomgrepa som ministrane som er ansvarlege for 

høgare utdanning i 45 europeiske statar, godkjende på 

møtet sitt i Bergen 19. og 20. mai 2005 innanfor ramma av 

Bologna-prosessen. 

10) Konklusjonane til Rådet av 23. og 24. mai 2004 med 

omsyn til kvalitetssikring innanfor yrkesretta utdanning og 

opplæring, europaparlaments- og rådsrekommandasjon 

2006/143/EF av 15. februar 2006 om ytterlegare europeisk 

samarbeid om kvalitetssikring innanfor høgare utdanning(3) 

og standardane og retningslinjene for kvalitetssikring 

innanfor det europeiske området for høgare utdanning, 

som ministrane som er ansvarlege for høgare utdanning 

godkjende på møtet sitt i Bergen, inneheld felles prinsipp 

for kvalitetssikring til støtte for gjennomføringa av den 

europeiske ramma for kvalifikasjonar. 

11) Denne rekommandasjonen rører ikkje ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av  

7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifi-

kasjoner(4), der det vert fastsett rettar og plikter både for 

den relevante nasjonale styringsmakta og dei som flyttar 

innanfor Fellesskapet. For dei yrkeskvalifikasjonane som 

er vortne godkjende i samsvar med direktiv 2005/36/EF, 

bør tilvising til nivåa innanfor den europeiske ramma for 

kvalifikasjonar ikkje ha innverknad på tilgangen til 

arbeidsmarknaden. 

12) Målet med denne rekommandasjonen er å skape ei felles 

referanseramme som skal fungere som eit omsetjings-

verktøy mellom ulike kvalifikasjonssystem og nivåa deira, 

anten for allmennutdanning eller høgare utdanning eller 

  

(1) TEU L 390 av 31.12.2004, s. 6. 

(2) TEU L 394 av 30.12.2006, s. 10. 

(3) TEU L 64 av 4.3.2006, s. 60. 

(4) TEU L 255 av 30.9.2005, s. 22. Direktivet endra ved rådsdirektiv 

2006/100/EF (TEU L 363 av 20.12.2006, s. 141). 

for yrkesretta utdanning og opplæring. Dette vil auke 

klarleiken og gjere det lettare å jamføre og overføre 

borgarane sine kvalifikasjonar som er utferda i samsvar 

med den praksisen som gjeld i dei ulike medlemsstatane. 

Kvart kvalifikasjonsnivå bør i prinsippet kunne nåast ved 

ei rekkje ulike utdannings- og karrierevegar. Den 

europeiske ramma for kvalifikasjonar bør vidare gjere det 

mogleg for internasjonale sektororganisasjonar å knyte 

kvalifikasjonssystema sine til eit felles europeisk 

referansepunkt og på den måten vise tilhøvet mellom 

internasjonale kvalifikasjonar innan ulike sektorar og dei 

nasjonale kvalifikasjonssystema. Denne rekommanda-

sjonen medverkar difor til dei vidare måla om å fremje 

livslang læring og auke sysselsetjinga, mobiliteten og den 

sosiale integrasjonen av arbeidstakarar og dei som skal 

lære. Klare prinsipp for kvalitetssikring og informasjons-

utveksling vil fremje gjennomføringa av denne 

rekommandasjonen då det medverkar til å skape 

ymsesidig tillit. 

13) Denne rekommandasjonen bør medverke til å modernisere 

utdannings- og opplæringssystema, styrkje det innbyrdes 

tilhøvet mellom utdanning, opplæring og sysselsetjing og 

byggje bruer mellom formell, ikkje-formell og uformell 

læring, i tillegg til å medverke til validering av lærings-

resultat som er nådde gjennom røynsler. 

14) Dei nasjonale kvalifikasjonssystema og/eller kvalifika-

sjonane vert ikkje bytte ut eller definerte ved denne 

rekommandasjonen. Innafor den europeiske ramma for 

kvalifikasjonar vert ikkje spesifikke kvalifikasjonar eller 

kompetansen til einskildpersonar definerte, og ulike 

kvalifikasjonar bør ha tilvising til det tilsvarande nivået i 

den europeiske ramma for kvalifikasjonar gjennom dei 

relevante nasjonale kvalifikasjonssystema. 

