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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/45 

av 14. januar 2015 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning (EF) 

nr. 692/2008 med hensyn til innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette 

nyttekjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av 

motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer(1), særlig artikkel 5 nr. 3, 

under henvisning til 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 (ramme-

direktiv)(2), særlig artikkel 39 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) nr. 510/2011(3) er det fastsatt at det skal tas hensyn til CO2-reduksjoner som er 

oppnådd gjennom bruk av innovative teknologier, ved beregning av hver produsents gjennomsnittlige spesifikke utslipp 

av CO2. Nærmere regler for godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette 

nyttekjøretøyer er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014(4). 

2) For å ta hensyn til CO2-reduksjonene som er oppnådd gjennom bruk av innovative teknologier, ved beregning av hver 

produsents mål for spesifikke CO2-utslipp, og for å sikre effektiv overvåking av spesifikke CO2-reduksjoner for det 

enkelte kjøretøy, bør kjøretøyer som er utstyrt med miljøinnovasjoner, sertifiseres som en del av typegodkjenningen, og 

reduksjonene bør i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 427/2014 angis separat både i typegod-

kjenningsdokumentasjonen og i samsvarssertifikatet i samsvar med direktiv 2007/46/EF. 

3) Dokumentene som benyttes i forbindelse med typegodkjenningen må derfor endres, slik at opplysningene om 

miljøinnovasjoner framgår på en tilfredsstillende måte. 

4) Formålet med å endre dokumentene som benyttes i forbindelse med typegodkjenningen, er på den ene siden å gi 

godkjenningsmyndighetene tilstrekkelige data til å kunne sertifisere lette nyttekjøretøyer utstyrt med miljøinnovasjoner, 

og på den andre siden å ta CO2-reduksjoner som er oppnådd gjennom bruk av miljøinnovasjoner, med i de repre-

sentative opplysningene om en bestemt type, variant eller versjon av et kjøretøy. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 15.1.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2017 av 13. juni 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, s. 1. 

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

(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye lette nyttekjøretøyer 

som del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer (EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 av 25. april 2014 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 125 av 26.4.2014, s. 57). 
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5) I kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(1) er det fastsatt administrative bestemmelser om samsvarskontroll av 

kjøretøyer med hensyn til CO2-utslipp samt krav til måling av slike kjøretøyers CO2-utslipp og drivstofforbruk. 

6) Direktiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 bør derfor endres. 

7) Det bør gis tilstrekkelig overgangstid, slik at produsenter og nasjonale myndigheter kan tilpasse sine prosedyrer til de 

nye reglene. 

8) Produsenter bør har mulighet til på frivillig grunnlag å søke om sertifisering av CO2-reduksjoner som følge av gjennom-

føring av innovative teknologier, før anvendelsesdatoen for de nye reglene. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og IX til direktiv 2007/46/EF endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegg I og XII til forordning (EF) nr. 692/2008 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Med virkning fra ikrafttredelsesdatoen til denne forordning skal nasjonale myndigheter ikke nekte å gi EF-typegodkjenning 

eller nasjonal typegodkjenning til kjøretøytyper som oppfyller kravene i denne forordning. 

Fra 1. januar 2016 skal det gis typegodkjenning til kjøretøytyper som er utstyrt med innovative teknologier for å redusere  

CO2-utslipp, i samsvar med direktiv 2007/46/EF og forordning (EF) nr. 692/2008 som endret ved denne forordning. 

Senest fra 1. januar 2016 skal produsentene utstede samsvarssertifikater i samsvar med direktiv 2007/46/EF og forordning (EF) 

nr. 692/2008 som endret ved denne forordning. 

Artikkel 4 

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, 14. januar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 
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VEDLEGG I 

I vedlegg I og IX til direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I skal nr. 3.5.6 og 3.5.6.1 lyde: 

«3.5.6.  Kjøretøy utstyrt med en miljøinnovasjon i henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 for M1-kjøretøyer 

eller artikkel 12 i forordning (EU) nr. 510/2011 for N1-kjøretøyer: ja/nei(1) 

3.5.6.1.  Type/variant/versjon av basiskjøretøyet som nevnt i artikkel 5 i forordning (EU) nr. 725/2011 for M1-kjøretøyer 

eller artikkel 5 i forordning (EU) nr. 427/2014 for N1-kjøretøyer (dersom relevant) .................................... » 

2)  I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 49 i del I, side 2 – Kjøretøygruppe N1 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer) i malen for  

EF-samsvarssertifikat, tilføyes nr. 3, 3.1 og 3.2: 

«3.  Kjøretøy utstyrt med miljøinnovasjon(er): ja/nei(1) 

3.1.  Generell kode for miljøinnovasjon(er)(p1)  .....................................................................................................  

3.2.  Samlet reduksjon av CO2-utslipp som skyldes miljøinnovasjon(er)(p2) (gjenta for hvert referansedrivstoff som er 

testet):  ........................................................................................................................................................... » 

b)  I nr. 49 i del II, side 2 – Kjøretøygruppe N1 (uferdige kjøretøyer) i malen for EF-samsvarssertifikat, tilføyes nr. 3, 3.1 

og 3.2: 

«3.  Kjøretøy utstyrt med miljøinnovasjon(er): ja/nei(1) 

3.1.  Generell kode for miljøinnovasjon(er)(p1) 

3.2.  Samlet reduksjon av CO2-utslipp som skyldes miljøinnovasjon(er)(p2) (gjenta for hvert referansedrivstoff som er 

testet):  .......................................................................................................................................................... » 

 _____   
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VEDLEGG II 

I vedlegg I og XII til forordning (EF) nr. 692/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 4.3.5.1 skal lyde: 

«4.3.5.1 For en kjøretøytype som er utstyrt med en eller flere miljøinnovasjoner i henhold til artikkel 12 i forordning 

(EF) nr. 443/2009 for M1-kjøretøyer eller artikkel 12 i forordning (EU) nr. 510/2011 for N1-kjøretøyer, skal 

produksjonssamsvaret hva angår miljøinnovasjoner dokumenteres ved de prøvinger som er omhandlet i 

kommisjonsbeslutningen(e) om godkjenning av den eller de aktuelle miljøinnovasjonen(e).» 

b)  I tillegg 3 skal nr. 3.5.6 og 3.5.6.1 lyde: 

«3.5.6.  Kjøretøy utstyrt med en miljøinnovasjon i henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 for  

M1-kjøretøyer eller artikkel 12 i forordning (EU) nr. 510/2011 for N1-kjøretøyer: ja/nei (*) 

3.5.6.1.  Type/variant/versjon av basiskjøretøyet som nevnt i artikkel 5 i forordning (EU) nr. 725/2011 for  

M1-kjøretøyer eller artikkel 5 i forordning (EU) nr. 427/2014 for N1-kjøretøyer (**)», 

2)  I vedlegg XII gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 4.1 og 4.2 skal lyde: 

«4.1.  I henhold til artikkel 11 nr. 1 i forordning (EU) nr. 725/2011 for M1-kjøretøyer og artikkel 11 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 427/2014 for N1-kjøretøyer skal en produsent som ønsker å benytte seg av muligheten for å redusere 

sine gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp som følge av reduksjoner oppnådd gjennom en eller flere miljø-

innovasjoner i et kjøretøy, søke en godkjenningsmyndighet om et EF-typegodkjenningsdokument for kjøretøyet 

som er utstyrt med miljøinnovasjonen. 

4.2.  Reduksjonen av CO2-utslipp fra kjøretøyet som er utstyrt med en miljøinnovasjon skal, for at typegodkjenning 

skal oppnås, fastsettes ved hjelp av den framgangsmåte og prøvingsmetode som er angitt i kommisjons-

beslutningen om godkjenning av miljøinnovasjonen, i samsvar med artikkel 10 i forordning (EU) nr. 725/2011 

for M1-kjøretøyer eller artikkel 10 i forordning (EU) nr. 427/2014 for N1-kjøretøyer.» 

b)  Nr. 4.4 skal lyde: 

«4.4.  Det skal ikke gis typegodkjenning dersom det miljøinnovative kjøretøyet ikke kan dokumentere en utslipps-

reduksjon på minst 1 g CO2/km i forhold til basiskjøretøyet, som nevnt i artikkel 5 i forordning (EU)  

nr. 725/2011 for M1-kjøretøyer eller artikkel 5 i forordning (EU) nr. 427/2014 for N1-kjøretøyer.» 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2017/920 

av 17. mai 2017 

om endring av forordning (EU) nr. 531/2012 med hensyn til regler for engrosmarkeder for nettgjesting(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

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) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 531/2012(3) ble det innført en felles metode for regulering av 

nettgjesting i offentlige kommunikasjonsnett i Unionen. 

2) I strategien for et digitalt indre marked for Europa, som ble framlagt i kommisjonsmeldingen av 6. mai 2015, ble pakken 

om et indre marked for telekommunikasjon, senere vedtatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2120(4), 

ansett som et første skritt på veien til å fjerne tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet og dermed bidra til 

opprettelsen av et digitalt indre marked i Unionen. 

3) Ved forordning (EU) 2015/2120 ble det opprettet en ny ordning for fastsettelse av sluttbrukerpriser for regulerte 

nettgjestingstjenester på unionsplan, med henblikk på å avskaffe tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet fra 

15. juni 2017 uten å vri konkurransen på hjemmemarkeder og besøkte markeder. 

4) Avskaffelsen av tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet fastsatt ved forordning (EU) 2015/2120, også omtalt 

som nettgjesting til innenlandske takster («roam-like-at-home», RLAH), er nødvendig for å etablere og lette funksjonen 

av et digitalt indre marked i hele Unionen. Den forordningen er imidlertid ikke i seg selv tilstrekkelig til å sikre at 

nettgjestingsmarkedet virker etter hensikten. Denne forordning bør derfor bidra til å sikre at modellene for 

prisfastsetting på hjemmemarkedene ikke blir påvirket av avskaffelsen av tilleggsavgifter for nettgjesting i 

sluttbrukerleddet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 147 av 9.6.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 105/2017 av 13. juni 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, s. 2. 

(1) EUT C 34 av 2.2.2017, s. 162. 

(2) Europaparlamentets holdning av 6. april 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 25. april 2017. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 531/2012 av 13. juni 2012 om gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett i Unionen 

(EUT L 172 av 30.6.2012, s. 10). 

(4) 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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5) Avskaffelsen av tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet fra 15. juni 2017 forutsetter at alle regelverksakter 

som foreslås av Kommisjonen, og der det fastsettes egnede tiltak etter undersøkelsen av engrosmarkedene for 

nettgjesting, kommer til anvendelse. 

6) Kommisjonen har foretatt en omfattende undersøkelse av engrosmarkedene for nettgjesting for å vurdere hvilke tiltak 

som er nødvendige for at tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet kan avskaffes fra 15. juni 2017. 

7) På bakgrunn av undersøkelsesresultatene vedtok Kommisjonen sin rapport om undersøkelsen av engrosmarkedet for 

nettgjesting 15. juni 2016 («Kommisjonens rapport»). I Kommisjonens rapport slås det fast at for å sikre at nett-

gjestingstjenester i sluttbrukerleddet kan leveres til innenlandske sluttbrukerpriser, må nettgjestingsressurser i 

engrosleddet være tilgjengelige til et prisnivå som gjør det mulig for hjemmetilbydere å tilby RLAH. Fullt ut 

konkurransepregede nasjonale engrosmarkeder for nettgjesting med priser tilpasset de besøkte nettenes underliggende 

leveringskostnader ville åpenbart ha gjort RLAH mer bærekraftig, men Kommisjonens rapport viser at dette ikke er 

situasjonen. Kommisjonens rapport viser også at det er svært lite sannsynlig at den framtidige forpliktelsen om RLAH i 

sluttbrukerleddet i seg selv vil føre til velfungerende engrosmarkeder for nettgjesting som ville muliggjøre levering av 

RLAH i Unionen fra 15. juni 2017. 

8) Særlig kan den nåværende virkemåten til engrosmarkedene for nettgjesting påvirke konkurransen og investeringene i 

hjemmetilbydernes hjemmemarkeder på grunn av altfor høye engrospriser for nettgjesting sammenlignet med de 

innenlandske sluttbrukerprisene. Dette gjelder særlig for mindre tilbydere, virtuelle mobilnettilbydere (MVNO-er) eller 

tilbydere som er nettoeksportører av nettgjestingstrafikk, noe som medfører at RLAH ikke er strukturelt bærekraftig. 

9) Engrosmarkedene for nettgjesting bør virke slik at tilbyderne kan få dekket alle kostnader ved å tilby regulerte 

nettgjestingstjenester i engrosleddet, inkludert samkostnader og felleskostnader. Dette bør sikre at det fortsatt stimuleres 

til å investere i besøkte nett og hindre eventuell vridning av konkurransen på de besøkte markedene på grunn av 

regelverksarbitrasje, ved at tilbydere utnytter avhjelpende tiltak for tilgang til nettgjestingstjenester i engrosleddet til å 

konkurrere på innenlandske besøkte markeder. 

10) På bakgrunn av de hindringene som er påvist, bør de tiltakene som nå får anvendelse på engrosmarkedene for 

nettgjesting, endres for å sikre at nivået på engrosprisene for nettgjesting muliggjør bærekraftig levering av RLAH i 

Unionen. 

11) For å legge til rette for utvikling av mer effektive, integrerte og konkurransepregede markeder for nettgjestingstjenester 

bør tilbyderne når de forhandler om tilgang til nettgjestingstjenester i engrosleddet for å kunne tilby nettgjestings-

tjenester i sluttbrukerleddet, gis mulighet til å forhandle om innovative ordninger for fastsettelse av engrospriser som 

ikke er direkte knyttet til de faktiske bruksvolumene, for eksempel flate takster, forhåndsforpliktelser eller kapasitets-

baserte kontrakter, eller prisordninger som avspeiler variasjoner i etterspørselen i løpet av året. Forhandlingspartene bør 

derfor ha muligheten til å bli enige om ikke å anvende de maksimale engrosprisene for regulerte nettgjestingstjenester i 

hele gyldighetstiden for avtalene om nettgjesting i engrosleddet. Dette vil utelukke muligheten for at en av partene i 

ettertid kan anmode om å anvende volumbaserte maksimale engrospriser på faktisk forbruk, som fastsatt i forordning 

(EU) nr. 531/2012. Dette alternativet bør ikke berøre forpliktelser med hensyn til levering av regulerte nettgjestings-

tjenester i sluttbrukerleddet i samsvar med nevnte forordning. 

12) De vilkårene som kan inngå i standardtilbudene for at mobilnettilbyderne skal kunne hindre permanent nettgjesting eller 

unormal bruk eller misbruk av nettgjestingstjenester i engrosleddet, bør presiseres. Særlig dersom tilbyderen av det 

besøkte nettet har rimelig grunn til å anta at en betydelig andel av nettgjestingstilbyderens kunder bedriver permanent 

nettgjesting, eller at det foregår unormal bruk eller misbruk av tilgang til nettgjestingstjenester i engrosleddet, bør 

vedkommende kunne kreve at nettgjestingstilbyderen framlegger opplysninger, i aggregert form og i fullt samsvar med 

Unionens og nasjonale personvernkrav, som gjør det mulig å fastslå om en betydelig andel av nettgjestingstilbyderens 

kunder er i en situasjon med permanent nettgjesting, eller om det foregår unormal bruk eller misbruk av tilgang til 

nettgjestingstjenester i engrosleddet, for eksempel opplysninger om hvor stor andel av kundene som har et ubetydelig 

innenlandsk forbruk sammenlignet med nettgjestingsforbruket. Videre bør oppsigelse av avtaler om nettgjesting i 

engrosleddet med sikte på å hindre permanent nettgjesting eller unormal bruk eller misbruk av tilgang til nettgjestings-

tjenester i engrosleddet bare iverksettes dersom det ikke har vært mulig å avhjelpe situasjonen med mindre strenge 

tiltak. Slik oppsigelse bør være underlagt forhåndstillatelse fra den nasjonale reguleringsmyndigheten for tilbyderen av 

det besøkte nettet, idet det tas størst mulig hensyn til uttalelsen fra Sammenslutningen av europeiske regule-

ringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC), dersom den er blitt rådspurt. Mindre strenge tiltak kan 

bestå i å fastsette høyere engrospriser, som ikke overstiger de maksimale engrosprisene fastsatt i denne forordning, for 

volumer som overstiger et samlet volum spesifisert i avtalen. Slike høyere engrospriser bør fastsettes på forhånd eller fra 

det tidspunktet tilbyderen av det besøkte nettet har fastslått på grunnlag av objektive kriterier og informert 

hjemmenettilbyderen om at en betydelig andel av nettgjestingstilbyderens kunder bedriver permanent nettgjesting, eller 
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at det foregår unormal bruk eller misbruk av tilgang til nettgjestingstjenester i engrosleddet. Mindre strenge tiltak kan 

også bestå i en forpliktelse fra hjemmenettilbyderen til å vedta eller revidere de ordningene for normal bruk som gjelder 

for dens kunder, i samsvar med de nærmere reglene fastsatt i henhold til artikkel 6d i forordning (EU) nr. 531/2012, 

eller mulighet for tilbyderen av det besøkte nettet til å anmode om at avtalen om nettgjesting i engrosleddet revideres. 

Av klarhetshensyn bør den nasjonale reguleringsmyndigheten offentliggjøre opplysninger om anmodninger om tillatelse 

til å si opp avtaler om nettgjesting i engrosleddet, med forbehold for forretningshemmeligheter. 

13) Når det gjelder regler for engrospriser, bør de lovfestede forpliktelsene på unionsplan opprettholdes, ettersom et tiltak 

som gir mulighet for RLAH i hele Unionen uten at det tas hensyn til nivået på engroskostnadene forbundet med levering 

av nettgjestingstjenester i engrosleddet, kan risikere å forstyrre det indre marked for nettgjestingstjenester og ikke vil 

oppmuntre til mer konkurranse. Engrospriser på et passende nivå bør lette bærekraftig konkurranse, også fra nye 

markedsdeltakere, små og mellomstore bedrifter og nyetablerte foretak. 

14) Maksimale engrospriser bør fungere som et beskyttelsesnivå og sikre at tilbyderne kan dekke sine kostnader, inkludert 

samkostnader og felleskostnader. De bør også gi mulighet for utstrakt bærekraftig levering av RLAH, samtidig som de 

gir rom for markedsmessige forhandlinger mellom tilbydere. 

15) Kostnadsberegningene for levering av nettgjestingstjenester i engrosleddet, inkludert samkostnader og felleskostnader, 

er blitt vurdert på grunnlag av flere kilder. En av kildene var en generell kostnadsmodell for nettgjestingstjenester i 

engrosleddet matet med nasjonale data og basert på den metoden som brukes av nasjonale reguleringsmyndigheter for å 

fastsette tak for mobiltermineringstakster i samsvar med unionsretten. En annen kilde var alternative kostnads-

beregninger basert på ensartede metoder i hele Unionen for regulering av nasjonale mobiltermineringstakster. 

Vurderingen bygget også på nåværende engrospriser for tilgang til nettgjestingstjenester i Unionen med hensyn til 

ubalansert trafikk, samt dokumentasjon på hjemmemarkedenes nåværende engrospriser for tilgang til nettgjestings-

tjenester. 

16) Ved vurdering av kostnadsberegningene er det tatt hensyn til den virkningen nettgjestingstrafikkens sesongmessighet 

kan ha på de generelle kostnadene forbundet med levering av nettgjestingstjenester i engrosleddet på nasjonalt plan. 

Disse beregningene omfattet oppveiende virkninger som kan dempe potensielle kostnadsøkninger forårsaket av 

nettgjestingstrafikkens sesongmessighet. Særlig for datatjenester innebærer økende innenlandsk etterspørsel at en 

sesongtopp i trafikken i et gitt år sannsynligvis overstiges av den samlede innenlandske etterspørselen i det eller de 

etterfølgende årene. Derfor, ettersom jordbaserte offentlige mobilkommunikasjonsnett er dimensjonert for å håndtere 

denne generelle stigende tendensen som drives av innenlandsk etterspørsel, er det usannsynlig at en eventuell topp i den 

samlede etterspørselen etter nettkapasitet forårsaket av sesongmessig nettgjestingstrafikk vil medføre endringer i 

kostnadene til dimensjonering av mobilnett. Når det gjelder taleanrop, der etterspørselen er mer stabil, kan sesongtopper 

i nettgjestingstrafikken i noen medlemsstater ha en innvirkning på de generelle kostnadene til nettdimensjonering. 

Imidlertid skyldes slike lokale sesongtopper i trafikken sannsynligvis også at innenlandske brukere forflytter seg til 

turistområder, og de dempes av den kompenserende virkningen som brukere av nettgjestingstjenester har på 

kapasitetsbruken i storbyområder i sommerferiesesongen. 

17) Bruken av datatjenester øker raskt i Unionen og over hele verden. Innføring av RLAH fra 15. juni 2017 bør medvirke til 

denne veksten i forbindelse med nettgjesting og føre til at kostnaden per overført dataenhet presses betydelig ned. For å 

ta hensyn til den økte bruken av datatjenester og reduksjonen i kostnaden per overført dataenhet bør den maksimale 

engrosprisen for regulert datanettgjesting senkes hvert år og fastsettes i euro per gigabyte, der en gigabyte tilsvarer 

1 000 megabyte. Ved fastsettelse av den maksimale engrosprisen for regulerte datanettgjestingstjenester er det tatt 

hensyn til alle tilgangskomponenter som er nødvendige for å gjøre det mulig å tilby nettgjestingstjenester, også 

overføringskostnadene ved å levere datatrafikk til et utvekslingspunkt angitt av hjemmenettilbyderen. 

18) Porteføljen av tjenester som tilbys av hver tilbyder av nettgjestingstjenester i engrosleddet, og tjenestenes forventede 

trafikkvolumer, bør tas hensyn til ved vurdering av den rollen engrospriser for nettgjesting spiller som beskyttelsestiltak 

for å nå det tosidige målet om å sikre at tilbydere av nettgjestingstjenester i engrosleddet får dekket alle sine relevante 

kostnader, og samtidig sikre at en situasjon der RLAH ikke er bærekraftig, fortsatt vil utgjøre et unntak. 

19) De nåværende maksimale engrosprisene for tale-, SMS- og datanettgjestingstjenester bør derfor senkes vesentlig.  
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20) Samtidig som de sikrer fortrolig behandling av forretningshemmeligheter, bør de nasjonale reguleringsmyndighetene, 

for å overvåke og føre tilsyn med anvendelsen av forordning (EU) nr. 531/2012 og utviklingen i engrosmarkedene for 

nettgjesting, ha rett til å kreve opplysninger om avtaler om nettgjesting i engrosleddet som ikke omfatter anvendelse av 

maksimale engrospriser for nettgjesting. Nevnte myndigheter bør også ha tillatelse til å kreve opplysninger om 

vedtakelse og anvendelse av vilkår i avtaler om nettgjesting i engrosleddet som har til formål å hindre permanent 

nettgjesting og unormal bruk eller misbruk av tilgang til nettgjestingstjenester i engrosleddet for andre formål enn å tilby 

regulerte nettgjestingstjenester til nettgjestingstilbyderes kunder som er på reise i Unionen. 

21) Den særskilte prisreguleringen av nettgjestingstjenester i engrosleddet innebærer at et generelt pristak gjelder i Unionen 

for et sammensatt produkt som også kan omfatte annen nettgjestingstilgang i engrosleddet og andre samtrafikkressurser, 

herunder særlig slike som er underlagt nasjonalt regelverk eller eventuelt regelverk som gjelder på tvers av 

landegrensene. I denne sammenhengen forutses det at forskjellene i regulering av disse ressursene i Unionen vil minske, 

særlig på grunn av mulige ytterligere tiltak som kan bli truffet i samsvar med direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)(1) 

for å sikre mer ensartede reguleringsmetoder. I mellomtiden bør det ved behandling av en eventuell tvist mellom 

tilbydere av besøkte nett og andre tilbydere om prisene som anvendes for de regulerte ressursene som er nødvendige for 

å tilby nettgjestingstjenester i engrosleddet, tas hensyn til BERECs uttalelse, dersom BEREC er blitt rådspurt, i samsvar 

med de særskilte lovfestede forpliktelser som gjelder for nettgjesting, samt rammedirektivet og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/19/EF(2), 2002/20/EF(3) og 2002/22/EF(4). 

22) Det er nødvendig å overvåke og regelmessig gjennomgå virkemåten til engrosmarkedene for nettgjesting og deres 

innbyrdes forhold til sluttbrukermarkedene for nettgjesting, idet det tas hensyn til den konkurransemessige og 

teknologiske utviklingen samt til trafikkstrømmene. For dette formål bør Kommisjonen innen 15. desember 2018 

framlegge for Europaparlamentet og Rådet en foreløpig rapport som sammenfatter virkningene av avskaffelsen av 

tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet, idet det tas hensyn til eventuelle relevante rapporter fra BEREC. 

Kommisjonen bør deretter annethvert år framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet. Den første av disse 

rapportene bør framlegges innen 15. desember 2019. I sine toårige rapporter bør Kommisjonen særlig vurdere om 

RLAH har noen innvirkning på utviklingen når det gjelder hvilke takstplaner som er tilgjengelige på sluttbrukermar-

kedene. Dette bør dels omfatte en vurdering av om det har dukket opp takstplaner som omfatter bare innenlandske 

tjenester og helt utelukker nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet, og som dermed undergraver selve formålet med 

RLAH, og dels en vurdering av om det er blitt mindre tilgang på takstplaner med flate takster, noe som også kan 

innebære et tap for forbrukerne og undergrave formålene med det digitale indre marked. Kommisjonen bør i sine toårige 

rapporter særlig analysere i hvilken utstrekning nasjonale reguleringsmyndigheter har tillatt ekstraordinære 

tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet, om hjemmenettilbyderne kan opprettholde sine innenlandske 

avregningsmodeller, og om tilbyderne av de besøkte nettene kan få dekket de kostnadene basert på effektiv drift som de 

pådrar seg i forbindelse med levering av regulerte nettgjestingstjenester i engrosleddet. For å gi mulighet for slik 

rapportering med sikte på å vurdere hvordan nettgjestingsmarkedene tilpasser seg RLAH-reglene, bør det samles inn 

tilstrekkelige opplysninger om virkemåten til disse markedene etter at disse reglene er gjennomført. 

23) For å kunne vurdere konkurranseutviklingen på nettgjestingsmarkedene i Unionen og regelmessig rapportere om 

endringer i de faktiske nettgjestingsprisene for ubalansert trafikk mellom tilbydere av nettgjestingstjenester bør BEREC 

samle inn opplysninger fra de nasjonale reguleringsmyndighetene om de faktiske prisene som anvendes for henholdsvis 

balansert og ubalansert trafikk. BEREC bør også samle inn opplysninger om tilfeller der partene i en avtale om 

nettgjesting i engrosleddet har valgt å ikke anvende maksimale engrospriser for nettgjesting eller har gjennomført tiltak i 

engrosleddet som er rettet mot å hindre permanent nettgjesting eller unormal bruk eller misbruk av tilgang til 

nettgjestingstjenester i engrosleddet for andre formål enn å tilby regulerte nettgjestingstjenester til nettgjestings-

tilbyderes kunder mens disse er på reise i Unionen. På grunnlag av de innsamlede opplysningene bør BEREC jevnlig 

rapportere om forholdet mellom sluttbrukerpriser, engrospriser og kostnader i engrosleddet for nettgjestingstjenester.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(rammedirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF av 7. mars 2002 om tilgang til og samtrafikk mellom elektroniske kommunikasjonsnett og 

tilhørende ressurser (tilgangsdirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 7). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/20/EF av 7. mars 2002 om tillatelse for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(tillatelsesdirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 21). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF av 7. mars 2002 om leveringspliktige tjenester og brukerrettigheter i forbindelse med 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (direktivet om leveringspliktige tjenester) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51). 
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24) Kommisjonen, BEREC og de nasjonale reguleringsmyndighetene bør sikre fullstendig fortrolig behandling av 

forretningshemmeligheter ved utveksling av opplysninger med henblikk på å gjennomgå, overvåke og føre tilsyn med 

anvendelsen av forordning (EU) nr. 531/42012. Overholdelse av krav om bevaring av forretningshemmeligheter bør 

derfor ikke hindre at nasjonale reguleringsmyndigheter i rett tid kan utveksle fortrolige opplysninger for slike formål. 

25) Forordning (EU) nr. 531/2012 bør derfor endres. 

26) Ettersom målene for denne forordning ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene fordi nasjonale tiltak ikke kan 

sikre at reglene om engrosmarkedene for nettgjesting er forenlige med Unionens regler om nettgjestingstjenester i 

sluttbrukerleddet, men på grunn av de grenseoverskridende virkningene av nasjonale engrosmarkeder for nettgjesting på 

leveringen av nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet i Unionen, 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 denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å 

nå disse målene. 

27) Denne forordning er forenlig med de grunnleggende rettigheter og prinsipper som er anerkjent særlig i Den europeiske 

unions pakt om grunnleggende rettigheter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 531/2012 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 4 skal første ledd lyde: 

«4. Reglene for priser for regulerte nettgjestingstjenester i engrosleddet fastsatt i artikkel 7, 9 og 12 får anvendelse på 

levering av tilgang til alle komponenter som er nødvendige for levering av nettgjestingstjenester i engrosleddet, som 

nevnt i nr. 3, med mindre begge parter i avtalen om nettgjesting i engrosleddet uttrykkelig blir enige om at de 

gjennomsnittlige engrosprisene for nettgjesting i engrosleddet som er et resultat av anvendelsen av avtalen, ikke skal 

omfattes av de maksimale engrosprisene for regulerte nettgjestingstjenester i avtalens gyldighetstid.» 

b) Nr. 6 skal lyde: 

«6. Standardtilbudet nevnt i nr. 5 skal være tilstrekkelig detaljert og omfatte alle komponenter som er nødvendige for 

tilgang til nettgjestingstjenester i engrosleddet som nevnt i nr. 3, og gi en beskrivelse av tilbud som er relevante for 

tilgangen til nettgjestingstjenester i engrosleddet og tilgangen til videresalg av nettgjestingstjenester i engrosleddet, 

samt tilhørende vilkår. 

Dette standardtilbudet kan omfatte vilkår for å hindre permanent nettgjesting eller unormal bruk eller misbruk av 

tilgang til nettgjestingstjenester i engrosleddet for andre formål enn levering av regulerte nettgjestingstjenester til 

nettgjestingstilbydernes kunder mens disse er på reise i Unionen. Dersom slike vilkår er angitt i et standardtilbud, skal 

de omfatte de spesifikke tiltakene som tilbyderen av det besøkte nettet kan treffe for å hindre permanent nettgjesting 

eller unormal bruk eller misbruk av nettgjestingstjenester i engrosleddet, samt de objektive kriteriene som slike tiltak 

kan treffes på grunnlag av. Slike kriterier kan vise til opplysninger om den samlede nettgjestingstrafikken. De skal ikke 

vise til spesifikke opplysninger om individuell nettgjestingstrafikk hos nettgjestingstilbyderens kunder. 

I standardtilbudet kan det blant annet fastsettes at tilbyderen av det besøkte nettet, dersom denne har rimelig grunn til å 

anta at en betydelig andel av nettgjestingstilbyderens kunder bedriver permanent nettgjesting, eller at det foregår 

unormal bruk eller misbruk av tilgang til nettgjestingstjenester i engrosleddet, kan kreve at nettgjestingstilbyderen 

framlegger opplysninger, med forbehold for Unionens og nasjonale personvernkrav, som gjør det mulig å fastslå om en 

betydelig andel av nettgjestingstilbyderens kunder er i en situasjon med permanent nettgjesting, eller om det foregår 

unormal bruk eller misbruk av tilgang til nettgjestingstjenester i engrosleddet i den besøkte tilbyderens nett, for 

eksempel opplysninger om andelen av kunder der det er påvist risiko for unormal bruk eller misbruk av regulerte 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet som leveres til gjeldende innenlandsk sluttbrukerpris, på grunnlag av objektive 

indikatorer i samsvar med de nærmere reglene for anvendelse av ordningen for normal bruk vedtatt i henhold til 

artikkel 6d.  
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Standardtilbudet kan som en siste utvei, dersom det ikke har vært mulig å avhjelpe situasjonen med mindre strenge 

tiltak, gi mulighet til å si opp en avtale om nettgjesting i engrosleddet dersom tilbyderen av det besøkte nettet har 

fastslått på objektive kriterier at en betydelig andel av nettgjestingstilbyderens kunder bedriver permanent nettgjesting, 

eller at det foregår unormal bruk eller misbruk av tilgang til nettgjestingstjenester i engrosleddet, og har informert 

hjemmenettilbyderen om dette. 

Tilbyderen av det besøkte nettet kan bare ensidig si opp avtalen om nettgjesting i engrosleddet med begrunnelse i 

permanent nettgjesting eller unormal bruk eller misbruk av tilgang til nettgjestingstjenester i engrosleddet, etter på 

forhånd å ha fått tillatelse fra den nasjonale reguleringsmyndigheten for tilbyderen av det besøkte nettet. 

Innen tre måneder etter å ha mottatt en anmodning fra tilbyderen av det besøkte nettet om å si opp en avtale om 

nettgjesting i engrosleddet skal den nasjonale reguleringsmyndigheten for tilbyderen av et besøkt nett, etter å ha 

rådspurt hjemmenettilbyderens nasjonale reguleringsmyndighet, treffe beslutning om å gi eller nekte slik tillatelse og 

skal underrette Kommisjonen om dette. 

De nasjonale reguleringsmyndighetene for tilbyderen av det besøkte nettet og for hjemmenettilbyderen kan hver for seg 

anmode BEREC om å vedta en uttalelse om tiltakene som skal treffes i samsvar med denne forordning. BEREC skal 

vedta sin uttalelse innen en måned etter å ha mottatt en slik anmodning. 

Dersom BEREC er blitt rådspurt, skal den nasjonale reguleringsmyndigheten for tilbyderen av det besøkte nettet 

avvente og ta nøye hensyn til BERECs uttalelse før den beslutter, med forbehold for tremånedersfristen nevnt i sjette 

ledd, om den skal gi eller nekte å gi tillatelse til å si opp avtalen om nettgjesting i engrosleddet. 

Den nasjonale reguleringsmyndigheten for tilbyderen av det besøkte nettet skal offentliggjøre opplysninger om 

tillatelser til å si opp avtaler om nettgjesting i engrosleddet, med forbehold for forretningshemmeligheter. 

Femte til niende ledd i dette nummer berører ikke en nasjonal reguleringsmyndighets makt til å kreve at brudd på 

forpliktelsene fastsatt i denne forordning umiddelbart opphører, i samsvar med artikkel 16 nr. 6, og heller ikke den 

retten tilbyderen av det besøkte nettet har til å treffe egnede tiltak for å bekjempe bedrageri. 

Om nødvendig skal de nasjonale reguleringsmyndighetene kreve at det gjøres endringer i standardtilbud, herunder når 

det gjelder de spesifikke tiltakene som tilbyderen av det besøkte nettet kan treffe for å hindre permanent nettgjesting 

eller unormal bruk eller misbruk av nettgjestingstjenester i engrosleddet, og de objektive kriteriene som tilbyderen av 

det besøkte nettet kan treffe slike tiltak på grunnlag av, for å sikre overholdelse av forpliktelser fastsatt i denne 

artikkel.» 

2) I artikkel 7 skal nr. 1 og 2 lyde: 

«1. Med virkning fra 15. juni 2017 skal den gjennomsnittlige engrosprisen som tilbyderen av et besøkt nett kan kreve av 

nettgjestingstilbyderen for levering av et regulert nettgjestingsanrop originert i det besøkte nettet, inklusive blant annet 

kostnader for originering, overføring og terminering, ikke overskride et pristak på 0,032 euro per minutt. Denne maksimale 

engrosprisen skal, uten at det berører artikkel 19, holdes på 0,032 euro fram til 30. juni 2022. 

2. Den gjennomsnittlige engrosprisen nevnt i nr. 1 får anvendelse mellom to tilbydere, uansett hvem de er, og skal 

beregnes over et tidsrom på tolv måneder eller et eventuelt kortere tidsrom som måtte gjenstå før en maksimal gjennom-

snittlig engrospris som fastsatt i nr. 1 opphører å gjelde, eller før 30. juni 2022.» 

3) I artikkel 9 skal nr. 1 lyde: 

«1. Med virkning fra 15. juni 2017 skal den gjennomsnittlige engrosprisen som tilbyderen av et besøkt nett kan kreve av 

nettgjestingstilbyderen for levering av en regulert nettgjestings-SMS originert i det besøkte nettet, ikke overskride et pristak 

på 0,01 euro per SMS, og skal, uten at artikkel 19 berøres, holdes på 0,01 euro til 30. juni 2022.»  
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4) I artikkel 12 skal nr. 1 lyde: 

«1. Med virkning fra 15. juni 2017 skal den gjennomsnittlige engrosprisen som tilbyderen av et besøkt nett kan kreve av 

nettgjestingstilbyderen for levering av regulerte datanettgjestingstjenester ved hjelp av det besøkte nettet, ikke overskride et 

pristak på 7,70 euro per gigabyte overførte data. Denne maksimale engrosprisen skal settes ned til 6,00 euro per gigabyte 

1. januar 2018, til 4,50 euro per gigabyte 1. januar 2019, til 3,50 euro per gigabyte 1. januar 2020, til 3,00 euro per gigabyte 

1. januar 2021 og til 2,50 euro per gigabyte 1. januar 2022. Den skal, uten at artikkel 19 berøres, holdes på 2,50 euro per 

gigabyte overførte data til 30. juni 2022.» 

5) I artikkel 16 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 skal lyde: 

«2. De nasjonale reguleringsmyndighetene og, dersom det er relevant, BEREC skal offentliggjøre ajourførte 

opplysninger om anvendelsen av denne forordning, særlig artikkel 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 og 12, på en måte som gjør 

opplysningene lett tilgjengelige for berørte parter.» 

b) Nytt nummer skal lyde: 

«4a. Når en nasjonal reguleringsmyndighet anser opplysninger som fortrolige i henhold til Unionens og nasjonale 

regler for forretningshemmeligheter, skal Kommisjonen, BEREC og eventuelle andre berørte nasjonale regule-

ringsmyndigheter sørge for samme fortrolighet. Forretningshemmeligheter skal ikke hindre utveksling i rett tid av 

opplysninger mellom de nasjonale reguleringsmyndighetene, Kommisjonen, BEREC og eventuelle andre berørte 

nasjonale reguleringsmyndigheter med henblikk på å gjennomgå, overvåke og føre tilsyn med anvendelsen av denne 

forordning.» 

6) I artikkel 17 nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

«Tvister mellom tilbydere av besøkte nett og andre tilbydere om prisene som anvendes for ressurser som er nødvendige for 

å tilby nettgjestingstjenester i engrosleddet, kan henvises til vedkommende nasjonale reguleringsmyndighet 

eller -myndigheter i samsvar med artikkel 20 eller 21 i rammedirektivet. I slike tilfeller kan vedkommende nasjonale 

reguleringsmyndighet eller -myndigheter rådføre seg med BEREC om hvilke tiltak som skal treffes i samsvar med 

rammedirektivet, særdirektivene eller denne forordning for å løse tvisten. Dersom BEREC er blitt rådspurt, skal 

vedkommende nasjonale reguleringsmyndighet eller -myndigheter avvente BERECs uttalelse før det treffes tiltak for å løse 

tvisten.» 

7) I artikkel 19 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Dessuten skal Kommisjonen innen 15. desember 2018 framlegge for Europaparlamentet og Rådet en foreløpig 

rapport som sammenfatter virkningene av avskaffelsen av tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet, idet det 

tas hensyn til eventuelle relevante rapporter fra BEREC. Kommisjonen skal deretter, etter å ha rådført seg med BEREC, 

annethvert år framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet, eventuelt ledsaget av et forslag til regelverk med 

henblikk på å endre de maksimale engrosprisene for regulerte nettgjestingstjenester som er fastsatt i denne forordning. 

Den første av disse rapportene skal framlegges innen 15. desember 2019. 

Disse toårige rapportene skal blant annet inneholde en vurdering av: 

a) tilgjengeligheten av og kvaliteten på tjenester, herunder de som er et alternativ til regulerte tale-, SMS- og 

datanettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet, særlig i lys av den tekniske utvikling, 

b) graden av konkurranse innenfor både sluttbruker- og engrosmarkedet for nettgjesting, særlig konkurranse-

situasjonen for små, uavhengige eller nystartede tilbydere samt virtuelle mobilnettilbydere, herunder forretnings-

avtalers innvirkning på konkurransen og graden av samtrafikk mellom tilbydere, 

c) i hvilken utstrekning gjennomføringen av de strukturtiltakene som er fastsatt i artikkel 3 og 4, og særlig, på 

grunnlag av opplysningene framlagt av de nasjonale reguleringsmyndighetene, av prosedyren for forhåndstillatelse 

fastsatt i artikkel 3 nr. 6, har ført til styrket konkurranse på det indre marked for regulerte nettgjestingstjenester, 
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d) utviklingen når det gjelder hvilke takstplaner som er tilgjengelige for sluttbrukerne, 

e) endringer i dataforbruksmønstrene for både innenlandske tjenester og nettgjestingstjenester, 

f) muligheten for hjemmenettilbydere til å opprettholde sin innenlandske avregningsmodell, og i hvilken utstrekning 

det er gitt tillatelse til å kreve ekstraordinære tilleggsavgifter for nettgjesting i samsvar med artikkel 6c, 

g) muligheten for tilbydere av besøkte nett til å få dekket de kostnadene basert på effektiv drift som de pådrar seg i 

forbindelse med levering av regulerte nettgjestingstjenester i engrosleddet, 

h) virkningen av tilbydernes anvendelse av ordninger for normal bruk i samsvar med artikkel 6d, herunder identifise-

ring av eventuelle uoverensstemmelser i anvendelsen og gjennomføringen av slike ordninger for normal bruk.» 

b) Nr. 4 skal lyde: 

«4. For å vurdere konkurranseutviklingen i nettgjestingsmarkedene i Unionen skal BEREC regelmessig samle inn 

opplysninger fra nasjonale reguleringsmyndigheter om utviklingen av sluttbruker- og engrospriser for regulerte tale-, 

SMS- og datanettgjestingstjenester, herunder engrospriser som anvendes for henholdsvis balansert og ubalansert 

nettgjestingstrafikk. BEREC skal også samle inn opplysninger om de avtalene om nettgjesting i engrosleddet som ikke 

omfattes av de maksimale engrosprisene for nettgjesting fastsatt i artikkel 7, 9 eller 12, og om gjennomføring av 

kontraktsmessige tiltak i engrosleddet som har til formål å hindre permanent nettgjesting eller unormal bruk eller 

misbruk av tilgang til nettgjestingstjenester i engrosleddet nettgjestingstilgang for andre formål enn å tilby regulerte 

nettgjestingstjenester til nettgjestingstilbyderes kunder mens disse er på reise i Unionen. 

Disse opplysningene skal meddeles Kommisjonen minst to ganger i året. Kommisjonen skal offentliggjøre dem. 

På grunnlag av opplysningene som er samlet inn, skal BEREC også regelmessig rapportere om utviklingen av pris- og 

forbruksmønstre i medlemsstatene for både innenlandske tjenester og nettgjestingstjenester, utviklingen av faktiske 

nettgjestingspriser i engrosleddet for ubalansert trafikk mellom tilbydere av nettgjestingstjenester samt forholdet 

mellom sluttbrukerpriser, engrospriser og kostnader i engrosleddet for nettgjestingstjenester. BEREC skal vurdere hvor 

nært disse elementene er knyttet til hverandre. 

BEREC skal også hvert år samle inn opplysninger fra de nasjonale reguleringsmyndighetene om hvorvidt de 

forskjellige takstene som tilbyderne tilbyr sine kunder, er oversiktlige og sammenlignbare. Kommisjonen skal 

offentliggjøre disse opplysningene og resultatene.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 1 nr. 2, 3 og 4 får anvendelse fra 15. juni 2017. 

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

Utferdiget i Strasbourg 17. mai 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

C. ABELA 

Formann 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2286 

av 15. desember 2016 

om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av ordningen for normal bruk, for metoden til å vurdere om 

avskaffelsen av tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet er bærekraftig, og for søknaden som en 

nettgjestingstilbyder skal levere i forbindelse med denne vurderingen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 531/2012 av 13. juni 2012 om gjesting i offentlige 

mobilkommunikasjonsnett i Unionen(1), særlig artikkel 6d nr. 1, 

etter samråd med Sammenslutningen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med forordning (EU) nr. 531/2012 bør nettgjestingstilbydere ikke innkreve en tilleggsavgift utover den 

innenlandske sluttbrukerprisen fra nettgjestingskunder i noen medlemsstat for foretatte eller mottatte regulerte 

nettgjestingsanrop, for sendte regulerte nettgjestings-SMS-er eller benyttede regulerte datanettgjestingstjenester, 

herunder MMS-er, med forbehold for en ordning for normal bruk. Denne bestemmelsen får anvendelse fra  

15. juni 2017, forutsatt at regelverksakten som skal vedtas som følge av forslaget om engrosmarkedet for nettgjesting 

omhandlet i artikkel 19 nr. 2 i nevnte forordning, har fått anvendelse innen nevnte dato. 

2) Forordning (EU) nr. 531/2012 fastsetter at en nettgjestingstilbyder i særlige og unntaksvise tilfeller kan søke sin 

nasjonale reguleringsmyndighet om tillatelse til å ilegge sine nettgjestingskunder en tilleggsavgift. En slik søknad om 

tillatelse skal ledsages av alle opplysninger som er nødvendige for å vise at tilbyderen ikke får dekket sine kostnader ved 

levering av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet uten slike tilleggsavgifter, slik at det er fare for 

bærekraften til tilbyderens innenlandske avregningsmodell. 

3) For å sikre en enhetlig anvendelse i hele Unionen av en ordning som tar sikte på å hindre misbruk eller unormal bruk av 

nettgjestingstjenester (heretter kalt «ordning for normal bruk»), og av tillatelser til å ilegge tilleggsavgift, må det 

fastsettes nærmere regler for anvendelsen av en slik ordning for normal bruk, for metoden til å vurdere om avskaffelsen 

av tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet er bærekraftig, og for søknaden som en nettgjestingstilbyder skal 

levere i forbindelse med denne vurderingen. 

4) I samsvar med forordning (EU) nr. 531/2012 er målet med en ordning for normal bruk å hindre nettgjestingskunders 

misbruk eller unormale bruk av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet til gjeldende innenlandsk pris, for 

eksempel bruk av slike tjenester for andre formål enn periodiske reiser, slik som permanent bruk av slike tjenester. 

Gjennomføringstiltakene bør sikre at muligheten for å anvende en nettgjestingsordning for normal bruk med sikte på å 

nå dette målet, ikke utnyttes av nettgjestingstilbydere for andre formål på en slik måte at det går ut over 

nettgjestingskunder som foretar periodiske reiser. 