15) Denne rekommandasjonen er ikkje bindande og er dermed 

i samsvar med nærleiksprinsippet og støttar og utfyller 

verksemda i medlemsstatane ved å fremje ytterlegare 

samarbeid mellom dei for å auke klarleiken og fremje 

mobilitet og livslang læring. Han bør gjennomførast i 

samsvar med nasjonal lovgjeving og praksis. 

16) Ettersom målet for denne rekommandasjonen, nemleg 

skipinga av ei felles referanseramme som skal fungere 

som eit omsetjingsverktøy mellom ulike kvalifikasjons-

system og nivåa deira, ikkje kan nåast i tilstrekkeleg grad 

av medlemsstatane, og difor på grunn av omfanget og 

verknadene av det framlagde tiltaket betre kan nåast på 

fellesskapsplan, kan Fellesskapet vedta tiltak i samsvar 

med nærleiksprinsippet slik det er fastsett i artikkel 5 i 

traktaten. I samsvar med prinsippet om rimeleg samhøve, 

slik det er fastsett i den nemnde artikkelen, går ikkje 

denne rekommandasjonen lenger enn det som er naudsynt 

for å nå desse måla —  
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TILRÅR AT MEDLEMSSTATANE: 

1. nyttar den europeiske ramma for kvalifikasjonar som eit 

referanseverktøy for å jamføre kvalifikasjonsnivåa i ulike 

kvalifikasjonssystem og for å fremje både livslang læring 

og like høve i det kunnskapsbaserte samfunnet i tillegg til 

ein ytterlegare integrasjon av den europeiske arbeids-

marknaden, samstundes som det vert teke omsyn til alle dei 

ulike nasjonale utdanningssystema, 

2. koplar dei nasjonale kvalifikasjonssystema sine til den 

europeiske ramma for kvalifikasjonar innan 2010, særleg 

ved å gjere tydelege koplingar mellom kvalifikasjonsnivåa 

sine og dei nivåa som er fastsette i vedlegg II, og om 

naudsynt ved å utvikle nasjonale rammer for kvalifikasjonar 

i samsvar med nasjonal lovgjeving og praksis, 

3. om naudsynt vedtek tiltak slik at alle nye kvalifikasjons-

bevis, diplom og «Europass»-dokument som vert utferda av 

dei rette styresmaktene, innan 2012 inneheld ei klar 

tilvising, gjennom nasjonale kvalifikasjonssystem, til det 

tilsvarande nivået innanfor den europeiske ramma for 

kvalifikasjonar, 

4. nyttar ei tilnærming som byggjer på læringsresultat når 

kvalifikasjonar skal definerast og omtalast, og fremjar 

validering av ikkje-formell og uformell læring i samsvar 

med dei felles europeiske prinsippa som det er semje om i 

konklusjonane til Rådet av 28. mai 2004, med særleg vekt 

på dei borgarane som er mest utsette for arbeidsløyse eller 

usikre formar for tilsetjing, og som ved ei slik tilnærming 

vil kunne auke deltakinga si i livslang læring og tilgangen 

til arbeidsmarknaden, 

5. fremjar og nyttar dei prinsippa for kvalitetssikring av 

utdanning og opplæring som er fastsette i vedlegg III, når 

kvalifikasjonar innan høgare utdanning og yrkesretta 

utdanning og opplæring innanfor dei nasjonale kvalifika-

sjonssystema skal koplast til den europeiske ramma for 

kvalifikasjonar, 

6. peikar ut nasjonale samordningspunkt som er knytte til dei 

særskilte strukturane og krava til medlemsstatane, for å 

støtte og, i samband med andre rette nasjonale styresmakter, 

styre kontakten mellom nasjonale kvalifikasjonssystem og 

den europeiske ramma for kvalifikasjonar med sikte på å 

fremje kvalitet og klarleik i den kontakten. 