5) Når tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet avskaffes i Unionen, skal de samme takstene gjelde for bruk av 

mobiltjenester ved nettgjesting utenlands i Unionen som hjemme (dvs. i staten der kunden har tegnet et mobilabon-

nement). Forordning (EU) nr. 531/2012 har som mål å fjerne forskjellene mellom innenlandske priser og prisene som 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 344 av 17.12.2016, s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 105/2017 av  

13. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjons-

samfunnstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, s. 2. 

(1) EUT L 172 av 30.6.2012, s. 10. 

2019/EØS/42/03 
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gjelder for nettgjesting ved periodiske reiser i Unionen, slik at tanken om «nettgjesting til innenlandske takster» («roam-

like-at-home») blir virkelighet. Det er imidlertid ikke meningen at reglene skal muliggjøre permanent nettgjesting i 

Unionen, det vil si en situasjon der en kunde i en medlemsstat med høyere priser på innenlandske mobiltjenester, kjøper 

tjenester fra operatører som er etablert i en medlemsstat der prisene på innenlandske mobiltjenester er lavere, og der 

kunden verken er bosatt eller har andre varige forbindelser som medfører hyppig og lengre tilstedeværelse på dens 

territorium, med sikte på permanent nettgjesting i førstnevnte medlemsstat. 

6) Permanent bruk av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet til gjeldende innenlandsk pris for andre formål enn 

periodiske reiser, vil sannsynligvis vri konkurransen, presse opp de innenlandske prisene i hjemmemarkedene og true 

investeringsincentiver i både hjemmemarkeder og besøkte markeder. I det besøkte markedet vil besøkte operatører 

måtte konkurrere direkte med innenlandske tilbydere fra andre medlemsstater, der priser, kostnader og regulerings- og 

konkurransevilkår kan være svært forskjellige, og basert på nettgjestingsvilkår i engrosleddet som er satt til nær kostpris 

utelukkende for det formål å lette periodisk nettgjesting. For hjemmeoperatøren kan permanent bruk av innenlandske 

takster under nettgjesting føre til at besøkte operatører avslår eller begrenser tilgangen til nettgjestingstjenester i 

engrosleddet, eller til at hjemmeoperatøren tilbyr begrensede innenlandske mengder eller krever høyere innenlandske 

priser, noe som påvirker hjemmeoperatørens evne til å betjene sine vanlige innenlandske kunder både hjemme og i 

utlandet. 

7) Det må fastsettes gjennomføringsregler basert på klare og allmenne prinsipper som kan omfatte nettgjestingskundenes 

mange og varierte mønstre for periodiske reiser, for å sikre at ordningen for normal bruk ikke hindrer disse kundene i å 

benytte seg av «nettgjesting til innenlandske takster». Med hensyn til en ordning for normal bruk som skal anvendes av 

en nettgjestingstilbyder, bør en kunde normalt anses å ha periodiske reiser utenlands i Unionen når vedkommende er 

bosatt i nettgjestingstilbyderens medlemsstat eller har varige forbindelser med denne medlemsstaten som medfører 

hyppig og lengre tilstedeværelse på dens territorium, og han eller hun forbruker regulerte nettgjestingstjenester i 

sluttbrukerleddet i en annen medlemsstat. 

8) Forordning (EU) nr. 531/2012 fastsetter at enhver ordning for normal bruk skal gi nettgjestingstilbyderens kunder 

mulighet til å forbruke en mengde regulerte nettgjestingstjenester til gjeldende innenlandsk sluttbrukerpris som er i 

samsvar med deres respektive innenlandske takstplaner. 

9) Denne forordning bør ikke påvirke nettgjestingstilbydernes mulighet til å tilby, og nettgjestingskundenes mulighet til 

uttrykkelig å velge en alternativ nettgjestingstakst i samsvar med artikkel 6e nr. 3 i forordning (EU) nr. 531/2012, som 

kan omfatte avtalefestede bruksvilkår som faller utenfor en ordning for normal bruk innført i samsvar med denne 

forordning. 

10) For å sikre at nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet ikke utsettes for misbruk eller unormal bruk som ikke er knyttet 

til periodiske reiser utenfor medlemsstaten der kunden er bosatt eller har varige forbindelser som medfører hyppig og 

lengre tilstedeværelse på dens territorium, kan nettgjestingstilbyderne ha behov for å fastslå hvor deres 

nettgjestingskunder er bosatt eller har slike varige forbindelser. Samtidig som det tas hensyn til hvilken type 

dokumentasjon som er vanlig i de respektive medlemsstatene, og til opplevd risiko for misbruk eller unormal bruk, bør 

nettgjestingstilbyderen kunne spesifisere hvilket bostedsbevis som med rimelighet kan kreves, under tilsyn av den 

nasjonale reguleringsmyndighetens med hensyn til forholdsmessigheten av den samlede dokumentasjonsbyrden og hvor 

hensiktsmessig den er i nasjonal sammenheng. For enkeltpersoner kan et slikt bevis være en erklæring fra kunden, 

framlegging av et gyldig dokument som bekrefter kundens bostedsstat, angivelse av kundens postadresse eller 

fakturaadresse for andre tjenester som leveres i nettgjestingstilbyderens medlemsstat, en erklæring fra en institusjon for 

høyere utdanning om registrering til heltidsutdanning, bevis på registrering i et lokalt valgmanntall eller betaling av 

lokal skatt eller koppskatt. For næringskunder kan et slikt bevis være dokumentasjon på den juridiske enhetens 

stiftelsessted eller etableringssted, stedet der den i praksis har sin økonomiske hovedvirksomhet, eller stedet der ansatte 

som bruker et bestemt SIM-kort i hovedsak utfører sine oppgaver. Varige forbindelser til en medlemsstat som medfører 

hyppig og lengre tilstedeværelse på dens territorium kan være en følge av et varig arbeidsforhold på heltid, herunder for 

grensearbeidere, og varige avtalefestede forbindelser som medfører en tilsvarende grad av fysisk tilstedeværelse for en 

selvstendig næringsdrivende, deltakelse i heltidsstudier som krever jevnlig frammøte, eller som følge av andre forhold, 

for eksempel for utsendte arbeidstakere eller pensjonister, dersom dette medfører en tilsvarende tilstedeværelse på 

territoriet.  
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11) Nettgjestingstilbydere bør, etter at det er inngått en bestemt avtale, begrense anmodninger om bevis på bosted eller 

andre varige forbindelser som medfører hyppig og lengre tilstedeværelse på territoriet i den medlemsstaten der de er 

etablert, til tilfeller der dataene som må innhentes for faktureringsformål, synes å indikere misbruk eller unormal bruk 

som ikke er knyttet til periodiske reiser. Beviset det anmodes om, bør bare omfatte det som er strengt nødvendig og står 

i forhold til behovet for å bekrefte kundens tilknytning til nettgjestingstilbyderens medlemsstat. Dersom slike 

omstendigheter ikke er til stede, bør kundene ikke avkreves dokumentasjon på at vilkårene i ordningen for normal bruk 

er oppfylt. Det bør særlig ikke kreves gjentatte innleveringer av slik dokumentasjon som ikke bygger på en risikobasert 

vurdering av sannsynligheten for misbruk eller unormal bruk. 

12) For å gjøre det mulig for kundene å forbruke en mengde regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet til en 

gjeldende innenlandsk sluttbrukerpris som er i samsvar med deres respektive innenlandske takstplaner, bør 

nettgjestingstilbyderen som hovedregel ikke sette en annen grense for den mengden mobiltjenester som er tilgjengelig 

for nettgjestingskunden enn den innenlandske grensen, dersom kunden har periodiske reiser i Unionen. Slike 

innenlandske grenser bør ta hensyn til enhver gjeldende ordning for normal bruk med hensyn til innenlandsk bruk av 

takstplanen. 

13) I henhold til visse innenlandske takstplaner, heretter beskrevet som åpne datapakker, kan forbruket av data være 

ubegrenset eller omfatte datamengder til lav implisitt innenlandsk enhetspris i forhold til den regulerte høyeste 

engrosprisen for nettgjesting som nevnt i artikkel 12 i forordning (EU) nr. 531/2012. Dersom det ikke er noen 

begrensning for uvanlig store mengder i forbindelse med slike åpne datapakker, er det sannsynlig at slike takstplaner, 

mer enn andre takstplaner, blir gjenstand for organisert videresalg til personer som ikke er bosatt i eller har varige 

forbindelser som medfører hyppig og lengre tilstedeværelse i nettgjestingstilbyderens medlemsstat. Videre kan slik 

unormal bruk eller misbruk av åpne datapakker under nettgjesting føre til at slike takstplaner forsvinner i 

hjemmemarkedene, eller til at nettgjesting med slike takstplaner begrenses, noe som går ut over innenlandske brukere og 

er i strid med målsettingen i forordning (EU) nr. 531/2012. Denne risikoen er langt mindre for taleanrop og SMS-

tjenester, ettersom slike tjenester er gjenstand for større fysiske eller tidsmessige begrensninger, og de faktiske 

bruksmønstrene har vært stabile eller fallende de siste årene. Dette berører ikke operatørenes rett til å treffe tiltak for å 

håndtere svært atypiske bruksmønstre for tale- eller SMS-nettgjestingstjenester som følge av bedrageri. Det må 

fastsettes ytterligere vern mot en slik økt risiko for misbruk av regulerte datanettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet til 

gjeldende innenlandsk sluttbrukerpris for åpne pakker, men en innenlandsk kunde som har periodiske reiser i Unionen, 

bør likevel kunne forbruke en sluttbrukermengde av slike tjenester tilsvarende to ganger den mengden som kan kjøpes 

opp til taket for nettgjestingsdata i engrosleddet, for et beløp som tilsvarer den generelle innenlandske prisen i 

sluttbrukerleddet, eksklusive merverdiavgift, for mobiltjenestekomponenten i den innenlandske takstplanen for hele den 

aktuelle faktureringsperioden. Dette representerer en mengde som er i tråd med den innenlandske takstplanen, ettersom 

den tilpasses til den innenlandske sluttbrukerprisen i den aktuelle takstplanen og derfor kan benyttes for åpne 

datapakker, herunder i en pakke sammen med andre mobiltjenester i sluttbrukerleddet. Anvendelse av en multiplikator 

på to avspeiler det faktum at operatører ofte forhandler fram engrospriser for datanettgjesting som ligger under de 

gjeldende takene, og at kundene ofte ikke forbruker hele datamengden de får i henhold til sin takstplan. I denne 

sammenheng vil oversikten for kundene bli sikret ved overholdelse av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 531/2012, 

som fastsetter at nettgjestingstilbyderen skal sende en melding til nettgjestingskunden når gjeldende mengde for normal 

bruk av regulerte datanettgjestingstjenester er brukt opp, og opplyse om tilleggsavgiften som vil bli pålagt dersom 

nettgjestingskunden forbruker ytterligere regulerte datanettgjestingstjenester. 

14) For å håndtere risikoen for at forhåndsbetalte abonnementer som ikke innebærer en langsiktig forpliktelse, utelukkende 

brukes til permanent nettgjesting, bør nettgjestingstilbyderen, som et alternativ til å kreve dokumentasjon av bosted eller 

varige forbindelser som medfører hyppig og lengre tilstedeværelse på territoriet til nettgjestingstilbyderens medlemsstat, 

ha rett til å begrense bruken av regulerte datanettgjestingstjenester til gjeldende innenlandsk sluttbrukerpris med 

forhåndsbetalt abonnement, til de mengder som kan kjøpes opp til taket for nettgjestingsdata i engrosleddet for det 

resterende beløpet, eksklusive merverdiavgift, på det forhåndsbetalte abonnementet på det tidspunktet nettgjestings-

tjenestene forbrukes. 

15) Nettgjestingstilbyderen bør kunne treffe tiltak for å oppdage og hindre misbruk eller unormal bruk av regulerte 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet til innenlandske priser for andre formål enn periodiske reiser. Samtidig bør 

nettgjestingskundene vernes mot alle tiltak som på noen måte kan ramme deres mulighet til å bruke regulerte 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet til innenlandske priser ved periodiske reiser utenlands i Unionen. 
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Tiltakene for å oppdage og hindre misbruk eller unormal bruk av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet til 

innenlandske priser bør være enkle og oversiktlige, og bør i størst mulig grad redusere den administrative byrden for 

nettgjestingskundene, så vel som overdrevne og unødvendige varsler. I samsvar med kravet om bosted eller varige 

forbindelser som medfører hyppig og lengre tilstedeværelse i nettgjestingstilbyderens stat, bør de indikatorene som 

underbygger sannsynligheten for misbruk eller unormal bruk, være basert på objektive indikatorer knyttet til 

trafikkmønstre som viser at kunden ikke først og fremst oppholder seg i nettgjestingstilbyderens stat, eller at det 

hovedsakelig benyttes innenlandske mobiltjenester. Per definisjon må slike objektive indikatorer fastsettes for et visst 

tidsrom. Dette tidsrommet bør være tilstrekkelig langt, minst fire måneder, slik at nettgjestingskundene får mulighet til å 

forbruke nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet til innenlandske priser i forbindelse med forutsigbare former for 

periodiske reiser i Unionen. Indikatorer på tilstedeværelse i nettgjestingstilbyderens stat bør ikke rammes av utilsiktet 

nettgjesting i grenseområdene. I denne forbindelse bør det tas hensyn til situasjonen for personer som utilsiktet er blitt 

nettgjester, og for grensearbeidere, ved å anse at pålogging til nettgjestingstilbyderens nett på et hvilket som helst 

tidspunkt på en bestemt dag regnes som en dag med innenlandsk tilstedeværelse i henhold til de objektive indikatorene. 

I samsvar med forordning (EU) nr. 531/2012 bør nettgjestingstilbyderne også gi tilstrekkelige opplysninger til at 

kundene aktivt kan hindre tilfeller av utilsiktet nettgjesting. Tilstedeværelse og forbruk utenfor Unionen bør ikke virke 

negativt inn på nettgjestingskundens mulighet til å dra nytte av «nettgjesting til innenlandske takster» i Unionen, 

ettersom dette ikke kan anses som indikatorer på risiko for at kunden benytter seg av nettgjesting til gjeldende 

innenlandsk sluttbrukerpris i nettgjestingstilbyderens medlemsstat for andre formål enn periodiske reiser i Unionen. I 

denne forbindelse bør en slik tilstedeværelse og et slikt forbruk regnes som innenlandsk ved anvendelse av de objektive 

indikatorene. Nettgjestingstilbyderen kan også benytte seg av andre klare bevis på misbruk eller unormal bruk av 

regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet til innenlandske priser, for eksempel et abonnement som nesten ikke 

brukes i nettgjestingstilbyderens medlemsstat, men hovedsakelig til nettgjesting, eller at den samme kunden bruker flere 

abonnementer etter hverandre under nettgjesting. 

16) I samsvar med de bestemmelsene i forordning (EU) nr. 531/2012 som sikrer oversikt i bruken av nettgjestingstjenester, 

og i samsvar med reglene om avtaler i sektoren for elektronisk kommunikasjon, bør kontraktsvilkårene for en ordning 

for normal bruk kommuniseres klart og tydelig til kundene før de trer i kraft. En nettgjestingstilbyder bør melde sin 

ordning for normal bruk i samsvar med denne forordning til den nasjonale reguleringsmyndigheten. 

17) Behandling av trafikk- og lokaliseringsopplysninger er underlagt bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/58/EF(1). Særlig gir artikkel 6 nettgjestingstilbyderen mulighet for å behandle de trafikkopplysningene som er 

nødvendige for fakturering av abonnenter eller betaling av samtrafikk. Nettgjestingstilbyderens anvendelse av tiltak for 

å oppdage og hindre misbruk eller unormal bruk av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet til innenlandske 

priser bør ikke føre til lagring og automatisk behandling av opplysninger som gjør det mulig å identifisere enkeltkunder, 

herunder lokaliserings- og trafikkopplysninger, og som ikke er knyttet til eller står i forhold til målet om å oppdage og 

hindre misbruk eller unormal bruk. 

18) Særlig bør en nettgjestingstilbyder kunne oppdage og hindre at tredjemann, i strid med kontraktsvilkårene på engros- 

eller detaljistnivå, utnytter «nettgjesting til innenlandske takster» til prisarbitrasje for å oppnå en økonomisk fordel 

gjennom salg til kunder som ikke er bosatt i eller har andre varige forbindelser i nettgjestingstilbyderens medlemsstat. 

Dersom operatøren med objektiv og underbygd dokumentasjon fastslår et slikt systematisk misbruk, bør den underrette 

den nasjonale reguleringsmyndigheten om dokumentasjonen som beskriver det systematiske misbruket, og om hvilke 

tiltak som er truffet for å sikre at alle vilkår i den underliggende avtalen blir overholdt, senest når tiltaket treffes. 

19) I særlige tilfeller, dersom operatøren har underbygd dokumentasjon på at en bestemt nettgjestingskundes bruksmønstre 

viser sannsynlig misbruk eller unormalt forbruk av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet til innenlandske 

priser for andre formål enn periodiske reiser, til tross for dokumentasjon av bosted eller andre varige forbindelser som 

kunden har lagt fram, bør den først varsle kunden om at dette kan utløse tilleggsavgifter for nettgjesting. De objektive 

kriteriene som kan indikere at det er sannsynlig at det foreligger misbruk eller unormal bruk, bør være detaljert angitt i 

avtalen på forhånd.  

  

(1) 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). 
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20) Nettgjestingstilbyderens mulighet for å ilegge tilleggsavgifter skal ikke berøre eventuelle forholdsmessige tiltak som 

kan treffes i henhold til nasjonal rett i samsvar med unionsretten, dersom kunden bevisst har gitt uriktige opplysninger, 

for å sikre at alle vilkår i den underliggende avtalen blir overholdt. 

21) Nettgjestingstilbydere som benytter en ordning for normal bruk, bør innføre åpne, enkle og effektive framgangsmåter 

for behandling av kundeklager knyttet til anvendelsen av denne ordningen. I henhold til artikkel 17 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 531/2012 bør nettgjestingskunder uansett ha tilgang til det vedkommende utenrettslige tvisteløsningsorganet, 

som på en rask og rettferdig måte skal avgjøre uløste tvister mellom kunder og nettgjestingstilbydere som følge av 

anvendelsen av ordningen for normal bruk i samsvar med artikkel 34 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF(1), 

endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/136/EF(2). 

22) I samsvar med forordning (EU) nr. 531/2012 skal nasjonale reguleringsmyndigheter nøye overvåke og føre tilsyn med 

anvendelsen av ordningen for normal bruk, for å sikre at en ordning for normal bruk som anvendes av innenlandske 

tilbydere ikke vanskeliggjør kundens tilgang til «nettgjesting til innenlandske takster». Dersom den nasjonale regule-

ringsmyndigheten kommer til at forpliktelsene i nettgjestingsforordningen ikke er overholdt, skal den ha myndighet til å 

kreve at forholdet opphører umiddelbart. 

23) Denne forordning bør ikke berøre eksisterende rettigheter og forpliktelser i henhold til unionsretten, eller i henhold til 

nasjonal rett i samsvar med unionsretten. Dette omfatter særlig sluttbrukernes rett til å benytte seg av mobile 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester i en hvilken som helst medlemsstat, uavhengig av deres nasjonalitet eller 

bosted i Unionen, nasjonale regler som krever bevis på identitet eller annen dokumentasjon for å kunne anskaffe et SIM-

kort eller på annen måte abonnere på slike nett eller tjenester, nasjonale tiltak for å sikre at tjenester eller forhåndsbetalt 

kreditt med et bestemt nummer eller SIM-kort opprettholdes, og tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenesters rett 

til å treffe egnede tiltak i samsvar med nasjonal rett for å bekjempe bedrageri. 

24) Bruksmønstrene for nettgjesting varierer gjennom året, og derfor bør søknader om tillatelse til å ilegge tilleggsavgift for 

nettgjesting, inngitt av en nettgjestingstilbyder i henhold til artikkel 6c nr. 2 i forordning (EU) nr. 531/2012 for å sikre at 

dens innenlandske avregningsmodell er bærekraftig, vurderes på grunnlag av trafikkopplysninger som omfatter minst 

tolv måneder. For å beregne trafikkmengden gjennom året bør nettgjestingstilbyderen ha anledning til å vise 

trafikkprognoser. Disse prognosene bør være basert på faktiske opplysninger, for eksempel om faktisk bruk av 

nettgjesting, ekstrapolering av faktisk innenlandsk bruk til nettgjestingsbruk, ekstrapolering av faktisk nettgjestingsbruk 

for en betydelig undergruppe av nettgjestingskunder som bruker takstplaner for «nettgjesting til innenlandske takster», 

til alle nettgjestingskunder som omfattes av bestemmelsene om «nettgjesting til innenlandske takster», i samsvar med 

artikkel 6a i forordning (EU) nr. 531/2012. Når de nasjonale reguleringsmyndighetene gjennomgår søknader fra 

forskjellige søkere om unntak begrunnet med hensynet til bærekraften, bør de sikre at de antakelsene som hver søker 

legger til grunn for de forutsatte mengdene er enhetlige, etter at det er tatt behørig hensyn til relevante forskjeller i 

kommersiell profilering og kundegrunnlag. 

25) Alle opplysninger om kostnader og inntekter som ligger til grunn støtte for søknaden om tillatelse til å ilegge 

tilleggsavgift for nettgjesting, inngitt av en nettgjestingstilbyder i samsvar med artikkel 6c nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 531/2012 for å sikre at dens innenlandske avregningsmodell er bærekraftig, bør baseres på finansregnskaper som kan 

justeres etter forventet trafikkmengde. Avvik fra kostnadsprognoser basert på finansregnskap bør bare tillates dersom 

dette understøttes av bevis for finansielle forpliktelser som allerede er inngått på søknadstidspunktet. 

26) Det bør fastsettes en harmonisert metode for å bestemme kostnader og inntekter ved levering av regulerte nettgjestings-

tjenester i sluttbrukerleddet, med sikte på å sikre en enhetlig vurdering av søknader om tillatelse til å ilegge 

tilleggsavgift, inngitt av en nettgjestingstilbyder i samsvar med artikkel 6c nr. 2 i forordning (EU) nr. 531/2012 for å 

sikre at dens innenlandske avregningsmodell er bærekraftig.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF av 7. mars 2002 om leveringspliktige tjenester og brukerrettigheter i forbindelse med 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (direktivet om leveringspliktige tjenester) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/136/EF av 25. november 2009 om endring av direktiv 2002/22/EF om leveringspliktige tjenester 

og brukerrettigheter i forbindelse med elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling av 

personopplysninger og personvern i sektoren for elektronisk kommunikasjon og forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbeid mellom 

nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning (EUT L 337av 18.12.2009, s. 11). 
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27) Levering av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet innebærer to generelle kostnadskategorier: kostnadene 

ved å kjøpe tilgang til nettgjestingstjenester i engrosleddet fra besøkte nett for ubalansert trafikk, og andre kostnader 

som er spesifikke for nettgjesting. I samsvar med forordning (EU) nr. 531/2012 vil kostnaden ved kjøp av tilgang til 

nettgjestingstjenester i engrosleddet fra besøkte nett for ubalansert trafikk, dekkes av de faktiske engrosprisene for 

nettgjesting anvendt på den mengden av nettgjestingstilbyderens utgående nettgjestingstrafikk som overstiger dens 

innkommende nettgjestingstrafikk. For nettgjestingstilbydere som kjøper tilgang i engrosleddet innenlands fra en annen 

nettgjestingstilbyder (for eksempel virtuelle mobilnettilbydere), kan kostnadene knyttet til tilgang til nettgjestings-

tjenester i engrosleddet for førstnevnte tilbyder være høyere enn for sistnevnte, når den innenlandske vertsnettoperatøren 

krever en høyere pris for tilgang til nettgjestingstjenester i engrosleddet fra en nettgjestingstilbyder som kjøper tilgang i 

engrosleddet innenlands, enn den som denne har sikret av operatører av besøkte nett for seg selv og/eller levering av 

tilknyttede tjenester. En slik høy kostnad for tilgang til nettgjestingstjenester i engrosleddet kan føre til at 

nettgjestingstilbydere som kjøper tilgang i engrosleddet innenlands, er mer tilbøyelige til å søke om tillatelse til å en 

ilegge tilleggsavgift for nettgjesting, og nasjonale reguleringsmyndigheter bør ta behørig hensyn til dette forholdet når 

de gjennomgår slike søknader. 

28) Andre særlige nettgjestingskostnader ved levering av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet er de samme ved 

levering av nettgjestingstjenester i Unionen og i tredjestater, og noen er også de samme ved levering av nettgjestings-

tjenester i både engros- og sluttbrukerleddet. I en søknad om tillatelse til å ilegge tilleggsavgift for nettgjesting, inngitt 

av en nettgjestingstilbyder i samsvar med artikkel 6c nr. 2 i forordning (EU) nr. 531/2012 for å sikre at dens 

innenlandske avregningsmodell er bærekraftig, bør disse kostnadene fordeles til levering av nettgjestingstjenester i 

sluttbrukerleddet i Unionen, og når det gjelder kostnader som er de samme for levering av nettgjestingstjenester i 

sluttbruker- og engrosleddet, skal det skje i samsvar med det generelle forholdet mellom inngående og utgående 

nettgjestingsinntekter. 

29) Kostnadene ved levering av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet kan også beregnes inklusive en andel av 

samkostnader og felleskostnader ved levering av mobiltjenester i sluttbrukerleddet generelt, forutsatt at beregningen 

avspeiler forholdet som benyttes når inntektene fra levering av alle andre mobiltjenester i sluttbrukerleddet fordeles til 

slike tjenester. 

30) Når inntektene fra levering av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet fastsettes, bør søknaden om tillatelse til 

å ilegge tilleggsavgift, inngitt av en nettgjestingstilbyder i samsvar med artikkel 6c nr. 2 i forordning (EU) nr. 531/2012 

for å sikre at dens innenlandske avregningsmodell er bærekraftig, ta fullt hensyn til alle inntekter som er direkte 

fakturert til sluttbruker for levering av mobiltjenester med opprinnelse i en besøkt medlemsstat, for eksempel inntekter 

fra trafikk som overstiger mengden i henhold til en ordning for normal bruk, eller fra alternative regulerte nettgjestings-

tjenester, samt eventuell annen avgift per enhet eller annen betaling som utløses av bruk av mobiltjenester i 

sluttbrukerleddet i en besøkt medlemsstat. 

31) Regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet leveres i henhold til gjeldende innenlandske vilkår, og derfor bør de 

anses å generere en del av inntektene fra faste periodiske avgifter for levering av innenlandske mobiltjenester i 

sluttbrukerleddet. Det bør derfor tas hensyn til disse ved vurdering av en søknad om tillatelse til å ilegge tilleggsavgift 

for nettgjesting, inngitt av en nettgjestingstilbyder i samsvar med artikkel 6c nr. 2 i forordning (EU) nr. 531/2012 for å 

sikre at dens innenlandske avregningsmodell er bærekraftig, i henhold til den metoden som er fastsatt i denne 

forordning. For dette formål bør inntektene av hver mobiltjeneste i sluttbrukerleddet fordeles etter en nøkkel som 

avspeiler forholdet mellom de forskjellige mobiltjenestenes trafikk, veid i samsvar med forholdet mellom gjennom-

snittet per enhet for engrosprisene for nettgjesting. 

32) For at nettomarginen for nettgjesting i sluttbrukerleddet skal anses å undergrave bærekraften i operatørens innenlandske 

avregningsmodell, bør den, etter at kostnadene ved levering av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet er 

trukket fra de tilsvarende inntektene, være negativ med minst et beløp som gir risiko for merkbar innvirkning på 

prisutviklingen i hjemmemarkedet. For at den negative nettomarginen for nettgjesting i sluttbrukerleddet skal anses å gi 

opphav til en slik risiko, bør den utgjøre minst en merkbar andel av de samlede inntektene fra levering av andre 

mobiltjenester før renter, skatt og ned- og avskrivinger. 

33) Selv dersom nettomarginen for nettgjesting i sluttbrukerleddet utgjør en merkbar andel av den samlede marginen for 

levering av andre mobiltjenester, kan bestemte omstendigheter, for eksempel konkurransenivået i hjemmemarkedet eller 

særlige egenskaper ved søkeren, fortsatt utelukke risiko for merkbar innvirkning på prisutviklingen i hjemmemarkedet.  
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34) I en søknad om tillatelse til å ilegge tilleggsavgift for nettgjesting, inngitt av en nettgjestingstilbyder i samsvar med 

artikkel 6c nr. 2 i forordning (EU) nr. 531/2012 for å sikre at dens innenlandske avregningsmodell er bærekraftig, bør 

nettgjestingstilbyderen beregne de tapene som skyldes levering av «nettgjesting til innenlandske takster» og tilhørende 

ordninger, for å ilegge den tilleggsavgiften som er nødvendig for å dekke disse tapene, idet det tas hensyn til gjeldende 

høyeste engrospriser. 

35) Det bør være mulig for nasjonale reguleringsmyndigheter å gi tillatelse til å ilegge tilleggsavgift for nettgjesting den 

første dagen tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet er avskaffet i Unionen, i samsvar med forordning (EU) 

nr. 531/2012. For dette formål kan utveksling av opplysninger mellom en nettgjestingstilbyder som vurderer en slik 

søknad, og den nasjonale reguleringsmyndigheten, samt innlevering av opplysninger og relevant dokumentasjon i 

forbindelse med dette, planlegges før nevnte dato. 

36) I samsvar med forordning (EU) nr. 531/2012 bør tillatelsen til å ilegge tilleggsavgift for nettgjesting gis av en nasjonal 

reguleringsmyndighet for et tidsrom på tolv måneder. For å fornye denne tillatelsen bør nettgjestingstilbyderen ajourføre 

opplysningene og legge dem fram for den nasjonale reguleringsmyndigheten hver tolvte måned i samsvar med artikkel 

6c nr. 2 i forordning (EU) nr. 531/2012. 

37) På bakgrunn av de nasjonale reguleringsmyndighetenes forpliktelse til å føre nøye tilsyn med anvendelsen av ordningen 

for normal bruk og med tiltakene for å sikre at avskaffelsen av tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet er 

bærekraftig, og til å gi Kommisjonen en årlig rapport om anvendelsen av de relevante bestemmelsene, bør denne 

forordning angi det minimum av opplysninger de bør samle inn og sende til Kommisjonen, slik at den kan overvåke 

anvendelsen. 

38) I samsvar med forordning (EU) nr. 531/2012 skal Kommisjonen jevnlig gjennomgå denne gjennomføringsrettsakten i 

lys av markedsutviklingen. 

39) Kommunikasjonskomiteen har ikke avgitt uttalelse. 

40) Denne forordning respekterer grunnleggende rettigheter og følger prinsippene nedfelt i Den europeiske unions pakt om 

grunnleggende rettigheter. Denne forordning bør derfor tolkes og anvendes i samsvar med disse rettighetene og 

prinsippene, særlig retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til vern av personopplysninger, ytringsfrihet og 

frihet til å drive næringsvirksomhet. All behandling av personopplysninger i henhold til denne forordning bør respektere 

grunnleggende rettigheter, herunder retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til vern av personopplysninger i 

samsvar med artikkel 7 og 8 i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, og den skal være i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1), direktiv 2002/58/EF, endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/24/EF(2) og 2009/136/EF, og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679(3). Særlig skal nettgjestingstil-

bydere sikre at enhver behandling av personopplysninger i henhold til denne forordning er nødvendig og står i forhold 

til det relevante formålet. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

AVSNITT I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Denne forordning fastsetter nærmere regler for å sikre en enhetlig gjennomføring av en ordning for normal bruk som 

nettgjestingstilbydere kan anvende på forbruk av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet som leveres til gjeldende 

innenlandsk sluttbrukerpris i samsvar med artikkel 6b i forordning (EU) nr. 531/2012.  

  

(1) 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 (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/24/EF av 15. mars 2006 om lagring av opplysninger som genereres eller behandles i forbindelse 

med levering av offentlig tilgjengelige elektroniske kommunikasjonstjenester eller av offentlige kommunikasjonsnett, og om endring av 

direktiv 2002/58/EF (EUT L 105 av 13.4.2006, s. 54). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 



Nr. 42/20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.5.2019 

 

2. Den fastsetter også nærmere regler for 

a) søknader fra nettgjestingstilbydere om tillatelse til å ilegge tilleggsavgift for nettgjesting, inngitt i henhold til artikkel 6c  

nr. 2 i forordning (EU) nr. 531/2012 for å sikre at dens innenlandske avregningsmodell er bærekraftig, 

b) metoden som nasjonale reguleringsmyndigheter skal benytte når de vurderer om nettgjestingstilbyderen har godtgjort at 

den ikke er i stand til å få dekket sine kostnader knyttet til levering av regulerte nettgjestingstjenester, slik at det er fare for 

bærekraften til dens innenlandske avregningsmodell. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

1. I denne forordning gjelder definisjonene i forordning (EU) nr. 531/2012. 

2. Videre menes med 

a) «varige forbindelser» med en medlemsstat tilstedeværelse på medlemsstatens territorium som følge av et varig heltids 

arbeidsforhold, herunder for grensearbeidere, av varige avtaleforhold som medfører en lignende grad av fysisk 

tilstedeværelse for en selvstendig næringsdrivende, av deltakelse i heltidsstudier som krever jevnlig frammøte, eller som 

følge av andre forhold, for eksempel for utsendte arbeidstakere eller pensjonister, dersom dette medfører en tilsvarende 

tilstedeværelse på territoriet, 

b) «mobiltjenester i sluttbrukerleddet» offentlige mobilkommunikasjonstjenester som leveres til sluttbrukere, herunder tale-, 

SMS- og datatjenester, 

c) «åpen datapakke» en takstplan for levering av en eller flere mobiltjenester i sluttbrukerleddet som ikke begrenser den 

mengden mobildatatjenester i sluttbrukerleddet som er inkludert mot betaling av en fast periodisk avgift, eller der den 

innenlandske enhetsprisen for mobildatatjenester i sluttbrukerleddet, som framkommer ved å dividere samlet innenlandsk 

sluttbrukerpris, eksklusive merverdiavgift, for mobiltjenester for hele faktureringsperioden, med samlet mengde 

mobildatatjenester i sluttbrukerleddet som er tilgjengelig innenlands, er lavere enn den regulerte høyeste engrosprisen for 

nettgjesting nevnt i artikkel 12 i forordning (EU) nr. 531/2012, 

d) «forhåndsbetalt takstplan» en takstplan der mobiltjenester i sluttbrukerleddet leveres mot fradrag av den kreditten som 

kunden før forbruk har gjort tilgjengelig for tilbyderen per enhet, og som kunden kan trekke seg fra uten straffegebyr når 

kreditten er oppbrukt eller utløpt, 

e) «besøkt medlemsstat» en annen medlemsstat enn medlemsstaten der nettgjestingskunden har sin innenlandske tilbyder, 

f) «margin for mobiltjenester» inntekter før renter, skatt og ned- og avskriving fra salg av andre mobiltjenester enn 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet levert i Unionen, og som dermed utelukker kostnader og inntekter fra 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet, 

g) «gruppe» et morforetak og alle datterforetak under dets kontroll som definert i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). 

AVSNITT II 

ORDNING FOR NORMAL BRUK 

Artikkel 3 

Grunnprinsipp 

1. En nettgjestingstilbyder skal levere regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet til innenlandsk pris til sine 

nettgjestingskunder som er bosatt i eller har varige forbindelser som medfører hyppig og lengre tilstedeværelse i 

nettgjestingstilbyderens medlemsstat, når de har periodiske reiser i Unionen.  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 av 20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger («EFs fusjonsforordning») (EUT L 24 av 

29.1.2004, s. 1). 
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2. Enhver ordning for normal bruk som anvendes av en nettgjestingstilbyder for å hindre misbruk eller unormal bruk av 

regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet, skal være underlagt vilkårene angitt i artikkel 4 og 5, og skal sikre at alle 

berørte nettgjestingskunder har tilgang til regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet til innenlandsk pris når de er på 

periodisk reise i Unionen, på samme vilkår som ved forbruk av disse tjenestene i hjemstaten. 

Artikkel 4 

Normal bruk 

1. For enhver ordning for normal bruk kan nettgjestingstilbyderen kreve at nettgjestingskundene legger fram bevis på at de 

er bosatt i nettgjestingstilbyderens medlemsstat eller har andre varige forbindelser med medlemsstaten som medfører hyppig og 

lengre tilstedeværelse på dens territorium. 

2. Med forbehold for eventuelle gjeldende innenlandske mengdebegrensninger skal en nettgjestingskunde som har en åpen 

datapakke og er på periodisk reise i Unionen, kunne forbruke en mengde datanettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet til 

innenlandske priser, tilsvarende minst to ganger den mengden som framkommer ved å dividere samlet innenlandsk 

sluttbrukerpris, eksklusive merverdiavgift, for den åpne datapakken for hele faktureringsperioden, med den regulerte høyeste 

engrosprisen for nettgjesting nevnt i artikkel 12 i forordning (EU) nr. 531/2012. 

Ved salg av mobiltjenester i sluttbrukerleddet i en pakke sammen med andre tjenester eller terminaler skal samlet innenlandsk 

sluttbrukerpris for en datapakke i henhold til artikkel 2 nr. 2 bokstav c) og dette nummer bestemmes ved å ta hensyn til 

gjeldende pris ved separat salg av den komponenten i pakken som utgjør mobiltjenestene i sluttbrukerleddet, eksklusive 

merverdiavgift, dersom den er tilgjengelig, eller prisen når slike tjenester, med de samme egenskapene, selges hver for seg. 

3. For forhåndsbetalte takstplaner kan nettgjestingstilbyderen, som et alternativ til kravet vedrørende ordningen for normal 

bruk nevnt i nr. 1, begrense forbruket av datanettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet i Unionen til innenlandske 

sluttbrukerpriser, til mengder tilsvarende minst den mengden som framkommer ved å dividere samlet gjenstående tilgjengelig 

beløp, eksklusive merverdiavgift, som kunden allerede hadde betalt til tilbyderen på tidspunktet da nettgjestingen begynte, med 

den regulerte høyeste engrosprisen for nettgjesting nevnt i artikkel 12 i forordning (EU) nr. 531/2012. 

4. I forbindelse med behandlingen av trafikkopplysninger i samsvar med artikkel 6 i direktiv 2002/58/EF kan 

nettgjestingstilbyderen, for å hindre misbruk eller unormal bruk av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet som 

leveres til gjeldende innenlandsk sluttbrukerpris, anvende rettferdige, rimelige og forholdsmessige kontrollordninger basert på 

objektive indikatorer knyttet til risiko for misbruk eller unormal bruk ut over periodiske reiser i Unionen. 

De objektive indikatorene kan omfatte tiltak for å fastslå om kundenes innenlandske forbruk er større enn nettgjestings-

forbruket, eller om de oppholder seg mer i hjemstaten enn i andre medlemsstater i Unionen. 

For å sikre at nettgjestingskunder som reiser periodisk, ikke utsettes for unødvendige eller overdrevne varsler i henhold til 

artikkel 5 nr. 4, skal nettgjestingstilbydere som anvender slike tiltak for å fastslå risiko for misbruk eller unormal bruk av 

nettgjestingstjenester, observere slike indikatorer for tilstedeværelse og forbruk kumulativt i minst fire måneder. 

Nettgjestingstilbyderen skal i sine avtaler med nettgjestingskundene angi hvilken eller hvilke mobiltjenester som forbruks-

indikatoren gjelder for, og hvor lenge observasjonsperioden minst skal vare. 

Dersom nettgjestingskunden har hovedsakelig innenlandsk forbruk eller tilstedeværelse i den fastsatte observasjonsperioden, 

skal det anses som et bevis på at det ikke foreligger misbruk og unormal bruk av regulerte nettgjestingstjenester. 

Med hensyn til annet, tredje og femte ledd skal alle dager der en nettgjestingskunde har logget seg på det innenlandske nettet, 

regnes som en dag med innenlandsk tilstedeværelse for denne kunden.  
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Andre objektive indikatorer for risiko for misbruk eller unormal bruk av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet som 

leveres til gjeldende innenlandsk sluttbrukerpris, kan bare være 

a) lange perioder uten aktivitet for et bestemt SIM-kort som hovedsakelig, om ikke utelukkende, knyttes til bruk under 

nettgjesting, 

b) den samme kunden har abonnert på og bruker suksessivt flere SIM-kort under nettgjesting. 

5. Dersom nettgjestingstilbyderen med objektiv og underbygd dokumentasjon fastslår at en rekke SIM-kort har vært 

gjenstand for organisert videresalg til personer som i virkeligheten ikke er bosatt i eller har varige forbindelser som medfører 

hyppig og lengre tilstedeværelse i nettgjestingstilbyderens medlemsstat, for å kunne forbruke regulerte nettgjestingstjenester i 

sluttbrukerleddet til gjeldende innenlandsk sluttbrukerpris for andre formål enn periodiske reiser, kan nettgjestingstilbyderen 

umiddelbart treffe forholdsmessige tiltak for å sikre at alle vilkår i den underliggende avtalen blir overholdt. 

6. Nettgjestingstilbyderen skal overholde direktiv 2002/58/EF og direktiv 95/46/EF og deres nasjonale gjennomføringstiltak, 

samt forordning (EU) 2016/679, når den handler i henhold til dette avsnitt. 

7. Denne forordning får ikke anvendelse på ordninger for normal bruk som er definert i avtalevilkår for alternative 

nettgjestingstakster fastsatt i samsvar med artikkel 6e nr. 3 i forordning (EU) nr. 531/2012. 

Artikkel 5 

Åpenhet og tilsyn med ordninger for normal bruk 

1. Dersom en nettgjestingstilbyder anvender en ordning for normal bruk, skal den i sine avtaler med nettgjestingskunder ta 

med alle vilkår knyttet til ordningen, herunder kontrollordninger som anvendes i samsvar med artikkel 4 nr. 4. Som en del av 

ordningen for normal bruk skal nettgjestingstilbyderen innføre åpne, enkle og effektive framgangsmåter for behandling av 

kundeklager knyttet til anvendelsen av ordningen for normal bruk. Dette berører ikke nettgjestingskundens rett i henhold til 

artikkel 17 nr. 2 i forordning (EU) nr. 531/2012 til å benytte seg av åpne, enkle, rettferdige og raske utenrettslige mekanismer 

for tvisteløsning opprettet i nettgjestingstilbyderens medlemsstat i samsvar med artikkel 34 i direktiv 2002/22/EF. Slike 

klageordninger og mekanismer for tvisteløsning skal gi nettgjestingskunden mulighet til å dokumentere at den ikke bruker de 

regulerte nettgjestingstjenestene i sluttbrukerleddet til andre formål enn periodiske reiser, som svar på et varsel i samsvar med 

nr. 3 første ledd. 

2. Ordninger for normal bruk i samsvar med denne forordning skal meldes av nettgjestingstilbyderen til den nasjonale 

reguleringsmyndigheten. 

3. Dersom det foreligger objektiv og underbygd dokumentasjon basert på objektive indikatorer nevnt i artikkel 4 nr. 4, som 

indikerer risiko for misbruk eller unormal bruk av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet i Unionen til innenlandsk 

sluttbrukerpris hos en bestemt kunde, skal nettgjestingstilbyderen varsle kunden om det påviste atferdsmønsteret som indikerer 

en slik risiko, før den ilegger en tilleggsavgift i henhold til artikkel 6e i forordning (EU) nr. 531/2012. 

Dersom en slik risiko følger av at verken kriteriet om hovedsakelig innenlandsk forbruk eller kriteriet om hovedsakelig 

innenlandsk tilstedeværelse i den definerte observasjonsperioden nevnt i artikkel 4 nr. 4 femte ledd er oppfylt, skal ytterligere 

indikasjoner på risiko som følge av nettgjestingskundens samlede tilstedeværelse eller forbruk i utlandet, tas i betraktning for å 

løse en eventuell påfølgende klagebehandling som fastsatt i nr. 1, eller en mekanisme for tvisteløsning i henhold til artikkel 17 

nr. 2 i forordning (EU) nr. 531/2012 med hensyn til anvendelsen av en tilleggsavgift. 

Dette nummer får anvendelse uansett om nettgjestingskunden legger fram dokumentasjon på bosted eller andre varige 

forbindelser som medfører hyppig og lengre tilstedeværelse i nettgjestingstilbyderens medlemsstat i samsvar med artikkel 4  

nr. 1. 

4. Dersom nettgjestingstilbyderen varsler nettgjestingskunden i henhold til nr. 3, skal den underrette kunden om at det kan 

ilegges tilleggsavgift i samsvar med artikkel 6e i forordning (EU) nr. 531/2012 for all videre bruk av regulerte nettgjestings-

tjenester i sluttbrukerleddet med det aktuelle SIM-kortet fra varslingstidspunktet, dersom bruksmønsteret i et tidsrom på minst 

to uker ikke endres på en måte som viser faktisk innenlandsk forbruk eller tilstedeværelse.  
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5. Nettgjestingstilbyderen skal slutte å ilegge tilleggsavgiften så snart kundens bruk ikke lenger indikerer risiko for misbruk 

eller unormal bruk av de regulerte nettgjestingstjenestene i sluttbrukerleddet, basert på de objektive indikatorene som er nevnt i 

artikkel 4 nr. 4. 

6. Dersom en nettgjestingstilbyder fastslår at SIM-kort har vært gjenstand for organisert videresalg til personer som verken 

er bosatt i eller har varige forbindelser som medfører hyppig og lengre tilstedeværelse i nettgjestingstilbyderens medlemsstat, 

for å kunne forbruke regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet for andre formål enn periodiske reiser utenfor denne 

medlemsstaten i samsvar med artikkel 4 nr. 3, skal operatøren underrette den nasjonale reguleringsmyndigheten om 

dokumentasjonen som beskriver det aktuelle systematiske misbruket, og om hvilket tiltak som er truffet for å sikre at alle vilkår 

i den underliggende avtalen blir overholdt, senest når tiltaket treffes. 

AVSNITT III 

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ILEGGE TILLEGGSAVGIFT FOR NETTGJESTING OG METODE TIL Å VURDERE OM 

AVSKAFFELSEN AV TILLEGGSAVGIFTER FOR NETTGJESTING I SLUTTBRUKERLEDDET ER BÆREKRAFTIG 

Artikkel 6 

Opplysninger som ligger til grunn for en søknad om tillatelse til å ilegge tilleggsavgift for nettgjesting, inngitt av en 

nettgjestingstilbyder i henhold til artikkel 6c nr. 2 i forordning (EU) nr. 531/2012 for å sikre at dens innenlandske 

avregningsmodell er bærekraftig 

1. Søknader om tillatelse til å ilegge tilleggsavgift for nettgjesting, inngitt av en nettgjestingstilbyder i henhold til artikkel 6c 

nr. 2 i forordning (EU) nr. 531/2012 for å sikre at dens innenlandske avregningsmodell er bærekraftig (heretter kalt 

«søknaden»), skal vurderes på grunnlag av opplysninger om samlet mengde regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet 

som nettgjestingstilbyderen regner med å levere over et tidsrom på tolv måneder, som tidligst begynner 15. juni 2017. I den 

første søknaden skal prognosene beregnes ved å benytte ett eller flere av følgende alternativer: 

a) Faktiske mengder regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet levert av søkeren til gjeldende regulerte nettgjestings-

pris i sluttbrukerleddet før 15. juni 2017. 

b) Forventede mengder regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet etter 15. juni 2017, der de forventede mengdene 

regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet i løpet av den aktuelle perioden beregnes på grunnlag av faktisk 

innenlandsk forbruk av mobiltjenester i sluttbrukerleddet og tid tilbrakt utenlands i Unionen av søkerens 

nettgjestingskunder. 

c) Forventede mengder regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet etter 15. juni 2017, der mengdene regulerte 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet beregnes på grunnlag av den forholdsmessige endringen som har funnet sted i 

mengdene regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet i de av søkerens takstplaner som utgjør en vesentlig del av 

kundegrunnlaget, og som lå til grunn for søkerens fastsettelse av innenlandske priser for regulerte nettgjestingstjenester i 

sluttbrukerleddet for et tidsrom på minst 30 dager, i samsvar med metoden i vedlegg I. 