Oppgåvene til desse nasjonale samordningspunkta bør 

mellom anna vere å: 

a) kople kvalifikasjonsnivåa innanfor nasjonale kvalifika-

sjonssystem til den europeiske ramma for kvalifika-

sjonar som er definert i vedlegg II, 

b) sikre at det vert nytta ein open metodikk i koplinga av 

nasjonale kvalifikasjonsnivå til den europeiske ramma 

for kvalifikasjonar med sikte på å lette jamføringa 

mellom desse og sikre at dei avgjerdene som følgjer av 

denne metodikken, vert offentleggjorde, 

c) gje aktørar informasjon og rettleiing om korleis 

nasjonale kvalifikasjonar er knytte til den europeiske 

ramma for kvalifikasjonar gjennom nasjonale kvalifika-

sjonssystem, 

d) fremje deltakinga til alle relevante aktørar, medrekna 

institusjonar for høgare utdanning og yrkesretta 

utdanning og opplæring, partane i arbeidslivet, sektorar 

og ekspertar på jamføring og bruk av kvalifikasjonar på 

europeisk plan, i samsvar med nasjonal lovgjeving og 

praksis. 

STØTTER AT KOMMISJONEN TEK SIKTE PÅ Å: 

1. hjelpe medlemsstatane til å utføre dei oppgåvene som er 

nemnde ovanfor, og internasjonale sektororganisasjonar til 

å nytte dei referansenivåa og –prinsippa i den europeiske 

ramma for kvalifikasjonar som er fastsette i denne 

rekommandasjonen, særleg ved å leggje til rette for 

samarbeid, utveksling av god praksis og vurdering, mellom 

anna gjennom frivillige fagfellevurderingar og pilotprosjekt 

innanfor ramma av fellesskapsprogramma, og ved å innføre 

informasjons- og samrådstiltak saman med utvala for sosial 

dialog og gjennom utvikling av støtte- og rettleiingsma-

teriale, 

2. innan 23. april 2009, skipe ei rådgjevande gruppe for den 

europeiske ramma for kvalifikasjonar, som skal vere 

samansett av representantar for medlemsstatane og 

involvere dei europeiske partane i arbeidslivet og eventuelt 

andre aktørar, og som skal vere ansvarleg for å sikre 

overordna samanheng og fremje klarleik i arbeidet med å 

kople kvalifikasjonssystema til den europeiske ramma for 

kvalifikasjonar, 

3. vurdere og evaluere, i samarbeid med medlemsstatane og 

etter å ha rådspurt dei aktørane som det gjeld, dei tiltaka 

som er sette i verk som følgje av denne rekommandasjonen, 

medrekna ansvarsområdet og det tidsrommet som mandatet 

til den rådgjevande gruppa varer, og rapportere til 

Europaparlamentet og Rådet innan 23. april 2013 om dei 

røynslene som er gjorde og følgjene for framtida, medrekna 

om naudsynt ei eventuell ny vurdering og revisjon av denne 

rekommandasjonen, 

4. fremje tette band mellom den europeiske ramma for 

kvalifikasjonar og eksisterande og framtidige europeiske 

system for overføring av studiekvalifikasjonar og 

akkumulering av kvalifikasjonar innan høgare utdanning og 

yrkesretta utdanning og opplæring, for å betre mobiliteten 

til borgarane og lette godkjenninga av læringsresultat. 

Utferda i Strasbourg 23. april 2008. 

For Europaparlamentet For Rådet 

H.-G. PÖTTERING J. LANARČIČ 

President Formann 

 _____   
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VEDLEGG I 

Definisjonar 

I denne rekommandasjonen tyder: 

a) «kvalifikasjon» eit formelt resultat av ein vurderings- og valideringsprosess som er nådd når eit rett organ har slått 

fast at ein person har oppnådd læringsresultat etter fastsette kriterium, 

b) «nasjonalt kvalifikasjonssystem» alle aspekt ved medlemsstatsverksemd innanfor godkjenning av læring og andre 

ordningar som koplar utdanning og opplæring til arbeidsmarknaden og det sivile samfunnet. Dette omfattar 

utvikling og gjennomføring av institusjonelle ordningar og framgangsmåtar for kvalitetssikring, vurdering og 

tildeling av kvalifikasjonar. Eit nasjonalt kvalifikasjonssystem kan vere samansett av fleire delsystem og kan 

omfatte ei nasjonal ramme for kvalifikasjonar, 

c) «nasjonal ramme for kvalifikasjonar» eit verktøy for klassifisering av kvalifikasjonar i samsvar med ei samling 

kriterium som svarar til spesifikke læringsnivå som er oppnådde, som tek sikte på å integrere og samordne 

nasjonale delsystem for kvalifikasjonar og auke klarleiken, tilgangen, utviklinga og kvaliteten til kvalifikasjonane i 

høve til arbeidsmarknaden og det sivile samfunnet, 

d) «sektor» ei gruppering av yrkesverksemder basert på den viktigaste økonomiske funksjonen, produktet, tenesta 

eller teknologien deira, 

e) «internasjonal sektororganisasjon» ei samanslutning av nasjonale organisasjonar, medrekna til dømes 

arbeidsgjevarorganisasjonar og yrkesorganisasjonar, som representerer interessene til dei nasjonale sektorane, 

f) «læringsresultat» ein oversikt over kva ein som skal lære, kan, forstår og er i stand til å utføre ved slutten av ein 

læringsprosess, definert i form av kunnskap, dugleik og kompetanse, 

g) «kunnskap» resultatet av tileigning av informasjon gjennom læring. Kunnskap er ei samling fakta, prinsipp, teoriar 

og praksis som er knytt til eit arbeids- eller studieområde. Innanfor den europeiske ramma for kvalifikasjonar er 

kunnskap omtala som teoretisk og/eller faktabasert, 

h) «dugleik» evna til å nytte kunnskap og praktiske røynsler til å utføre oppgåver og løyse problem. Innanfor den 

europeiske ramma for kvalifikasjonar er dugleik omtala som kognitiv (som omfattar bruk av logisk, intuitiv og 

kreativ tenking) eller praktisk (som omfattar praktisk handlag og bruk av metodar, materiale, verktøy og 

instrument), 

i) «kompetanse» ei dokumentert evne til å nytte kunnskap, dugleik og personlege, sosiale og/eller metodiske evner i 

arbeids- eller studiesituasjonar og i fagleg og personleg utvikling. Innanfor den europeiske ramma for 

kvalifikasjonar vert kompetanse omtala som eit uttrykk for ansvar og sjølvstende. 

 ______  
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VEDLEGG II 

Nøkkelomgrep som definerer nivåa i den europeiske ramma for kvalifikasjonar (EQF) 

Kvart av dei 8 nivåa er definert ved ei rekkje nøkkelomgrep som opplyser om det læringsutbytet som er relevant for kvalifikasjonane på det nivået i kvart kvalifikasjonssystem 

 Kunnskap Dugleik Kompetanse 

 Innanfor den europeiske ramma for kvalifikasjonar 

er kunnskap omtala som teoretisk og/eller fakta-

basert 

Innanfor den europeiske ramma for kvalifikasjonar 

er dugleik omtala som kognitiv (som omfattar bruk 

av logisk, intuitiv og kreativ tenking) og praktisk 

(som omfattar praktisk handlag og bruk av metodar, 

materiale, verktøy og instrument) 