Ved oppdatering av en søknad som er inngitt i henhold til artikkel 6c nr. 2 i forordning (EU) nr. 531/2012, skal prognosen over 

samlet mengde regulerte nettgjestingstjenester oppdateres på grunnlag av det faktiske gjennomsnittlige forbruksmønsteret for 

innenlandske mobiltjenester, multiplisert med det konstaterte antallet nettgjestingskunder og tiden de har tilbrakt i besøkte 

medlemsstater i de foregående tolv månedene. 

2. Alle opplysninger om søkerens kostnader og inntekter skal baseres på finansregnskaper, som skal gjøres tilgjengelig for 

den nasjonale reguleringsmyndigheten, og som kan justeres i samsvar med mengdeberegninger i samsvar med nr. 1. Når det 

settes opp en prognose over kostnader, skal avvik fra tall fra tidligere finansregnskaper bare tas i betraktning dersom dette 

understøttes av bevis for økonomiske forpliktelser for tidsrommet som omfattes av prognosene. 

3. Søkeren skal legge fram alle nødvendige opplysninger som benyttes til å bestemme marginen for mobiltjenester og 

samlede faktiske og forventede kostnader og inntekter ved levering av regulerte nettgjestingstjenester i det aktuelle tidsrommet.  
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Artikkel 7 

Bestemmelse av særlige nettgjestingskostnader ved levering av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet 

1. For å kunne fastslå at søkeren ikke er i stand til å få dekket sine kostnader, slik at det er fare for bærekraften i dens 

innenlandske avregningsmodell, skal bare følgende særlige nettgjestingskostnader tas i betraktning, dersom de dokumenteres i 

søknaden om tillatelse til å ilegge tilleggsavgift for nettgjesting: 

a) Kostnader ved kjøp av nettgjestingstjenester i engrosleddet. 

b) Særlige nettgjestingskostnader i sluttbrukerleddet. 

2. Med hensyn til kostnadene ved kjøp av regulerte nettgjestingstjenester i engrosleddet, er det bare den delen av søkerens 

samlede betalinger til tilsvarende tilbydere av slike tjenester i Unionen som forventes å overstige de samlede beløpene den 

mottar for levering av de samme tjenestene til andre nettgjestingstilbydere i Unionen, som skal tas i betraktning. Når det gjelder 

de beløpene som nettgjestingstilbyderen mottar for levering av regulerte nettgjestingstjenester i engrosleddet, skal 

nettgjestingstilbyderen anta at de forventede mengdene av disse nettgjestingstjenestene i engrosleddet er i tråd med den 

antakelsen som ligger til grunn for de forventede mengdene nevnt i artikkel 6 nr. 1. 

3. Med hensyn til de særlige nettgjestingskostnadene i sluttbrukerleddet skal bare følgende kostnader tas i betraktning, 

dersom de dokumenteres i søknaden: 

a) Kostnader til drift og forvaltning av nettgjesting, herunder alle systemer for forretningsanalyse og programvare til drift og 

forvaltning av nettgjesting. 

b) Kostnader til dataclearing og betalinger, herunder kostnader knyttet til både dataclearing og finansiell clearing. 

c) Kostnader til kontraktsforhandlinger og avtaler, herunder eksterne avgifter og bruk av interne ressurser. 

d) Kostnader med sikte på å oppfylle kravene til levering av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet fastsatt i 

artikkel 14 og 15 i forordning (EU) nr. 531/2012, idet det tas hensyn til gjeldende ordning for normal bruk som 

nettgjestingstilbyderen har vedtatt. 

4. Kostnadene nevnt i nr. 3 bokstav a), b) og c) skal bare tas i betraktning ut fra forholdet mellom samlet trafikkmengde i 

søkerens regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet og samlet utgående trafikk i sluttbrukerleddet og inngående trafikk i 

engrosleddet i dens nettgjestingstjenester, i samsvar med metoden angitt i vedlegg II nr. 1 og 2, og ut fra forholdet mellom 

samlet trafikkmengde i dens nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet i Unionen og samlet trafikk i dens nettgjestingstjenester i 

sluttbrukerleddet i og utenfor Unionen, i samsvar med metoden angitt i vedlegg II nr. 1 og 3. 

5. Kostnadene nevnt i nr. 3 bokstav d) skal bare tas i betraktning ut fra forholdet mellom samlet trafikkmengde i søkerens 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet i Unionen og samlet trafikk i dens nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet i og utenfor 

Unionen, i samsvar med metoden angitt i vedlegg II nr. 1 og 3. 

Artikkel 8 

Fordeling av samkostnader og felleskostnader til levering av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet 

1. I tillegg til de kostnadene som bestemmes i henhold til artikkel 7, kan en andel av samkostnadene og felleskostnadene for 

levering av mobiltjenester i sluttbrukerleddet som regel tas med i søknaden om tillatelse til å ilegge tilleggsavgift for 

nettgjesting. Bare følgende kostnader skal tas i betraktning, dersom de dokumenteres i søknaden: 

a) Fakturerings- og innkrevingskostnader, herunder alle kostnader knyttet til behandling, beregning, produksjon og utsending 

av den faktiske kundefakturaen. 

b) Salgs- og distribusjonskostnader, herunder kostnadene ved drift av butikker og andre distribusjonskanaler for salg av 

mobiltjenester i sluttbrukerleddet.  
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c) Kostnader til kundepleie, herunder kostnader ved drift av alle kundetjenester som er tilgjengelige for sluttbrukeren. 

d) Kostnader ved forvaltning av usikre fordringer, herunder kostnader ved avskriving av tapte kundefordringer og inndriving 

av usikre fordringer. 

e) Markedsføringskostnader, herunder alle utgifter til reklame for mobiltjenester. 

2. De kostnadene som er nevnt i nr. 1 skal, dersom de dokumenteres i søknaden, bare tas i betraktning ut fra forholdet 

mellom samlet trafikkmengde i søkerens nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet i Unionen og samlet trafikk i sluttbrukerleddet 

i alle mobiltjenester i sluttbrukerleddet, beregnet som et veid gjennomsnitt av dette forholdet per mobiltjeneste, med vekter som 

avspeiler de respektive gjennomsnittlige engrosprisene for nettgjesting som søkeren betaler i samsvar med metoden angitt i 

vedlegg II nr. 1 og 4. 

Artikkel 9 

Bestemmelse av inntekter fra levering av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet 

1. For å kunne fastslå at søkeren ikke er i stand til å få dekket sine kostnader, slik at det er fare for bærekraften i dens 

innenlandske avregningsmodell, skal bare følgende inntekter tas i betraktning og tas med i søknaden om tillatelse til å ilegge 

tilleggsavgift for nettgjesting: 

a) Inntekter som kommer direkte fra trafikken av mobiltjenester i sluttbrukerleddet originert i en besøkt medlemsstat. 

b) En andel av de samlede inntektene fra salg av mobiltjenester i sluttbrukerleddet basert på faste periodiske avgifter. 

2. Inntektene nevnt i nr. 1 bokstav a), skal omfatte 

a) alle avgifter i sluttbrukerleddet som innkreves i samsvar med artikkel 6e i forordning (EU) nr. 531/2012 for trafikk som 

overstiger en ordning for normal bruk som anvendes av nettgjestingstilbyderen, 

b) alle inntekter fra alternative regulerte nettgjestingstjenester i samsvar med artikkel 6e nr. 3 i forordning (EU) nr. 531/2012, 

c) alle innenlandske sluttbrukerpriser fakturert per enhet eller ut over faste periodiske avgifter for levering av mobiltjenester i 

sluttbrukerleddet, og som utløses ved bruk av mobiltjenester i sluttbrukerleddet i en besøkt medlemsstat. 

3. For å kunne bestemme inntektene nevnt i nr. 1 bokstav b) er det ved salg av mobiltjenester i sluttbrukerleddet i en pakke 

sammen med andre tjenester eller terminaler, bare inntekter knyttet til salget av mobiltjenester i sluttbrukerleddet som skal tas i 

betraktning. Disse inntektene skal bestemmes på grunnlag av gjeldende pris ved separat salg av den enkelte komponenten i 

pakken, dersom den er tilgjengelig, eller prisen når slike tjenester, med de samme egenskapene, selges hver for seg. 

4. For å kunne bestemme hvor stor andel av de samlede inntektene av salg av mobiltjenester i sluttbrukerleddet som er 

knyttet til levering av regulerte nettgjestingstjenester, skal metoden i vedlegg II nr. 1 og 5 anvendes. 

Artikkel 10 

Vurdering av søknader om tillatelse til å ilegge tilleggsavgift for nettgjesting inngitt av en nettgjestingstilbyder i henhold 

til artikkel 6c nr. 2 i forordning (EU) nr. 531/2012 for å sikre at dens innenlandske avregningsmodell er bærekraftig 

1. Ved vurdering av en søknad om tillatelse til å ilegge tilleggsavgift for nettgjesting inngitt av en nettgjestingstilbyder i 

henhold til artikkel 6c nr. 2 i forordning (EU) nr. 531/2012 for å sikre at dens innenlandske avregningsmodell er bærekraftig, 

kan den nasjonale reguleringsmyndigheten konkludere med at søkeren ikke er i stand til å få dekket sine kostnader ved levering 

av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet, slik at det er fare for at dens innenlandske avregningsmodell ikke vil være 

bærekraftig, men bare dersom søkerens negative nettomargin for nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet tilsvarer 3 % eller mer 

av dens margin for mobiltjenester.  
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Nettomarginen for nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet skal være det beløpet som gjenstår etter at kostnadene ved levering 

av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet er trukket fra inntektene fra levering av slike tjenester, som beregnet i 

samsvar med denne forordning. For å kunne bestemme denne nettomarginen skal den nasjonale reguleringsmyndigheten 

gjennomgå opplysningene i søknaden for å sikre at metoden for beregning av kostnader og inntekter, som fastsatt i artikkel 7, 8 

og 9, er fulgt. 

2. Dersom den absolutte verdien av nettomarginen for nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet tilsvarer 3 % eller mer av 

marginen for mobiltjenester, skal den nasjonale reguleringsmyndigheten likevel ikke gi tillatelse til tilleggsavgift dersom den 

kan fastslå at det foreligger særlige omstendigheter som gjør det lite sannsynlig at den innenlandske avregningsmodellen ikke 

vil være bærekraftig. Slike omstendigheter omfatter situasjoner der 

a) søkeren inngår i en gruppe, og det er dokumentert bruk av interne overføringspriser til fordel for andre datterforetak i 

gruppen i Unionen, særlig dersom det er vesentlig ubalanse i de engrosprisene for nettgjesting som anvendes innenfor 

gruppen, 

b) graden av konkurranse i hjemmemarkedene innebærer at det er kapasitet til å absorbere reduserte marginer, 

c) anvendelse av en mer restriktiv ordning for normal bruk, som likevel er i samsvar med artikkel 3 og 4, kan redusere 

nettomarginen for nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet til en andel under 3 %. 

3. I de særlige omstendighetene der en operatør har en negativ margin for mobiltjenester og en negativ nettomargin for 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet, skal den nasjonale reguleringsmyndigheten tillate at det ilegges tilleggsavgift for 

regulerte nettgjestingstjenester. 

4. Dersom den nasjonale reguleringsmyndigheten gir tillatelse til tilleggsavgift for regulerte nettgjestingstjenester, skal den i 

sin endelige beslutning fastsette det beløpet fra den bekreftede negative marginen for nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet 

som kan dekkes ved anvendelse av en tilleggsavgift i sluttbrukerleddet for nettgjestingstjenester som leveres i Unionen. 

Tilleggsavgiften skal være i tråd med antakelsene om nettgjestingstrafikk som ligger til grunn for vurderingen av søknaden, og 

skal fastsettes i samsvar med prinsippene i artikkel 8 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF(1). 

AVSNITT IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 11 

Overvåking av ordninger for normal bruk og søknader om tillatelse til å ilegge tilleggsavgift for nettgjesting, inngitt av 

en nettgjestingstilbyder i henhold til artikkel 6c nr. 2 i forordning (EU) nr. 531/2012 for å sikre at dens innenlandske 

avregningsmodell er bærekraftig 

For å kontrollere at artikkel 6b og 6c i forordning (EU) nr. 531/2012 og denne forordning anvendes på en enhetlig måte, og med 

sikte på å underrette Kommisjonen hvert år om søknader i henhold til artikkel 6d nr. 5 i forordning (EU) nr. 531/2012, skal de 

nasjonale reguleringsmyndighetene jevnlig samle inn opplysninger om 

a) alle tiltak de treffer for å føre tilsyn med anvendelsen av artikkel 6b i forordning (EU) nr. 531/2012 og de nærmere reglene 

fastsatt i denne forordning, 

b) antall søknader om å ilegge tilleggsavgift for nettgjesting som er inngitt, godkjent og fornyet i løpet av året i henhold til 

artikkel 6c nr. 2 og 4 i forordning (EU) nr. 531/2012, 

c) omfanget av negative nettomarginer for nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet som er fastslått i deres beslutninger om å 

tillate tilleggsavgiften, og de ordningene for tilleggsavgift som er oppgitt i søknadene om tillatelse til å ilegge tilleggsavgift 

for nettgjesting, inngitt av en nettgjestingstilbyder i henhold til artikkel 6c nr. 2 i forordning (EU) nr. 531/2012 for å sikre 

at dens innenlandske avregningsmodell er bærekraftig. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(rammedirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33). 
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Artikkel 12 

Gjennomgåelse 

Med forbehold for muligheten til å foreta en gjennomgåelse på et tidligere tidspunkt i lys av de første erfaringene fra 

gjennomføringen og eventuelle vesentlige endringer i faktorene nevnt i artikkel 6d nr. 2 i forordning (EU) nr. 531/2012, skal 

Kommisjonen gjennomgå denne gjennomføringsrettsakten innen juni 2019, etter å ha rådført seg med BEREC. 

Artikkel 13 

Ikrafttredelse 

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 15. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

VEDLEGG I 

Forholdsmessig endring i faktiske mengder regulerte nettgjestingstjenester i henhold til «nettgjesting til innenlandske takster», 

sammenlignet med samme periode foregående år: 

(
∑ 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒𝑘

𝑛
1 (𝑡)

∑ 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒𝑘
𝑛
1 (𝑡 − 1)

− 1) × 100 

der: 

k = tjeneste (1 = taleanrop, 2 = SMS, 3 = data) 

n er antall dager der det er anvendt «nettgjesting til innenlandske takster» (n ≥ 30), og 

t er det året «nettgjesting til innenlandske takster» ble anvendt første gang. 

Denne prosentsatsen skal benyttes til å beregne endringen i mengder over den aktuelle tolvmånedersperioden ved å multiplisere 

den med mengdene i det foregående året. 

 _____   
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VEDLEGG II 

1) Vekting wi av mobiltjenester i sluttbrukerleddet: 

𝑤𝑘 =
𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑜𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑔𝑗𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑣 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡ø𝑟𝑒𝑛k𝑖

∑ 𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑜𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑔𝑗𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑣 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡ø𝑟𝑒𝑛𝑘
3
𝑘=1

 

der: 

k = tjeneste (1 = taleanrop, 2 = SMS, 3 = data) 

«gjennomsnittlig engrospris for nettgjesting betalt av operatøren» viser til gjennomsnittlig enhetspris for ubalansert trafikk 

betalt av operatøren for hver tjeneste, der enheten for hver tjeneste er eurocent per i) minutt for taleanrop, ii) SMS for SMS 

og iii) MB for data. 

2) Forholdet mellom samlet trafikkmengde i søkerens nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet og samlet utgående trafikk i 

sluttbrukerleddet og samlet inngående trafikk i engrosleddet i dens nettgjestingstjenester: 

𝑢𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑔𝑗𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑘 𝑖 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑑𝑑𝑒𝑡

(𝑢𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑖 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑑𝑑𝑒𝑡 + 𝑖𝑛𝑛𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑖 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑜𝑠𝑙𝑒𝑑𝑑𝑒𝑡)𝑛𝑒𝑡𝑡𝑔𝑗𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑘

= ∑ 𝑤𝑘

3

𝑘=1

×
𝑢𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑔𝑗𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑘 𝑖 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑑𝑑𝑒𝑡𝑘

(𝑢𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑖 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑑𝑑𝑒𝑡 + 𝑖𝑛𝑛𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑖 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑜𝑠𝑙𝑒𝑑𝑑𝑒𝑡)𝑛𝑒𝑡𝑡𝑔𝑗𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑘𝑘

 

der: 

k = tjeneste (1 = taleanrop, 2 = SMS, 3 = data). 

3) Forholdet mellom samlet trafikkmengde i søkerens nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet i Unionen og samlet 

trafikkmengde i dens nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet i og utenfor Unionen: 

𝑢𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑔𝑗𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑘 𝑖 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑑𝑑𝑒𝑡 𝑖 𝐸𝑈

𝑢𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑖 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑑𝑑𝑒𝑡(𝐸𝑈 + 𝑢𝑡𝑒𝑛𝑓𝑜𝑟 𝐸𝑈)𝑛𝑒𝑡𝑡𝑔𝑗𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑘

= ∑ 𝑤𝑘

3

𝑘=1

×
𝑢𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑔𝑗𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑘 𝑖 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑑𝑑𝑒𝑡 𝑖 𝐸𝑈𝑘

𝑢𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑖 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑑𝑑𝑒𝑡(𝐸𝑈 + 𝑢𝑡𝑒𝑛𝑓𝑜𝑟 𝐸𝑈)𝑛𝑒𝑡𝑡𝑔𝑗𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑘𝑘

 

der: 

k = tjeneste (1 = taleanrop, 2 = SMS, 3 = data). 

4) Forholdet mellom samlet trafikk i søkerens nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet i Unionen og samlet trafikk i 

sluttbrukerleddet for alle mobiltjenester i sluttbrukerleddet: 

𝑢𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑔𝑗𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑘 𝑖 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑑𝑑𝑒𝑡 𝑖 𝐸𝑈

𝑢𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑖 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑑𝑑𝑒𝑡(𝐸𝑈 + 𝑢𝑡𝑒𝑛𝑓𝑜𝑟 𝐸𝑈)𝑛𝑒𝑡𝑡𝑔𝑗𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑘 + 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠𝑘 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑘 𝑖 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑑𝑑𝑒𝑡
 

= ∑ 𝑤𝑘

3

𝑘=1

×
𝑢𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑔𝑗𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑘 𝑖 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑑𝑑𝑒𝑡 𝑖 𝐸𝑈𝑘

𝑢𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑖 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑑𝑑𝑒𝑡(𝐸𝑈 + 𝑢𝑡𝑒𝑛𝑓𝑜𝑟 𝐸𝑈)𝑛𝑒𝑡𝑡𝑔𝑗𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑘𝑘 + 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠𝑘 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑘 𝑖 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑑𝑑𝑒𝑡𝑘

 

der: 

k = tjeneste (1 = taleanrop, 2 = SMS, 3 = data). 
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5) Nettgjestingsinntekter i sluttbrukerleddet i EU: 

𝑛𝑒𝑡𝑡𝑔𝑗𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑛𝑡𝑒𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑑𝑑𝑒𝑡 𝑖 𝐸𝑈 = 𝑖𝑛𝑛𝑡𝑒𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑣 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑡𝑗𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑑𝑑𝑒𝑡 

× (∑ 𝑤𝑘

3

𝑘=1

×
𝑢𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑔𝑗𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑘 𝑖 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑑𝑑𝑒𝑡 𝑖 𝐸𝑈𝑘

𝑢𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑖 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑑𝑑𝑒𝑡(𝐸𝑈 + 𝑢𝑡𝑒𝑛𝑓𝑜𝑟 𝐸𝑈)𝑛𝑒𝑡𝑡𝑔𝑗𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑘𝑘 + 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠𝑘 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑘 𝑖 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡𝑏𝑟𝑢𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑑𝑑𝑒𝑡𝑘

)  

der: 

k = tjeneste (1 = taleanrop, 2 = SMS, 3 = data). 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2292 

av 16. desember 2016 

om fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen og om 

oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 531/2012 av 13. juni 2012 om gjesting i offentlige 

mobilkommunikasjonsnett i Unionen(1), særlig artikkel 6e nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med forordning (EU) nr. 531/2012 bør innenlandske tilbydere innenfor rammen av en ordning for normal 

bruk ikke kreve noen avgift i tillegg til den innenlandske sluttbrukerprisen av nettgjestingskunder i noen medlemsstat 

for mottatte regulerte nettgjestingsanrop. Denne bestemmelsen får anvendelse fra 15. juni 2017, forutsatt at regel-

verksakten som skal vedtas som følge av forslaget om engrosmarkedet for nettgjesting nevnt i artikkel 19 nr. 2 i nevnte 

forordning, har fått anvendelse på det tidspunktet. 

2) I samsvar med forordning (EU) nr. 531/2012 kan innenlandske tilbydere kreve en avgift i tillegg til den innenlandske 

sluttbrukerprisen for forbruk av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet i en overgangsperiode fra  

30. april 2016 til den datoen regelverksakten nevnt i forordningens artikkel 19 nr. 2 får anvendelse. 

3) I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 kan innenlandske tilbydere etter overgangsperioden kreve en avgift i tillegg 

til den innenlandske sluttbrukerprisen for forbruk av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet som overskrider 

en grense i en ordning for normal bruk. 

4) I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 skal en tilleggsavgift for mottatte regulerte nettgjestingsanrop ikke overstige 

det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352(2) fastsatte det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermine-

ringstakstene i Unionen som skulle anvendes fra 30. april 2016, på grunnlag av verdiene fra 1. juli 2015. 

6) Sammenslutningen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon har framlagt for Kommi-

sjonen oppdaterte opplysninger samlet inn fra medlemsstatenes nasjonale reguleringsmyndigheter om i) de høyeste 

mobiltermineringstakstene de i samsvar med artikkel 7 og 16 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF(3) 

(rammedirektivet) og artikkel 13 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF(4) (tilgangsdirektivet) har pålagt i 

hvert nasjonale engrosmarked for taleanropterminering i individuelle mobilnett, og ii) samlet antall abonnenter i 

medlemsstatene. 

7) I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 har Kommisjonen beregnet det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen ved å i) multiplisere høyeste tillatte mobiltermineringstakst i en gitt medlemsstat 

med antallet abonnenter i den medlemsstaten, ii) addere produktene beregnet på denne måten for alle medlemsstater og 

iii) dividere totalsummen med samlet antall abonnenter i alle medlemsstater på grunnlag av verdiene fra 1. juli 2015. For 

stater utenfor euroområdet er den relevante valutakursen gjennomsnittet for annet kvartal 2016 hentet fra databasen til 

Den europeiske sentralbank. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 344 av 17.12.2016, s. 77, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 105/2017 av  

13. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunns-

tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, s. 2. 

(1) EUT L 172 av 30.6.2012, s. 10. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352 av 16. desember 2015 om fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen (EUT L 331 av 17.12.2015, s. 7). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(rammedirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF av 7. mars 2002 om tilgang til og samtrafikk mellom elektroniske kommunikasjonsnett og 

tilhørende ressurser (tilgangsdirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 7). 

2019/EØS/42/04 
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8) Det er derfor nødvendig å oppdatere verdiene for det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i 

Unionen som er fastsatt i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352. 

9) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/2352 bør derfor oppheves. 

10) I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 skal Kommisjonen årlig revidere det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Kommunikasjonskomiteen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen fastsettes til 0,0108 euro per minutt. 

Artikkel 2 

Gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352 oppheves. 

Artikkel 3 

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 16. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/403 

av 18. mars 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1071/2009 med hensyn til klassifiseringen 

av alvorlige overtredelser av Unionens regler som kan føre til at et veitransportforetak ikke oppfyller 

vandelskravet, og om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/22/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1071/2009 av 21. oktober 2009 om innføring av felles regler 

med hensyn til vilkårene som må oppfylles for å utøve yrket som transportør på vei, og om oppheving av rådsdirektiv 

96/26/EF(1), særlig artikkel 6 nr. 2, og 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/22/EF av 15. mars 2006 om minstekrav for gjennomføring av 

rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 om bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om 

oppheving av rådsdirektiv 88/599/EØF(2), særlig artikkel 9 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1071/2009 skal Kommisjonen utarbeide en liste over 

alvorlige overtredelser av Unionens regler, fordelt på kategorier, typer og alvorlighetsgrader, som i tillegg til dem som 

er fastsatt i vedlegg IV til nevnte forordning, kan føre til at et veitransportforetak eller en transportleder ikke lenger 

oppfyller vandelskravet. 

2) For dette formål skal Kommisjonen fastsette overtredelsenes alvorlighetsgrad med henvisning til risikoen for dødsfall og 

alvorlige personskader samt fastsette grensen for hvor hyppig gjentatte overtredelser kan forekomme før de anses som 

mer alvorlige. 

3) Listen over kategorier, typer og alvorlighetsgrader når det gjelder alvorlige overtredelser, skal omfatte overtredelser av 

Unionens regler på områdene angitt i artikkel 6 nr. 1) bokstav b) i forordning (EF) nr. 1071/2009. 

4) Medlemsstatene bør ta hensyn til opplysninger om disse overtredelsene når de prioriterer hvilke kontroller som skal 

gjennomføres av foretak med økt risiko i henhold til artikkel 12 nr. 1) i forordning (EF) nr. 1071/2009. 

5) Tiltakene som skal vedtas, er nødvendige for å sikre transparens, rettferdighet og rettssikkerhet ved vurdering av over-

tredelsenes alvorlighetsgrad og deres betydning for om et transportforetak eller en transportleder ikke lenger oppfyller 

vandelskravet. 

6) Imidlertid er det medlemsstatens vedkommende myndighets ansvar å utføre en fullstendig nasjonal administrativ 

prosedyre for å avgjøre om ikke-oppfyllelse av vandelskravet vil være en forholdsmessig reaksjon i den enkelte sak. En 

slik nasjonal undersøkelsesprosedyre skal, når det er hensiktsmessig, omfatte kontroll på stedet av det berørte foretaket. 

Ved vurdering av oppfyllelse av vandelskravet skal medlemsstatene ta i betraktning foretakets, ledernes og enhver 

annen relevant persons atferd.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 74 av 19.3.2016, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2017 av 13. juni 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, s. 4. 

(1) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 51. 

(2) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 35. 

2019/EØS/42/05 
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7) Den harmoniserte kategoriseringen av alvorlige overtredelser bør gi grunnlag for å utvide risikoklassifiseringsordningen 

som medlemsstatene har opprettet i henhold til artikkel 9 i direktiv 2006/22/EF, for å dekke alle alvorlige overtredelser 

av Unionens veitransportregler, som angitt i artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1071/2009, og som kan føre 

til at et transportforetak eller en transportleder ikke oppfyller vandelskravet. 

8) Artikkel 16 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1071/2009 fastsetter også at medlemsstatene skal inkludere disse alvorlige 

overtredelsene i det nasjonale elektroniske registeret over transportforetak senest 1. januar 2016. En harmonisert 

kategorisering av overtredelser er derfor viktig for å sikre rettferdig konkurranse mellom foretak, mer harmonisert 

anvendelse av reglene og et velfungerende system for informasjonsutveksling i tilknytning til det europeiske registeret 

over veitransportforetak. 

9) Av hensyn til transparens og rettferdig konkurranse bør det fastsettes en felles metode for beregning av overtredel-

seshyppighet som angir hvor hyppig gjentatte overtredelser kan forekomme før de anses som mer alvorlige av 

vedkommende myndighet i etableringsmedlemsstaten. Slike gjentatte overtredelser kan føre til at den nasjonale 

administrative prosedyren iverksettes, noe som kan føre til at et transportforetak ikke lenger oppfyller vandelskravet. 

10) Som en generell regel bør hyppigheten fastsettes ved å ta hensyn til overtredelsens alvorlighetsgrad og varighet samt 

gjennomsnittlig antall førere. Den skal anses som en øvre grense, men medlemsstatene gis samtidig mulighet til å 

anvende lavere grenser i henhold til deres nasjonale administrative prosedyre for vurdering av oppfyllelse av 

vandelskravet. 

11) For å sikre juridisk sammenheng og transparens er det også nødvendig å endre vedlegg III til direktiv 2006/22/EF ved å 

endre alvorlighetsgraden for visse overtredelser som er fastsatt i nevnte vedlegg, i samsvar med listen over de mest 

alvorlige overtredelsene angitt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1071/2009. 

12) Listen over kategorier, typer og alvorlighetsgrader for alvorlige overtredelser er fastsatt i samråd med medlemsstatene 

og berørte parter i Unionen, og vurderingen av alvorlighetsgrad er basert på beste praksis og erfaringer fra anvendelsen 

av relevante bestemmelser i medlemsstatenes lovgivning. De alvorligste overtredelsene oppført i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 1071/2009 utgjorde den øvre grensen for vurdering av alvorlighetsgraden av andre relevante 

overtredelser. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 nr. 1 i 

rådsforordning (EØF) nr. 3821/85(1) –– 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  Denne forordning fastsetter en felles liste over kategorier, typer og alvorlighetsgrader for overtredelser av Unionens regler 

for kommersiell veitransport, som fastsatt i vedlegg I til denne forordning, som i tillegg til overtredelsene som er angitt i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1071/2009, kan føre til at et veitransportforetak ikke lenger oppfyller vandelskravet. 

2.  I vedlegg II til denne forordning fastsettes grensen for hvor hyppig gjentatte overtredelser kan forekomme før de anses 

som mer alvorlige, idet det tas hensyn til antall førere som benyttes til transportvirksomheten som ledes av transportlederen. 

3.  Medlemsstatene skal ta hensyn til opplysninger om de alvorlige overtredelsene nevnt i nr. 1 og 2 når de gjennomfører de 

nasjonale administrative prosedyrene for vurdering av oppfyllelse av vandelskravet. 

Artikkel 2 

Vedlegg III til direktiv 2006/22/EF endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

  

(1) Rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen veitransport (EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8). 
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Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 18. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

Kategorisering av alvorlige overtredelser 

(nevnt i artikkel 1) 

Følgende tabeller inneholder kategorier og typer av alvorlige overtredelser av Unionens regler for kommersiell veitransport, 

inndelt i tre kategorier etter alvorlighetsgrad med hensyn til risikoen for å medføre dødsfall eller alvorlige personskader. 

1. Grupper av overtredelser av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006(1) (Kjøre- og hviletid) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD(1) 

MSI VSI SI 

Mannskap 

1. Artikkel 5 nr. 1 Manglende overholdelse av minstealder for førere   X 

Kjøretider 

2. Artikkel 6 nr. 1 Overskridelse av daglig kjøretid på 9 timer 

dersom det ikke er tillatt å forlenge til 10 timer 

10 t ≤ … < 11 t   X 

3. 11 t ≤ …  X  

4. Overskridelse av daglig kjøretid på 9 timer med 

50 % eller mer uten pause eller uten hvile på 

minst 4,5 timer 

13 t 30 min ≤ … 

og ingen 

pause/hvile 

X   

5. Overskridelse av daglig kjøretid på 10 timer 

dersom forlengelse er tillatt 

11 t ≤ … < 12 t   X 

6. 12 t ≤ …  X  

7. Overskridelse av daglig kjøretid på 10 timer 

med 50 % eller mer uten pause eller uten hvile 

på minst 4,5 timer 

15 t ≤ … 

og ingen 

pause/hvile 

X   

8. Artikkel 6 nr. 2 Overskridelse av ukentlig kjøretid 60 t ≤ … < 65 t   X 

9. 65 t ≤ … < 70 t  X  

10. Overskridelse av ukentlig kjøretid med 25 % 

eller mer 

70 t ≤ … X   

11. Artikkel 6 nr. 3 Overskridelse av sammenlagt kjøretid i to 

påfølgende uker 

100 t ≤ … < 105 t   X 

12. 105 t ≤ … 

< 112 t 30 min 

 X  

13. Overskridelse av sammenlagt kjøretid i to 

påfølgende uker med 25 % eller mer 

112 t 30 min ≤ … X   

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området 

innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt om oppheving av rådsforordning (EØF) 

nr. 3820/85 (EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1). 



Nr. 42/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.5.2019 

 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD(1) 

MSI VSI SI 

Pauser 

14. Artikkel 7 Overskridelse av uavbrutt kjøretid på 4,5 timer 

før det tas pause 

5 t ≤ … < 6 t   X 

15. 6 t ≤ …  X  

Hvileperioder 

16. Artikkel 8 nr. 2 Utilstrekkelig døgnhvil (mindre enn 11 timer) 

dersom redusert døgnhvil ikke er tillatt 

8 t 30 min ≤ … 

< 10 t 

  X 

17. … < 8 t 30 min  X  

18. Utilstrekkelig redusert døgnhvil (mindre enn  

9 timer) dersom reduksjon er tillatt 

7 t ≤ … < 8 t   X 

19. … < 7 t  X  

20. Utilstrekkelig oppdeling av døgnhvil (mindre 

enn 3 t+9 t) 

3 t + [7 t ≤ … < 8 t]   X 

21. 3 t + [… < 7 t]  X  

22. Artikkel 8 nr. 5 Utilstrekkelig døgnhvil (mindre enn 9 t) for 

flerbemanning 

7 t ≤ … < 8 t   X 

23. … < 7 t  X  

24. Artikkel 8 nr. 6 Utilstrekkelig redusert ukehvil (mindre  

enn 24 t) 

20 t ≤ … < 22 t   X 

25. … < 20 t  X  

26. Utilstrekkelig ukehvil (mindre enn 45 t) dersom 

redusert ukehvil ikke er tillatt 

36 t ≤ … < 42 t   X 

27. … < 36 t  X  

28. Artikkel 8 nr. 6 Overskridelse av seks påfølgende  

24-timersperioder etter forutgående ukehvil 

3 t ≤ … < 12 t   X 

12 t ≤ …  X  

Unntak fra 12-dagersregelen 

29. Artikkel 8 nr. 6a Overskridelse av tolv påfølgende  

24-timersperioder etter forutgående ukehvil 

3 t ≤ … < 12 t   X 

12 t ≤ …  X  

30. Artikkel 8 nr. 6a 

bokstav b) ii) 

Ukehvil etter tolv påfølgende 24-timersperioder 65 t < … ≤ 67 t   X 

… ≤ 65 t  X  
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Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD(1) 

MSI VSI SI 

31. Artikkel 8 nr. 6a 

bokstav d) 

Kjøretid i perioden mellom kl. 22.00 og 6.00 på 

mer enn tre timer før pause, dersom kjøretøyet 

ikke har mer enn én fører 

3 t < … < 4,5 t   X 

4,5 t ≤ …  X  

Organisering av arbeidet 

32. Artikkel 10 nr. 1 Sammenheng mellom lønn og tilbakelagt strekning eller transportert 

godsmengde 

 X  

33. Artikkel 10 nr. 2 Ingen eller feilaktig organisering av førerens arbeid, ingen eller 

feilaktige instruksjoner gitt til føreren, noe som gjør det umulig å 

overholde reglene 

 X  

(1) MSI = mest alvorlige overtredelser (most serious infringements) / VSI = svært alvorlige overtredelser (very serious infringements) / SI = alvorlige 

overtredelser / MI = mindre alvorlige overtredelser (minor infringements). 

2. Grupper av overtredelser av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014(1) (Fartsskrivere) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

Installering av fartsskriver 

1. Artikkel 3 nr. 1 og 

artikkel 22 

Typegodkjent fartsskriver er ikke installert og brukt (f.eks.: 

fartsskriver er ikke installert av montører, verksteder eller 

kjøretøyprodusenter som er godkjent av vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene, det brukes en fartsskriver uten nødvendig 

plombering, eller der nødvendig plombering ikke er skiftet av 

godkjent montør, verksted eller kjøretøyprodusent, eller 

fartsskriveren brukes uten installasjonsplaten) 

X   

Bruk av fartsskriver, sjåførkort eller diagramskive 

2. Artikkel 23 nr. 1 Bruker en fartsskriver som ikke er kontrollert av et godkjent verksted  X  

3. Artikkel 27 Føreren innehar og/eller bruker mer enn ett gyldig sjåførkort  X  

4. Føreren kjører med et sjåførkort som er forfalsket (betraktes som å 

kjøre uten sjåførkort) 

X   

5. Føreren kjører med et sjåførkort som vedkommende ikke er 

rettmessig innehaver av (betraktes som å kjøre uten sjåførkort) 

X   

6. Føreren kjører med et sjåførkort som er oppnådd på grunnlag av 

uriktige erklæringer og/eller forfalskede dokumenter (betraktes som 

å kjøre uten sjåførkort) 

X   

7. Artikkel 32 nr. 1 Fartsskriveren fungerer ikke på riktig måte (f.eks.: fartsskriveren er 

ikke korrekt kontrollert, kalibrert eller plombert) 

 X  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen veitransport, om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport (EUT L 60 av 28.2.2014, s. 1). 
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Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

8. Artikkel 32 nr.1 og 

artikkel 33 nr. 1 

Fartsskriveren brukes ikke på riktig måte (f.eks.: tilsiktet, frivillig 

eller påtvunget misbruk, manglende instruksjoner om korrekt bruk, 

osv.) 

 X  

9. Artikkel 32 nr. 3 Det brukes en ulovlig innretning som kan endre fartsskriverens 

registreringer 

X   

10. Forfalskning, tilbakehold, hemmelighold eller ødeleggelse av data 

som er registrert på diagramskiver eller lagret på og lastet ned fra 

fartsskriveren og/eller sjåførkortet 

X   

11. Artikkel 33 nr. 2 Foretaket oppbevarer ikke diagramskiver, utskrifter og nedlastede 

data 

 X  

12. Registrerte og lagrede data er ikke tilgjengelige i minst ett år  X  

13. Artikkel 34 nr. 1 Feil bruk av diagramskiver/sjåførkort  X  

14. Uautorisert fjerning av diagramskiver eller sjåførkort, noe som 

påvirker registreringen av relevante data 

 X  

15. Diagramskive eller sjåførkort er brukt i lenger tid enn det som var 

hensikten, og data er tapt 

 X  

16. Artikkel 34 nr. 2 Det brukes skitne eller ødelagte diagramskiver eller sjåførkort, og 

dataene kan ikke avleses 

 X  

17. Artikkel 34 nr. 3 Påkrevd manuell registrering er ikke foretatt  X  

18. Artikkel 34 nr. 4 Riktig diagramskive er ikke brukt, eller sjåførkortet er ikke satt riktig 

på plass (flerbemanning) 

  X 

19. Artikkel 34 nr. 5 Feil bruk av bryterinnretning  X  

Framlegging av opplysninger 

20. Artikkel 36 Nekter å bli kontrollert  X  

21. Artikkel 36 Kan ikke framlegge registreringer for inneværende dag og de 

foregående 28 dagene 

 X  

22. Kan ikke framlegge registreringer for sjåførkortet dersom føreren har 

et slikt 

 X  

23. Artikkel 36 Kan ikke framlegge manuelle registreringer og utskrifter for 

inneværende dag og de foregående 28 dagene 

 X  

24. Artikkel 36 Kan ikke framlegge sjåførkortet dersom føreren har et slikt  X  
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Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

Funksjonssvikt 

25. Artikkel 37 nr. 1 og 

artikkel 22 nr. 1 

Fartsskriver ikke reparert av godkjent montør eller verksted  X  

26. Artikkel 37 nr. 2 Føreren noterer ikke alle nødvendige opplysninger om perioder som 

ikke lenger registreres når fartsskriveren ikke er i funksjon eller ikke 

fungerer på riktig måte 

 X  

3. Grupper av overtredelser av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/15/EF(1) (Arbeidstidsregler) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

Maksimal arbeidstid per uke 

1. Artikkel 4 Overskridelse av maksimal arbeidstid per uke på 

48 timer dersom muligheten til å utvide til  

60 timer allerede er brukt 

56 t ≤ … 60 t   X 

2. 60 t ≤ …  X  

3. Overskridelse av maksimal arbeidstid per uke på 

60 timer dersom det ikke er gitt unntak i 

henhold til artikkel 8 

65 t ≤ … < 70 t   X 

4. 70 t ≤ …  X  

Pauser 

5. Artikkel 5 nr. 1 Utilstrekkelig obligatorisk pause ved arbeidstid 

mellom seks og ni timer 

10 < … ≤ 20 min   X 

6. … ≤ 10 min  X  

7. Utilstrekkelig obligatorisk pause ved arbeidstid 

over ni timer 

20 < … ≤ 30min   X 

8. … ≤ 20 min  X  

Nattarbeid 

9. Artikkel 7 nr. 1 Arbeidstid per døgn ved nattarbeid dersom det 

utføres nattarbeid og det ikke er gitt unntak i 

henhold til artikkel 8 

11 t ≤ … < 13 t   X 

10. 13 t ≤ …  X  

Registreringer 

11. Artikkel 9 Arbeidsgivere forfalsker registreringen av arbeidstid eller nekter å 

legge fram registrering for kontrollør 

 X  

12. Ansatte / selvstendig næringsdrivende førere forfalsker registreringen 

eller nekter å legge fram registrering for kontrollør 

 X  

  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/15/EF av 11. mars 2002 om organisering av arbeidstida til personar som utfører mobilt arbeid 

innanfor vegtransport (EFT L 80 av 23.3.2002, s. 35). 
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4. Grupper av overtredelser av rådsdirektiv 96/53/EF(1) (Regler om vekt og dimensjoner) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

Vekt 

1. Artikkel 1 Overskridelse av største tillatte totalvekt for 

kjøretøyer i klasse N3 

5 % ≤ … < 10 %   X 

2. 10 % ≤ … < 20 %  X  

3. 20 % ≤ … X   

4. Overskridelse av største tillatte totalvekt for 

kjøretøyer i klasse N2 

5 % ≤ … < 15 %   X 

5. 15 % ≤ … < 25 %  X  

6. 25 % ≤ … X   

Lengde 

7. Artikkel 1 Overskridelse av største tillatte lengde 2 % < … < 20 %   X 

8. 20 % ≤ …  X  

Bredde 

9. Artikkel 1 Overskridelse av største tillatte bredde 2,65 ≤ … < 3,10 

meter 

  X 

10. 3,10 meter ≤ …  X  

5. Grupper av overtredelser av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/45/EU(2) (Periodisk teknisk kontroll) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/47/EU(3) (Utekontroll av nyttekjøretøyer) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

Teknisk kontroll 

1. Artikkel 8 og 10 i 

direktiv 

2014/45/EU og 

artikkel 7 nr. 1 i 

direktiv 

2014/47/EU 

Kjøring uten gyldig bevis på at den tekniske kontrollen er bestått i 

henhold EUs regelverk 

X   

2. Artikkel 12 nr. 2 i 

direktiv 

2014/47/EU 

Kjøretøyet er ikke holdt i sikker og trafikksikker stand, noe som har 

resultert i svært alvorlige mangler i blant annet bremseanlegg, 

styringssystem, hjul/dekk, fjæring eller understell som utgjør en slik 

umiddelbar fare for trafikksikkerheten at det fører til en beslutning 

om å ta kjøretøyet ut av trafikk 

X   

  

  

(1) Rådsdirektiv 96/53/EF av 25. juli 1996 om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og av største 

tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet (EFT L 235 av 17.9.1996, s. 59). Direktivet er endret 

ved europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/719 (EUT L 115 av 6.5.2015, s. 1), som skal gjennomføres av medlemsstatene innen  

7. mai 2017. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/45/EF av 3. april 2014 om periodisk teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere og om 

oppheving av direktiv 2009/40/EF (EUT L 127 av 29.4.2014, s. 51). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/47/EF av 3. april 2014 om utekontroll av nyttekjøretøyer som trafikkerer Unionen, og om 

oppheving av direktiv 2000/30/EF (EUT L 127 av 29.4.2014, s. 134). 
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Direktiv 2014/47/EU om utekontroll av nyttekjøretøyer inneholder i vedlegg II en detaljert klassifisering av tekniske mangler 

som er inndelt etter alvorlighetsgrad i mindre, alvorlige og farlige mangler. Artikkel 12 nr. 2 i samme direktiv inneholder 

følgende definisjoner: 

a) små mangler som ikke har noen vesentlig virkning på kjøretøyets sikkerhet eller miljøvirkning, samt andre mindre avvik fra 

kravene, 

b) store mangler som kan sette kjøretøyets sikkerhet i fare eller ha en miljøvirkning eller utsette andre trafikanter for fare, 

samt andre mer vesentlige avvik fra kravene, 

c) farlige mangler som utgjør en direkte og umiddelbar fare for trafikksikkerheten eller har en miljøvirkning. 

Nivået for overtredelser av bestemmelsene i direktivene skal gjenspeile den klassifisering av mangler som er fastsatt i vedlegg 

II til direktiv 2014/47/EU, dvs.: SI = vesentlige mangler, VSI = farlige mangler, MSI = kjøring med mangler som utgjør en 

umiddelbar risiko for trafikksikkerheten. Små mangler tilsvarer mindre alvorlige overtredelser. 

6. Grupper av overtredelser av rådsdirektiv 92/6/EØF(1) (Hastighetsbegrensere) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

1. Artikkel 2 og 3 Hastighetsbegrenser ikke montert X   

2. Artikkel 5 Hastighetsbegrenser oppfyller ikke gjeldende tekniske krav  X  

3. Artikkel 5 Hastighetsbegrenser ikke montert av godkjent verksted   X 

4.  Det brukes en ulovlig innretning til forfalskning av hastighets-

begrenserens data, eller det brukes en ulovlig hastighetsbegrenser. 