Innanfor den europeiske ramma for kvalifikasjonar 

vert kompetanse omtala som eit uttrykk for ansvar og 

sjølvstende 

Nivå 1 

Læringsresultat som er relevante for nivå 1 

Grunnleggjande allmennkunnskap Grunnleggjande dugleik som krevst for å utføre 

enkle oppgåver 

Arbeid eller studiar under direkte oppsyn under 

strukturerte tilhøve 

Nivå 2 

Læringsresultat som er relevante for nivå 2 

Grunnleggjande faktakunnskap innanfor eit arbeids- 

eller studieområde 

Grunnleggjande kognitiv og praktisk dugleik som 

krevst for å nytte seg av relevant informasjon for å 

kunne utføre oppgåver og løyse rutinemessige 

problem ved å nytte enkle reglar og verktøy 

Arbeid og studiar under oppsyn med ein viss grad av 

sjølvstende 

Nivå 3 

Læringsresultat som er relevante for nivå 3 

Kunnskap om fakta, prinsipp, prosessar og allmenne 

omgrep innanfor eit arbeids- eller studieområde 

Ulik kognitiv og praktisk dugleik som krevst for å 

fullføre oppgåver og løyse problem ved å velje ut og 

nytte grunnleggjande metodar, verktøy, materiale og 

informasjon 

Ansvar for å fullføre oppgåver innanfor eit arbeids- 

eller studieområde 

Tilpassing av eigen åtferd etter tilhøva under løysing 

av problem 

Nivå 4 

Læringsresultat som er relevante for nivå 4 

Generell faktabasert og teoretisk kunnskap innanfor 

eit arbeids- eller studieområde 

Ulik kognitiv og praktisk dugleik som krevst for å 

finne løysingar på spesifikke problem innanfor eit 

arbeids- eller studieområde 

Eigenleiing innanfor retningslinjene for ein arbeids- 

eller studiesamanheng som vanlegvis er føreseieleg, 

men som kan endrast 

Overvaking av rutinearbeid som vert utført av andre, 

med eit visst ansvar for vurdering og betring av 

arbeids- eller studieverksemder 

Nivå 5(*) 

Læringsresultat som er relevante for nivå 5 

Omfattande, spesialisert, faktabasert og teoretisk 

kunnskap innanfor eit arbeids- eller studieområde 

og medvit om grensene for denne kunnskapen 

Omfattande kognitiv og praktisk dugleik som krevst 

for å utvikle kreative løysingar på abstrakte problem 

Leiing og overvaking av arbeids- eller studieverk-

semd der det skjer uføreseielege endringar 

Evaluering og utvikling av eigne og andre sine 

prestasjonar 
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Nivå 6(**) 

Læringsresultat som er relevante for nivå 6 

Høgt utvikla kunnskapar innanfor eit arbeids- eller 

studieområde, som omfattar ei kritisk forståing av 

teoriar og prinsipp 

Høgt utvikla dugleik, som viser meistring og 

nyskaping, og som krevst for å løyse samansette og 

uføreseielege problem innanfor eit spesialisert 

arbeids- eller studieområde 

Styring av samansette tekniske eller yrkesmessige 

verksemder eller prosjekt og ansvar for å ta avgjerder 

i uføreseielege arbeids- eller studiesamanhengar  

Ansvar for forvalting av yrkesutviklinga til 

einskildpersonar og grupper 

Nivå 7(***) 

Læringsresultat som er relevante for nivå 7 

Svært spesialisert kunnskap, der ein del er 

banebrytande innanfor kunnskap på eit arbeids- 

eller studieområde, som grunnlag for nyskapande 

tenking og/eller forsking 

Kritisk medvit om kunnskapsspørsmål innanfor eit 

område og i grenselandet mellom ulike område 

Spesialiserte problemløysingevner som krevst innan 

forsking og/eller nyskaping for å utvikle ny 

kunnskap og nye framgangsmåtar og til å integrere 

kunnskap frå ulike område 

Forvalting og endring av arbeids- eller studiesi-

tuasjonar som er samansette og uføreseielege og som 

krev nye strategiske tilnærmingsmåtar 

Ansvar for medverking til yrkesmessig kunnskap og 

praksis og/eller evaluering av den strategiske ytinga 

til grupper 

Nivå 8(****) 

Læringsresultat som er relevante for nivå 8 

Kunnskap som er banebrytande innanfor eit arbeids- 

eller studieområde og i grenselandet mellom 

område 

Dugleik og teknikk på eit svært avansert og 

spesialisert nivå, medrekna syntese og evaluering, 

som krevst for å løyse sentrale problem innanfor 

forsking og/eller nyskaping og for å utvide og 

definere på nytt eksisterande kunnskap eller 

yrkespraksis 

Høg grad av autoritet, nyskaping, sjølvstende, 

vitskapleg og yrkesmessig integritet og eit varig 

engasjement for utviklinga av nye idear eller 

framgangsmåtar som er banebrytande på eit arbeids- 

eller studieområde og innanfor forsking 

Samsvar med ramma for kvalifikasjonar i det europeiske området for høgare utdanning 

Ramma for kvalifikasjonar i det europeiske området for høgare utdanning inneheld nøkkelomgrep for studieperiodar. 

Kvart nøkkelomgrep for ein studieperiode er ei allmenn fråsegn om dei forventingane til resultat og evner som vanlegvis er knytte til dei kvalifikasjonane som markerer avsluttinga av den aktuelle studieperioden. 

(*) Nøkkelomgrepet for den korte utdanningsvegen innan høgare utdanning (innanfor eller kopla til den første studieperioden), utvikla i samband med det felles kvalitetsinitiativet innanfor ramma av Bologna-prosessen; svarar til læringsresultatet for 

nivå 5 innanfor den europeiske ramma for kvalifikasjonar. 

(**) Nøkkelomgrepet for den første studieperioden innanfor ramma av kvalifikasjonane til det europeiske området for høgare utdanning som ministrane som er ansvarlege for høgare utdanning, godkjende på møtet sitt i Bergen i mai 2005 innanfor 

ramma av Bologna-prosessen; svarar til læringsresultatet for nivå 6 innanfor den europeiske ramma for kvalifikasjonar. 

(***) Nøkkelomgrepet for den andre studieperioden innanfor ramma av kvalifikasjonane til det europeiske området for høgare utdanning som ministrane som er ansvarlege for høgare utdanning, godkjende på møtet sitt i Bergen i mai 2005 innanfor 

ramma av Bologna-prosessen; svarar til læringsresultatet for nivå 7 innanfor den europeiske ramma for kvalifikasjonar. 

(****) Nøkkelomgrepet for den tredje studieperioden innanfor ramma av kvalifikasjonane til det europeiske området for høgare utdanning som ministrane som er ansvarlege for høgare utdanning, godkjende på møtet sitt i Bergen i mai 2005 innanfor 

ramma av Bologna-prosessen; svarar til læringsresultatet for nivå 8 innanfor den europeiske ramma for kvalifikasjonar. 
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VEDLEGG III 

Felles prinsipp for kvalitetssikring innanfor høgare utdanning og yrkesretta utdanning og opplæring innanfor 

den europeiske ramma for kvalifikasjonar 

Ved gjennomføringa av den europeiske ramma for kvalifikasjonar bør kvalitetssikringa, som er naudsynt for å sikre ein 

ansvarleg og betra vidaregåande utdanning og yrkesretta utdanning og opplæring, utførast i samsvar med følgjande 

prinsipp: 

 Kvalitetssikringsstrategiar og -framgangsmåtar bør støtte alle nivåa i den europeiske ramma for kvalifikasjonar. 

 Kvalitetssikring bør vere ein integrert del av den interne forvaltinga av utdannings- og opplæringsinstitusjonar. 

 Kvalitetssikring bør omfatte jamleg vurdering av institusjonane og programma eller kvalitetssikringssystema 

deira, utført av eksterne overvakingsorgan eller -byrå. 

 Eksterne overvakingsorgan eller -byrå som utfører kvalitetssikring bør vere underlagde jamleg evaluering. 

 Kvalitetssikring bør omfatte samanheng, innsatsfaktorar, prosess og prestasjonar, med vekt på prestasjonar og 

læringsresultat. 

 Kvalitetssikringssystem bør innehalde følgjande element: 

 Klare og målbare mål og standardar, retningslinjer for gjennomføring, medrekna deltaking frå aktørar. 

 Høvelege ressursar. 

 Einskaplege evalueringsmetodar, som koplar saman eigenvurdering og ekstern evaluering. 

 Tilbakemeldingsordningar og framgangsmåtar for betring. 

 Lett tilgjengelege evalueringsresultat. 

 Kvalitetssikringsinitiativ på internasjonalt, nasjonalt og regionalt plan bør samordnast for å sikre oversikt, 

samanheng, samverknad og analyse av heile systemet. 

 Kvalitetssikring bør vere ein samarbeidsprosess på tvers av utdannings- og opplæringsnivå og -system, med alle 

relevante aktørar på medlemsstats- og fellesskapsplan. 

 Retningslinjer for kvalitetssikring på fellesskapsplan kan utgjere referansepunkt for evalueringar og ymsesidig 

læring. 

 __________  
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