X   

7. Grupper av overtredelser av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/59/EF(2) (Grunnleggende kvalifisering og 

regelmessig opplæring av førere) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

Opplæring og førerkort 

1. Artikkel 3 Transport av gods eller passasjerer uten en obligatorisk 

grunnleggende kvalifisering og/eller obligatorisk regelmessig 

opplæring 

 X  

2. Artikkel 10 og 

vedlegg II 

Fører kan ikke framlegge et gyldig kvalifikasjonskort eller førerkort 

med merking i henhold til nasjonal lovgivning (f.eks.: mistet, glemt, 

ødelagt, uleselig) 

  X 

  

  

(1) Rådsdirektiv 92/6/EØF av 10. februar 1992 om installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse grupper motorvogner i Fellesskapet 

(EFT L 57 av 2.3.1992, s. 27). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/59/EF av 15. juli 2003 om grunnleggende kvalifisering og regelmessig opplæring av førere av 

visse veigående kjøretøyer for transport av gods eller passasjerer, om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 og rådsdirektiv 

91/439/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 76/914/EØF (EUT L 226 av 10.9.2003, s. 4). 
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8. Grupper av overtredelser av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF(1) (Krav til førerkort) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

1. Artikkel 1 og 4 i 

direktiv 

2006/126/EF 

Transport av passasjerer eller gods uten gyldig førerkort X   

2. Artikkel 1 

Vedlegg I 

Det brukes et førerkort som er skadet, uleselig eller som ikke er i 

samsvar med den felles malen 

  X 

9. Grupper av overtredelser av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF(2) (Transport av farlig gods på vei) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

1. Vedlegg I avsnitt 

I.1 til direktiv 

2008/68/EF 

Transport av farlig gods som det er forbudt å transportere X   

2. Transport av farlig gods i forbudt eller ikke godkjent emballasje, slik 

at liv eller miljøet utsettes for slik fare at det fører til en beslutning 

om å ta kjøretøyet ut av trafikk 

X   

3. Transport av farlig gods som ikke er merket som farlig gods, slik at 

liv eller miljøet utsettes for slik fare at det fører til en beslutning om 

å ta kjøretøyet ut av trafikk 

X   

4. Lekkasje av farlige stoffer  X  

5. Bulktransport i containere som er i dårlig stand  X  

6. Transport i kjøretøy som mangler godkjenningsbevis  X  

7. Kjøretøyet oppfyller ikke lenger godkjenningskravene og utgjør en 

umiddelbar fare 

 X  

8. Reglene for sikring og stuing av lasten er ikke overholdt  X  

9. Reglene for samlasting av stykkgods er ikke overholdt  X  

10. Bestemmelsene om begrensing av mengdene som kan transporteres i 

én transportenhet, er ikke overholdt, heller ikke de tillatte 

fyllingsgradene for tanker eller stykkgods 

 X  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF av 20. desember 2006 om førerkort (EUT L 403 av 30.12.2006, s 18). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig gods (EUT L 260 av 30.9.2008, 

s. 13). 
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Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

11.  Informasjon om stoffet som transporteres, som gjør det mulig å 

fastslå overtredelsens alvorlighetsgrad, mangler (f.eks. UN-nummer, 

riktig forsendelsesnavn, emballasjegruppe) 

 X  

12. Føreren mangler gyldig kompetansebevis  X  

13. Det benyttes åpen ild eller ubeskyttede lamper  X  

14. Røykeforbudet overholdes ikke  X  

15. Kjøretøyet er ikke godt nok bevoktet eller er feilparkert   X 

16. Transportenheten består av mer enn én trailer/semitrailer   X 

17. Kjøretøyet oppfyller ikke lenger godkjenningskravene, men utgjør 

ingen umiddelbar fare 

  X 

18. Kjøretøyet mangler påkrevde fungerende brannslokningsapparater   X 

19. Kjøretøyet mangler utstyr som kreves i henhold til ADR eller de 

skriftlige instruksjonene 

  X 

20. Transport av kolli med skadet emballasje, IBC-er eller engros-

emballasje eller med skadet og ikke rengjort tom emballasje 

  X 

21. Transport av emballert gods i containere som er i dårlig stand   X 

22. Tanker/tankcontainere (også tomme og ikke rengjorte) er ikke 

ordentlig lukket 

  X 

23. Feilaktig etikettering, merking eller skilting på kjøretøyet og/eller 

emballasjen 

  X 

24. Det mangler skriftlige instruksjoner i henhold til ADR, eller de 

skriftlige instruksjonene er ikke relevante for det transporterte godset 

  X 

Kommisjonsdirektiv 2004/112/EF(1) om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 95/50/EF(2) om ensartede 

framgangsmåter ved kontroll av veitransport av farlig gods inneholder i vedlegg II en detaljert klassifisering av overtredelser av 

de relevante bestemmelsene, inndelt i tre risikokategorier etter alvorlighetsgrad: risikokategori I, risikokategori II og 

risikokategori III. 

Nivået for overtredelser av bestemmelsene skal gjenspeile risikokategoriene fastsatt i vedlegg II til direktiv 2004/112/EF på en 

slik måte at risikokategori I = VSI (unntatt overtredelser som allerede er definert som MSI i vedlegg IV til forordning (EF)  

nr. 1071/2009) og risikokategori II = SI. Risikokategori III tilsvarer mindre alvorlige overtredelser. 

Denne tabellen omfatter bare de overtredelsene som en transportør skal holdes helt eller delvis ansvarlig for. 

Transportørens grad av ansvar for overtredelsen skal vurderes i samsvar med medlemsstatens nasjonale 

håndhevingsprosedyre.  

  

(1) Kommisjonsdirektiv 2004/112/EF av 13. desember 2004 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 95/50/EF om ensartede 

framgangsmåter ved kontroll av veitransport av farlig gods (EUT L 367 av 14.12.2004, s. 23). 

(2) Rådsdirektiv 95/50/EF av 6. oktober 1995 om ensartede framgangsmåter ved kontroll av veitransport av farlig gods (EFT L 249 av 

17.10.1995 s. p.35). 
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10. Grupper av overtredelser av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1072/2009(1) (Tilgang til det 

internasjonale markedet for godstransport på veg) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

Fellesskapsløyve 

1. Artikkel 3 

Artikkel 4 

Transport av gods uten å inneha et gyldig fellesskapsløyve (f.eks.: 

løyvet foreligger ikke, er forfalsket, trukket tilbake, utløpt, osv.) 

X   

2. Transportforetaket eller føreren er ikke i stand til å framlegge et 

gyldig fellesskapsløyve eller en bekreftet kopi til inspektøren (f.eks.: 

løyvet eller den bekreftede kopien av løyvet er mistet, glemt, skadet, 

osv.) 

 X  

Førerattest 

3. Artikkel 3 

og 5 

Transport av gods uten å inneha en gyldig førerattest (f.eks.: 

førerattesten foreligger ikke, er forfalsket, trukket tilbake, utløpt, 

osv.) 

 X  

4. Føreren eller transportforetaket er ikke i stand til å framlegge en 

gyldig førerattest eller en bekreftet kopi av førerattesten for 

inspektøren (f.eks.: førerattesten eller den bekreftede kopien av 

førerattesten er mistet, glemt, skadet, osv.) 

  X 

11. Grupper av overtredelser av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/2009(2) (Adgang til det interna-

sjonale markedet for transport med turvogn og buss) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

Fellesskapsløyve 

1. Artikkel 4 Transport av passasjerer uten å inneha et gyldig fellesskapsløyve 

(f.eks.: løyvet foreligger ikke, er forfalsket, trukket tilbake, utløpt, 

osv.) 

X   

2. Artikkel 4 nr. 3 Transportøren eller føreren er ikke i stand til å framlegge et gyldig 

fellesskapsløyve eller en bekreftet kopi av fellesskapsløyvet til 

inspektøren (f.eks.: løyvet eller den bekreftede kopien av løyvet er 

mistet, glemt, skadet, osv.) 

 X  

Tillatelse til rutetrafikk 

3. Artikkel 5 og 6 Rutetrafikk uten gyldig tillatelse (f.eks.: tillatelsen foreligger ikke, er 

forfalsket, trukket tilbake, utløpt, misbrukt, osv.) 

 X  

4. Artikkel 19 Føreren er ikke i stand til å framlegg tillatelsen for inspektøren (f.eks. 

tillatelsen er mistet, glemt, skadet, osv.) 

  X 

5. Artikkel 5 og 6 Stopp i rutetrafikken i en medlemsstat er ikke i samsvar med den 

utstedte tillatelsen 

  X 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1072/2009 av 21. oktober 2009 om felles reglar for tilgang til den internasjonale marknaden 

for godstransport på veg (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 72). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/2009 av 21. oktober 2009 om felles regler for adgang til det internasjonale markedet 

for transport med turvogn og buss og om endring av forordning (EF) nr. 561/2006 (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 88). 
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Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

Kjøreskjema for transport utenfor rute samt transport som ikke krever tillatelse 

6. Artikkel 12 Kjøring uten å inneha et påkrevd kjøreskjema (f.eks. kjøreskjema 

foreligger ikke, er forfalsket, inneholder ikke de nødvendige 

opplysningene, osv.) 

  X 

12. Grupper av overtredelser av rådsforordning (EF) nr. 1/2005(1) (Dyretransport) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI 

1. Vedlegg I kapittel II Skillevegger er ikke tilstrekkelig sterke til å stå imot dyrenes vekt  X  

2. Vedlegg I kapittel 

III 

Bruk av laste- og losseramper som har glatte overflater, som mangler 

vern på sidene eller som er for bratte 

  X 

3. Bruk av bakløftere eller etasjedekk som ikke har sikkerhetsbarrierer 

for å hindre at dyr faller eller rømmer under lasting og lossing 

  X 

4. Artikkel 7 Transportmidler som ikke er godkjent for lange transporter, eller som 

ikke er godkjent for den type dyr som transporteres 

  X 

5. Artikkel 4, 5 og 6 Transport uten gyldig påkrevd dokumentasjon, reiseplan eller 

transportørtillatelse eller kompetansebevis 

  X 

  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 1/2005 av 22. desember 2004 om vern av dyr under transport og tilknyttet virksomhet, og om endring av direktiv 

64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1). 
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VEDLEGG II 

Hyppighet av alvorlige overtredelser 

1.  De alvorlige (SI) og svært alvorlige (VSI) overtredelsene oppført i vedlegg I skal, når de begås gjentatte ganger, anses som 

mer alvorlige av vedkommende myndighet i etableringsmedlemsstaten. Ved beregningen av hyppigheten av gjentatte 

overtredelser skal medlemsstatene ta hensyn til følgende faktorer: 

a)  overtredelsens alvorlighetsgrad (SI eller VSI), 

b)  varighet (minst en tolvmånedersperiode fra datoen for kontroll), 

c)  antall førere som benyttes i transportvirksomheten som transportlederen har ansvaret for (årlig gjennomsnitt). 

2.  Med hensyn til den potensielle risikoen for trafikksikkerheten bør grensen for hvor hyppig gjentatte overtredelser kan 

forekomme før de anses som mer alvorlige, fastsettes slik: 

3 SI / per fører / per år = 1 VSI 

3 VSI / per fører / per år = iverksetting av en nasjonal prosedyre for vurdering av oppfyllelse av vandelskravet 

3.  Antall overtredelser per fører per år er et gjennomsnitt beregnet ved å dele samlet antall overtredelser på samme 

alvorlighetsgrad (SI eller VSI) med gjennomsnittlig antall ansatte førere i løpet av året. Formelen for hyppighet setter en 

øvre grense for hvor hyppig alvorlige overtredelser kan forekomme før de anses som mer alvorlige. Medlemsstatene kan 

innføre strengere grenseverdier dersom det er i samsvar med deres nasjonale administrative prosedyre for vurdering av 

oppfyllelse av vandelskravet. 

 _____  
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VEDLEGG III 

Vedlegg III til direktiv 2006/22/EF skal lyde: 

«VEDLEGG III 

1. Grupper av overtredelser av forordning (EF) nr. 561/2006 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD(1) 

MSI VSI SI MI 

A Mannskap 

A1 Artikkel 5 nr. 1 Manglende overholdelse av minstealder for førere   X  

B Kjøretider 

B1 Artikkel 6 nr. 1 Overskridelse av daglig kjøretid på  

9 timer dersom det ikke er tillatt å 

forlenge til 10 timer 

9 t < … < 10 t    X 

B2 10 t ≤ … < 11 t   X  

B3 11 t ≤ …  X   

B4 Overskridelse av daglig kjøretid på  

9 timer med 50 % eller mer uten pause 

eller uten hvile på minst 4,5 timer 

13 t 30 min ≤ … 

og ingen 

pause/hvile 

X    

B5 Overskridelse av daglig kjøretid på 

10 timer dersom forlengelse er tillatt 

10 t < … < 11 t    X 

B6 11 t ≤ … < 12 t   X  

B7 12 t ≤ …  X   

B8 Overskridelse av daglig kjøretid på 

10 timer med 50 % eller mer uten 

pause eller uten hvile på minst  

4,5 timer 

15 t ≤ … 

og ingen 

pause/hvile 

X    

B9 Artikkel 6 nr. 2 Overskridelse av ukentlig kjøretid 56 t < … < 60 t    X 

B10 60 t ≤ … < 65 t   X  

B11 65 t ≤ … < 70 t  X   

B12 Overskridelse av ukentlig kjøretid med 

25 % eller mer 

70 t ≤ … X    

B13 Artikkel 6 nr. 3 Overskridelse av sammenlagt kjøretid i 

to påfølgende uker 

90 t < … < 100 t    X 

B14 100 t ≤ … < 105 t   X  

B15 105 t ≤ … 

< 112 t 30 min 

 X   

B16 Overskridelse av sammenlagt kjøretid i 

to påfølgende uker med 25 % eller mer 

112 t30 min ≤ … X    



Nr. 42/48 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.5.2019 

 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD(1) 

MSI VSI SI MI 

C Pauser 

C1 Artikkel 7 Overskridelse av uavbrutt kjøretid på 

4,5 timer før det tas pause 

4 t 30 min < … 

< 5 t 

   X 

C2 5 t ≤ … < 6 t   X  

C3 6 t ≤ …  X   

D Hvileperioder 

D1 Artikkel 8 nr. 2 Utilstrekkelig døgnhvil (mindre enn 

11 timer) dersom redusert døgnhvil 

ikke er tillatt 

10 t ≤ … < 11 t    X 

D2 8 t 30 min ≤ … 

< 10 t 

  X  

D3 … < 8 t 30 min  X   

D4 Utilstrekkelig redusert døgnhvil 

(mindre enn 9 timer) dersom reduksjon 

er tillatt 

8 t ≤ … < 9 t    X 

D5 7 t ≤ … < 8 t   X  

D6 … < 7 t  X   

D7 Utilstrekkelig oppdeling av døgnhvil 

(mindre enn 3 t+9 t) 

3 t + [8 t ≤ … 

< 9 t] 

   X 

D8 3 t + [7 t ≤ … 

< 8 t] 

  X  

D9 3 t + [… < 7 t]  X   

D10 Artikkel 8 nr. 5 Utilstrekkelig døgnhvil (mindre enn  

9 t) for flerbemanning 

8 t ≤ … < 9 t    X 

D11 7 t ≤ … < 8 t   X  

D12 … < 7 t  X   

D13 Artikkel 8 nr. 6 Utilstrekkelig redusert ukehvil (mindre 

enn 24 t) 

22 t ≤ … < 24 t    X 

D14 20 t ≤ … < 22 t   X  

D15 … < 20 t  X   

D16 Utilstrekkelig ukehvil (mindre enn 

45 t) dersom redusert ukehvil ikke er 

tillatt 

42 t ≤ … < 45 t    X 

D17 36 t ≤ … < 42 t   X  

D18 … < 36 t  X   

D19 Artikkel 8 nr. 6 Overskridelse av seks påfølgende  

24-timersperioder etter forutgående 

ukehvil 

… < 3 t    X 

D20 3 t ≤ … < 12 t   X  

D21 12 t ≤ …  X   



23.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 42/49 

 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD(1) 

MSI VSI SI MI 

E Unntak fra 12-dagersregelen 

E1 Artikkel 8 nr. 6a Overskridelse av tolv påfølgende  

24-timersperioder etter forutgående 

ukehvil 

… < 3 t    X 

E2 3 t ≤ … < 12 t   X  

E3 12 t ≤ …  X   

E4 Artikkel 8 nr. 6a 

bokstav b) ii) 

Ukehvil etter tolv påfølgende  

24-timersperioder 

65 t < … ≤ 67 t   X  

E5 … ≤ 65 t  X   

E6 Artikkel 8 nr. 6a 

bokstav d) 

Kjøretid i perioden mellom kl. 22.00 

og 6.00 på mer enn tre timer før pause, 

dersom kjøretøyet ikke har mer enn én 

fører 

3 t < … < 4,5 t   X  

E7 4,5 t ≤ …  X   

F Organisering av arbeidet 

F1 Artikkel 10 nr. 1 Sammenheng mellom lønn og tilbakelagt strekning eller 

transportert godsmengde 

 X   

F2 Artikkel 10 nr. 2 Ingen eller feilaktig organisering av førerens arbeid, ingen 

eller feilaktige instruksjoner gitt til føreren, noe som gjør 

det umulig å overholde reglene 

 X   

(1) MSI = mest alvorlige overtredelser (most serious infringements) / VSI = svært alvorlige overtredelser (very serious infringements) / SI = alvorlige 

overtredelser / MI = mindre alvorlige overtredelser (minor infringements). 

2. Grupper av overtredelser av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014(1) (Fartsskriver) 

Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI MI 

G Installering av fartsskriver 

G1 Artikkel 3 nr. 1 og 

artikkel 22 nr. 2 

Typegodkjent fartsskriver er ikke installert og brukt (f.eks.: 

fartsskriver er ikke installert av montører, verksteder eller 

kjøretøyprodusenter som er godkjent av vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene, det brukes en fartsskriver 

uten nødvendig plombering, eller der nødvendig 

plombering ikke er skiftet av godkjent montør, verksted 

eller kjøretøyprodusent, eller fartsskriveren brukes uten 

installasjonsplaten) 

X    

H Bruk av fartsskriver, sjåførkort eller diagramskive 

H1 Artikkel 23 nr. 1 Bruker en fartsskriver som ikke er kontrollert av et 

godkjent verksted 

 X   

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen veitransport, om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport (EUT L 60 av 28.2.2014, s. 1). 
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Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI MI 

H2 Artikkel 27 Føreren innehar og/eller bruker mer enn ett gyldig 

sjåførkort 

 X   

H3 Føreren kjører med et sjåførkort som er forfalsket 

(betraktes som å kjøre uten sjåførkort) 

X    

H4 Føreren kjører med et sjåførkort som vedkommende ikke 

er rettmessig innehaver av (betraktes som å kjøre uten 

sjåførkort) 

X    

H5 Føreren kjører med et sjåførkort som er oppnådd på 

grunnlag av uriktige erklæringer og/eller forfalskede 

dokumenter (betraktes som å kjøre uten sjåførkort) 

X    

H6 Artikkel 32 nr. 1 Fartsskriveren fungerer ikke på riktig måte (f.eks.: 

fartsskriveren er ikke korrekt kontrollert, kalibrert eller 

plombert) 

 X   

H7 Artikkel 32 nr.1 og 

artikkel 33 nr. 1 

Fartsskriveren brukes ikke på riktig måte (f.eks.: tilsiktet, 

frivillig eller påtvunget misbruk, manglende instruksjoner 

om korrekt bruk, osv.) 

 X   

H8 Artikkel 32 nr. 3 Det brukes en ulovlig innretning som kan endre 

fartsskriverens registreringer 

X    

H9 Forfalskning, tilbakehold, hemmelighold eller ødeleggelse 

av data som er registrert på diagramskiver eller lagret på 

og lastet ned fra fartsskriveren og/eller sjåførkortet 

X    

H10 Artikkel 33 nr. 2 Foretaket oppbevarer ikke diagramskiver, utskrifter og 

nedlastede data 

 X   

H11 Registrerte og lagrede data er ikke tilgjengelige i minst  

ett år 

 X   

H12 Artikkel 34 nr. 1 Feil bruk av diagramskiver/sjåførkort  X   

H13 Uautorisert fjerning av diagramskiver eller sjåførkort, noe 

som påvirker registreringen av relevante data 

 X   

H14 Diagramskive eller sjåførkort er brukt i lenger tid enn det 

som var hensikten, og data er tapt 

 X   

H15 Artikkel 34 nr. 2 Det brukes skitne eller ødelagte diagramskiver eller 

sjåførkort, og dataene kan ikke avleses 

 X   

H16 Artikkel 34 nr. 3 Påkrevd manuell registrering er ikke foretatt  X   

H17 Artikkel 34 nr. 4 Riktig diagramskive er ikke brukt, eller sjåførkortet er ikke 

satt riktig på plass (flerbemanning) 

  X  

H18 Artikkel 34 nr. 5 Feil bruk av bryterinnretning  X   
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Nr. 
RETTSLIG 

GRUNNLAG 
TYPE OVERTREDELSE 

ALVORLIGHETSGRAD 

MSI VSI SI MI 

I Framlegging av opplysninger 

I1 Artikkel 36 Nekter å bli kontrollert  X   

I2 Artikkel 36 Kan ikke framlegge registreringer for inneværende dag og 

de foregående 28 dagene 

 X   

I3 Kan ikke framlegge registreringer for sjåførkortet dersom 

føreren har et slikt 

 X   

I4 Artikkel 36 Kan ikke framlegge manuelle registreringer og utskrifter 

for inneværende dag og foregående 28 dager 

 X   

I5 Artikkel 36 Kan ikke framlegge sjåførkortet dersom føreren har et slikt  X   

J Funksjonssvikt 

J1 Artikkel 37 nr. 1 og 

artikkel 22 nr. 1 

Fartsskriver ikke reparert av godkjent montør eller 

verksted 

 X   

J2 Artikkel 37 nr. 2 Føreren noterer ikke alle opplysninger om perioder som 

ikke lenger registreres når fartsskriveren ikke er i funksjon 

eller ikke fungerer på riktig måte 

 X»   
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1032 

av 13. juni 2016 

om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for industrien for ikke-jernholdige metaller i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU 

[meddelt under nummer K(2016) 3563](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning)(1), særlig artikkel 13 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker (BAT) legges til grunn ved fastsettelse av vilkårene for tillatelser til 

anlegg som omfattes av kapittel II i direktiv 2010/75/EU, og vedkommende myndigheter bør fastsette utslipps-

grenseverdier som sikrer at utslippene under normale driftsvilkår ikke overstiger utslippsnivåene forbundet med de beste 

tilgjengelige teknikkene, som fastsatt i BAT-konklusjonene. 

2) Forumet bestående av representanter fra medlemsstatene, berørte industrier og ikke-statlige organisasjoner som fremmer 

miljøvern, opprettet ved kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011(2), avga 4. desember 2014 sin uttalelse for Kommi-

sjonen om det foreslåtte innholdet i BAT-referansedokumentet for industrien for ikke-jernholdige metaller. Uttalelsen er 

offentlig tilgjengelig. 

3) BAT-konklusjonene oppført i vedlegget til denne beslutning er det sentrale elementet i nevnte BAT-referansedokument. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i direktiv 

2010/75/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for industrien for ikke-jernholdige metaller, som fastsatt i vedlegget, 

vedtas. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 13. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Karmenu VELLA 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 174 av 30.6.2016, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2017 av  

13. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, s. 6. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

(2) EUT C 146 av 17.5.2011, s. 3. 

2019/EØS/42/06 
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VEDLEGG 

BAT-KONKLUSJONER FOR INDUSTRIEN FOR IKKE-JERNHOLDIGE METALLER 

VIRKEOMRÅDE 

Disse BAT-konklusjonene gjelder visse virksomhetsformer angitt i nr. 2.1, 2.5 og 6.8 i vedlegg I til direktiv 2010/75/EU, det vil si: 

— 2.1: Røsting eller sintring av malm, herunder sulfidmalm. 

— 2.5: Bearbeiding av ikke-jernholdige metaller: 

a)  produksjon av ikke-jernholdige råmetaller fra malm, konsentrater eller sekundærråstoffer ved hjelp av metallurgiske, 

kjemiske eller elektrolytiske prosesser, 

b)  smelting av ikke-jernholdige metaller, medregnet legering, herunder gjenvinningsprodukter og drift av støperier for 

ikke-jernholdige metaller, med en smeltekapasitet på over 4 tonn per dag for bly og kadmium eller 20 tonn per dag for 

alle andre metaller. 

— 6.8: Produksjon av karbon (hardbrent kull) eller elektrografitt (kunstig grafitt) ved forbrenning eller grafittisering. 

Disse BAT-konklusjonene omfatter særlig følgende prosesser og virksomhet: 

— Primær- og sekundærproduksjon av ikke-jernholdige metaller. 

— Produksjon av sinkoksid fra røyk under produksjon av andre metaller. 

— Produksjon av nikkelforbindelser fra væsker under produksjon av et metall. 

— Produksjon av kalsiumsilisid (CaSi) og silisium (Si) i samme ovn som brukes til produksjon av ferrosilisium. 

— Produksjon av aluminiumoksid fra bauxitt før produksjon av primæraluminium, når dette er en integrert del av 

metallproduksjonen. 

— Gjenvinning av saltslagg fra aluminium. 

— Produksjon av karbon- og/eller grafittelektroder. 

Disse BAT-konklusjonene omhandler ikke følgende former for virksomhet eller prosesser: 

— Sintring av jernmalm. Dette omfattes av BAT-konklusjonene for jern- og stålproduksjon. 

— Produksjon av svovelsyre basert på SO2-gasser fra produksjon av ikke-jernholdige metaller. Dette omfattes av  

BAT-konklusjonene om uorganiske kjemikalier i storskalaproduksjon – ammoniakk, syre og gjødsel. 

— Støperier som omfattes av BAT-konklusjonene for smiing og støperier. 

Andre referansedokumenter som kan være relevante for virksomhet som omfattes av disse BAT-konklusjonene, er følgende: 

Referansedokument Emne 

Energieffektivitet (ENE) Allmenne aspekter ved energieffektivitet 

Felles systemer for rensing/håndtering av avløpsvann og 

avgasser i kjemisk sektor (CWW) 

Teknikker for rensing av avløpsvann for å redusere utslipp av 

metaller til vann 

Uorganiske kjemikalier i storskalaproduksjon — ammoniakk, 

syre og gjødsel (LVIC-AAF) 

Produksjon av svovelsyre 

Industrielle kjølesystemer (ICS) Indirekte kjøling med vann og/eller luft 

Utslipp fra lagring (EFS) Lagring og håndtering av materialer 

Økonomi og virkninger på tvers av miljømedier (ECM) Økonomi og virkninger på tvers av miljømedier for ulike 

teknikker 
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Referansedokument Emne 

Overvåking av utslipp til luft og vann fra anlegg som omfattes 

av industriutslippsdirektivet (ROM) 

Overvåking av utslipp til luft og vann 

Avfallsbehandlingsindustrien (WT) Håndtering og behandling av avfall 

Store forbrenningsanlegg (LCP) Forbrenningsanlegg som produserer damp og/eller elektrisk 

kraft 

Overflatebehandling ved bruk av organiske løsemidler (STS) Syrefri beising 

Overflatebehandling av metaller og plast (STM) Syrebeising 

DEFINISJONER 

I disse BAT-konklusjonene gjelder følgende definisjoner: 

Uttrykk Definisjon 

Nytt anlegg Et anlegg som først blir tillatt på anleggsstedet etter at disse BAT-konklusjonene er 

offentliggjort, eller en fullstendig erstatning av et anlegg på dets eksisterende fundament etter at 

disse BAT-konklusjonene er offentliggjort. 

Eksisterende anlegg Et anlegg som ikke er et nytt anlegg. 

Større oppgradering En større endring med hensyn til et anleggs utforming eller teknologi, som innebærer store 

justeringer eller utskiftninger av prosessenhetene og tilhørende utstyr. 

Primærutslipp Utslipp som utluftes direkte fra ovner og ikke spres til områdene omkring ovnene. 

Sekundærutslipp Utslipp som slipper ut fra ovnsfôringen eller under drift, f.eks. ved mating eller tapping, og som 

fanges opp av en hette eller et avlukke (f.eks. et kammersystem). 

Primærproduksjon Produksjon av metaller ved bruk av malm og konsentrater. 

Sekundærproduksjon Produksjon av metaller ved bruk av rester og/eller skrap, herunder omsmeltings- og 

legeringsprosesser. 

Kontinuerlig måling Måling ved hjelp av et «automatisk målesystem» som er fast installert på anlegget for 

kontinuerlig overvåking av utslipp. 

Periodisk måling Fastsettelse av en målestørrelse (en gitt mengde som skal måles) ved bestemte tidsintervaller 

ved hjelp av manuelle eller automatiske metoder. 

GENERELLE BETRAKTNINGER 

Beste tilgjengelige teknikker 

De teknikkene som er oppført og beskrevet i disse BAT-konklusjonene, er verken normative eller uttømmende. Det kan brukes 

andre teknikker som sikrer minst et tilsvarende miljøvern. 

Med mindre noe annet angis, gjelder BAT-konklusjonene generelt. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL-verdier) for utslipp til luft i disse  

BAT-konklusjonene, gjelder standardforhold: tørr gass ved en temperatur på 273,15 K og et trykk på 101,3 kPa.  
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Perioder for gjennomsnittsberegning av utslipp til luft 

For perioder for gjennomsnittsberegning av utslipp til luft gjelder følgende definisjoner: 

Døgngjennomsnitt Gjennomsnitt i en periode på 24 timer med gyldige halvtime- eller timegjennomsnitt fra 
kontinuerlige målinger. 

Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden Gjennomsnittsverdi av tre målinger etter hverandre på minst 30 minutter hver, med 
mindre noe annet er angitt(1). 

(1) Ved satsvise metoder kan gjennomsnittet av et representativt antall målinger fra hele produksjonstiden per sats, eller resultatet av en 

måling gjort under hele produksjonstiden per sats, brukes. 

Perioder for gjennomsnittsberegning av utslipp til vann 

For perioder for gjennomsnittsberegning av utslipp til vann, gjelder følgende definisjon: 

Døgngjennomsnitt Gjennomsnitt i en prøvetakingsperiode på 24 timer i en gjennomstrømningsproporsjonal 

samleprøve (eller som en tidsproporsjonal samleprøve, forutsatt at det kan påvises 

tilstrekkelig gjennomstrømningsstabilitet)(1). 

(1) Ved diskontinuerlig gjennomstrømning kan en annen prøvetakingsmetode som gir representative resultater (f.eks. stikkprøver), brukes. 

FORKORTELSER 

Term Betydning 

BaP Benzo[a]pyren 

ESP Elektrofilter 

I-TEQ Internasjonale toksisitetsekvivalenter utledet ved bruk av internasjonale toksisitetsekvivalensfaktorer, som 

definert i del 2 i vedlegg VI til direktiv 2010/75/EU 

NOX Summen av nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2), uttrykt som NO2 

PCDD/F Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner (17 forbindelser) 

PAH Polysykliske aromatiske hydrokarboner 

TVOC Totalt flyktig organisk karbon, flyktige organiske forbindelser totalt som måles ved hjelp av en flammeionisa-

sjonsdetektor (FID) og uttrykt som totalt karbon 

VOC Flyktige organiske forbindelser som definert i artikkel 3 nr. 45 i direktiv 2010/75/EU 

1.1.  GENERELLE BAT-KONKLUSJONER 

Eventuelle prosesspesifikke BAT-konklusjoner i nr. 1.2–1.9 gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene 

som angis i dette avsnitt. 

1.1.1. Miljøstyringsordninger (EMS) 

BAT 1.  Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre den samlede miljøprestasjonen er å gjennomføre og følge en 

miljøstyringsordning (EMS) som omfatter samtlige av følgende punkter:  
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a)  Engasjement fra ledelsens side, herunder den øverste ledelsen. 

b)  Fastsettelse fra ledelsens side av en miljøpolitikk som omfatter kontinuerlig forbedring av anlegget. 

c)  Planlegging og fastsettelse av nødvendige framgangsmåter, målsetninger og mål, sammen med finansiell 

planlegging og investering. 

d)  Gjennomføring av framgangsmåter, med særlig vekt på 

i) struktur og ansvar, 

ii) rekruttering, opplæring, bevissthet og kompetanse, 

iii) kommunikasjon, 

iv) medarbeidernes deltakelse, 

v) dokumentasjon, 

vi) effektiv prosesstyring, 

vii) vedlikeholdsprogrammer, 

viii) kriseberedskap og innsats i nødssituasjoner, 

ix) sikring av overholdelse av miljølovgivningen. 

e)  Kontroll av prestasjoner og iverksetting av korrigerende tiltak, med særlig vekt på 

i) overvåking og måling (se også referanserapporten om overvåking av utslipp til luft og vann fra anlegg 

som omfattes av industriutslippsdirektivet, ROM), 

ii) korrigerende og forebyggende tiltak, 

iii) føring av registre, 

iv) uavhengig (dersom det er mulig) intern eller ekstern revisjon for å fastslå om miljøstyringsordningen 

fungerer som planlagt og er korrekt gjennomført og vedlikeholdt. 

f)  Gjennomgåelse av miljøstyringsordningen og dens fortsatte egnethet, tilstrekkelighet og virkning, utført av 

den øverste ledelsen. 

g)  Tilpasning til utviklingen av renere teknologier. 

h)  Vurdering av miljøvirkningene forbundet med den endelige avviklingen av anlegget i prosjekteringsfasen for 

et nytt anlegg, og i hele dets driftslevetid. 

i)  Regelmessige sammenligninger med andre foretak innenfor samme sektor. 

Opprettelse og gjennomføring av en handlingsplan for diffuse utslipp av støv (se BAT 6) samt bruk av et 

styringssystem for vedlikehold som særlig omhandler ytelsen til støvrensesystemer (se BAT 4), inngår også i 

miljøstyringsordningen. 

Bruk 

Miljøstyringsordningens omfang (f.eks. detaljnivå) og art (f.eks. standardisert eller ikke-standardisert) henger 

generelt sammen med anleggets art, størrelse og kompleksitet samt de miljøvirkningene det kan ha.  
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1.1.2. Energistyring 

BAT 2.  Beste tilgjengelige teknikk for å bruke energi effektivt er å benytte en kombinasjon av teknikkene 

nedenfor. 

 Teknikk Bruk 

a Styringssystem for energieffektivitet (f.eks. ISO 50001) Kan brukes generelt. 

b Regenerative eller rekuperative brennere Kan brukes generelt. 

c Gjenvinning av varme (f.eks. damp, varmtvann, varm luft) 

fra prosessens spillvarme 

Gjelder bare for pyrometallurgiske prosesser. 

d Regenerativ termisk oksidator Gjelder bare når reduksjon av et brennbart 

forurensende stoff er påkrevd. 

e Forvarme charge, forbrenningsluft eller brensel ved hjelp 

av varme gjenvunnet fra varme gasser fra smeltefasen 

Gjelder bare for røsting eller smelting av 

sulfidholdig malm/konsentrat og andre pyro-

metallurgiske prosesser. 

f Øke temperaturen i utlutingsvæskene ved hjelp av damp 

eller varmtvann fra gjenvunnet spillvarme 

Gjelder bare for alumina eller hydrometall-

urgiske prosesser. 

g Bruke varme gasser fra avtappingsrennen som forvarmet 

forbrenningsluft 

Gjelder bare for pyrometallurgiske prosesser. 

h Bruke oksygenanriket luft eller rent oksygen i brennerne 

for å redusere energiforbruket ved å muliggjøre autogen 

smelting eller fullstendig forbrenning av karbonholdig 

materiale 

Gjelder bare for ovner som bruker svovel- 

eller karbonholdige råstoffer. 

i Tørke konsentrater og våte råstoffer ved lave temperaturer Gjelder bare når tørking utføres. 

j Gjenvinne det kjemiske energiinnholdet i det karbonmon-

oksidet som produseres i en elektrisk ovn eller en 

sjaktovn/masovn, ved å bruke avgassene som brensel, etter 

fjerning av metaller, i andre produksjonsprosesser eller til å 

produsere damp/varmtvann eller elektrisk kraft 

Kan bare brukes ved avgasser med et CO-

innhold over 10 vol-%. Bruksmulighetene 

påvirkes også av sammensetningen av avgas-

sen og av mangelen på en kontinuerlig strøm 

(f.eks. ved satsvise metoder). 

k Resirkulere røykgassen tilbake gjennom en oksygenbrenner 

(oxy-fuel) for å gjenvinne energien i den samlede mengden 

av organisk karbon 

Kan brukes generelt. 

l Egnet isolasjon av utstyr for høy temperatur, f.eks. damp- 

og varmtvannsrør 

Kan brukes generelt. 

m Bruke varmen fra produksjonen av svovelsyre fra svoveldi-

oksid til å forvarme gass som ledes til svovelsyreanlegget, 

eller til å produsere damp og/eller varmtvann 

Gjelder bare for anlegg for ikke-jernholdige 

metaller som omfatter produksjon av svovel-

syre eller flytende SO2. 

n Bruke høyeffektive elektriske motorer utstyrt med drivsys-

temer med variabel frekvens, for eksempel vifter 

Kan brukes generelt. 

o Bruke kontrollsystemer som automatisk aktiverer avtrekks-

systemet eller justerer utsugingsgraden i forhold til faktiske 

utslipp 

Kan brukes generelt. 
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1.1.3. Prosesstyring 

BAT 3.  Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre den samlede miljøprestasjonen er å sikre stabile prosesser 

ved hjelp av et prosesstyringssystem sammen med en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Inspisere og velge innsatsmaterialer i henhold til prosessen og anvendte renseteknikker 

b God blanding av de tilførte materialene for å oppnå optimal virkningsgrad for konvertering og redusere 

utslipp og rester 

c Systemer for veiing og måling av tilført materiale 

d Prosessorer for å kontrollere hvor fort materialene tilføres, kritiske prosessparametrer og -vilkår, herunder 

alarmer, forbrenningsforhold og tilsetting av gasser 

e Direktekoplet overvåking av ovnens temperatur, trykk og gasstrøm 

f Overvåke de viktige prosessparametrene til anlegget for reduksjon av utslipp til luft, f.eks. gasstemperatur, 

reagensdosering, trykkfall, ESP-strøm og -spenning, skrubbervæskens strømning og pH-verdi samt 

gassformige bestanddeler (f.eks. O2, CO, VOC) 

g Kontrollere mengden støv og kvikksølv i avgassene før overføring til svovelsyreanlegget for anlegg med 

produksjon av svovelsyre eller flytende SO2 

h Direktekoplet overvåking av vibrasjoner for å oppdage blokkeringer og mulige feil på utstyr 

i Direktekoplet overvåking av strøm, spenning og temperatur for elektriske kontaktpunkter i elektrolytiske 

prosesser 

j Overvåking og kontroll av temperaturer i smelteovner for å forebygge at det oppstår metall- og 

metalloksidrøyk gjennom overoppheting 

k Prosessor for å styre matingen av reagenser og renseanleggets effektivitet gjennom direktekoplet over-

våking av temperatur, turbiditet, pH, konduktivitet og strømning 

BAT 4.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslipp til luft av støv og metall er å benytte et 

styringssystem for vedlikehold som særlig omhandler ytelsen til støvrensesystemer innenfor rammen av 

miljøstyringsordningen (se BAT 1). 

1.1.4. Diffuse utslipp 

1.1.4.1. Generell metode for å forebygge diffuse utslipp 

BAT 5.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere diffuse 

utslipp til luft og vann, er å samle diffuse utslipp så nær kilden som mulig og behandle dem. 

BAT 6.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere diffuse 

utslipp av støv til luft er å utarbeide og gjennomføre en handlingsplan for diffuse utslipp av støv innenfor rammen 

av miljøstyringsordningen (se BAT 1) som omfatter følgende to tiltak: 

a. Identifisere de mest relevante kildene til diffuse utslipp av støv (f.eks. ved hjelp av EN 15445). 

b. Fastsette og gjennomføre hensiktsmessige tiltak og teknikker for å forebygge eller redusere diffuse utslipp i et 

gitt tidsrom. 

1.1.4.2. Diffuse utslipp fra lagring, håndtering og transport av råstoffer 

BAT 7.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge diffuse utslipp fra lagring av råstoffer er å benytte en 

kombinasjon av teknikkene nedenfor.  
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 Teknikk 

a Lukkede bygninger eller siloer/beholdere for lagring av støvende materialer som konsentrater, flussmidler 

og fint materiale 

b Overdekket lagring av ikke-støvende materialer som konsentrater, flussmidler, faste brensler, bulk-

materialer og koks samt sekundære materialer som inneholder vannløselige organiske forbindelser 

c Forseglet emballering av støvende materialer eller sekundære materialer som inneholder vannløselige 

organiske forbindelser 

d Overdekkede rom til lagring av pelletisert eller agglomerert materiale 

e Bruke vannstråler og vanntåke med eller uten tilsetningsstoffer som lateks til støvende materialer 

f Utstyr til utsuging av støv/gass plassert ved overførings- og tømmepunkter for støvende materialer 

g Sertifiserte trykkbeholdere til lagring av klorgass eller blandinger som inneholder klor 

h Tanker bygget i et materiale som er motstandsdyktig mot de materialene som lagres 

i Pålitelige systemer for påvisning av lekkasje og visning av tanknivå, med en alarm for å hindre overfylling 

j Lagre reaktive materialer i tanker med doble vegger eller i tanker plassert i kjemikaliebestandige spilltrau 

med samme kapasitet, og bruk et lagringsområde som er ugjennomtrengelig og motstandsdyktig mot det 

lagrede materialet 

k Utforme lagringsområdene slik at 

— eventuelle lekkasjer fra tanker og leveringssystemer fanges opp og holdes innenfor spilltrau som har 

kapasitet til å inneholde minst volumet av den største lagringstanken, 

— leveringspunktene er plassert innenfor spilltrauet slik at eventuelt spillmateriale samles opp 

l Bruke inertisering ved lagring av materialer som reagerer med luft 

m Samle inn og behandle utslipp fra lagring med et rensesystem utformet for å behandle de lagrede 

forbindelsene. Samle inn og behandle eventuelt vann som skyller bort støv, før det slippes ut 

n Regelmessig rengjøring av lagringsområdet og ved behov fukting med vann 

o Plassere velten slik at den langsgående aksen er parallell med rådende vindretning ved utendørs lagring 

p Leplanting, vindskjermer eller levegger for å senke vindhastigheten ved utendørs lagring 

q Én velte i stedet for flere når dette er mulig ved utendørs lagring 

r Bruke avskillere for olje og faste stoffer ved drenering av åpne lagringsområder utendørs. Bruke betong-

belagte områder som har spillkant eller annet oppdemmingsutstyr, ved lagring av materialer som kan avgi 

olje, f.eks. spon 

Bruk 

BAT 7 e) gjelder ikke for prosesser som krever tørre materialer eller malm/konsentrater som naturlig inneholder 

tilstrekkelig fuktighet til at det ikke dannes støv. Bruksmulighetene kan være begrenset i områder med 

vannmangel eller svært lave temperaturer. 

BAT 8.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge diffuse utslipp fra håndtering og transport av råstoffer er å 

benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor.  
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 Teknikk 

a Lukkede transportbånd eller pneumatiske systemer til å overføre og håndtere støvende konsentrater og 

flussmidler samt finkornet materiale 

b Overdekkede transportbånd til å håndtere ikke-støvende faste materialer 

c Utsuging av støv fra leveringspunkter, siloåpninger, pneumatiske overføringssystemer og overfø-

ringspunkter på transportbånd, samt tilknytning til et filtreringssystem (for støvende materialer) 

d Lukkede sekker eller tromler til å håndtere materialer med dispergerbare eller vannløselige bestanddeler 

e Egnede beholdere til å håndtere pelletiserte materialer 

f Overrisling til å fukte materialene på håndteringspunktene 

g Minimere transportavstander 

h Redusere fallhøyden fra transportbånd, mekaniske skyfler eller grabber 

i Justere hastigheten til åpne transportbånd (< 3,5 m/s) 

j Minimere materialenes nedfallshastighet eller frifallshøyde 

k Plassere overføringsbånd og rørledninger i sikre, åpne områder over bakken slik at lekkasjer kan oppdages 

raskt og skader fra kjøretøyer og annet utstyr kan unngås. Dersom det benyttes nedgravde rørledninger til 

ikke-farlige materialer, må plasseringen av disse dokumenteres og markeres, og det må benyttes sikre 

utgravingsmetoder 

l Automatisk forsegling av leveringspunkter for håndtering av væsker og flytende gass 

m Tilbakeventilere fortrengte gasser til leveringskjøretøyet for å redusere utslipp av flyktige organiske 

forbindelser 

n Vaske hjul og understell på kjøretøyer som brukes til å levere eller håndtere støvende materialer 

o Bruke planlagte kampanjer med feiing av veier 

p Holde uforenlige materialer (f.eks. oksiderende stoffer og organiske materialer) atskilt 

q Minimere materialoverføringer mellom prosesser 

Bruk 

BAT 8 n) kan muligens ikke brukes når det er fare for isdannelse. 

1.1.4.3. Diffuse utslipp fra metallproduksjon 

BAT 9.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere diffuse 

utslipp fra metallproduksjon er å optimalisere oppsamling og behandling av avgasser ved å benytte en 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Bruk 

a Termisk eller mekanisk forbehandling av sekundær-

råstoffer for å minimere organisk forurensning av det 

materialet som tilføres ovnen 

Kan brukes generelt. 

b Bruke en lukket ovn med et passende utformet støvrense-

system, eller forsegle ovnen og andre prosessenheter med 

et egnet ventilasjonssystem 

Bruksmulighetene kan ha sikkerhetsmessige 

begrensninger (f.eks. type/utforming av 

ovnen, eksplosjonsfare). 
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 Teknikk Bruk 

c Bruke en sekundær hette i forbindelse med prosesser som 

mating og tapping av ovnen 

Bruksmulighetene kan ha sikkerhetsmessige 

begrensninger (f.eks. type/utforming av 

ovnen, eksplosjonsfare). 

d Oppsamling av støv eller røyk ved overføring av støvende 

materialer (f.eks. ovnens mate- og tappepunkter, over-

dekkede avtappingsrenner) 

Kan brukes generelt. 

e Optimere utformingen og driften av hetter og 

kanalsystemer for å fange opp røyk fra matepunktet og fra 

tapping og overføring av varmt metall, råstein eller slagg i 

overdekkede avtappingsrenner 

For eksisterende anlegg kan bruksmu-

lighetene være begrenset på grunn av plass 

og anleggets utforming. 

f Lukkede ovns-/reaktorsystemer som «house-in-house» 

eller kammersystem for tapping og mating 

For eksisterende anlegg kan bruksmu-

lighetene være begrenset på grunn av plass 

og anleggets utforming. 

g Optimere avgasstrømmen fra ovnen ved hjelp av 

databaserte undersøkelser av væskedynamikk og sporstof-

fer 

Kan brukes generelt. 

h Matesystemer for halvåpne ovner for å kunne tilføre 

råstoffer i små mengder 

Kan brukes generelt. 

i Behandle oppsamlede utslipp i et egnet rensesystem Kan brukes generelt. 

1.1.5. Overvåking av utslipp til luft 

BAT 10.  Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke skorsteinsutslipp til luft med minst den hyppigheten som 

angis nedenfor og i samsvar med EN-standarder. Dersom det ikke foreligger EN-standarder, er beste tilgjengelige 

teknikk å bruke ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som sikrer data av 

tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Parameter Overvåking forbundet med 
Laveste 

overvåkingsfrekvens 
Standard(er) 

Støv(2) 

Kobber: 

BAT 38, BAT 39, BAT 40, BAT 43, BAT 44, BAT 45 

Aluminium: 

BAT 56, BAT 58, BAT 59, BAT 60, BAT 61, BAT 

67, BAT 81, BAT 88 

Bly, tinn: 

BAT 94, BAT 96, BAT 97 

Sink, kadmium: 

BAT 119, BAT 122 

Edelmetaller: 

BAT 140 

Ferrolegeringer: 

BAT 155, BAT 156, BAT 157, BAT 158 

Nikkel, kobolt: 

BAT 171 

Andre ikke-jernholdige metaller: 

utslipp fra produksjonsledd som forbehandling av 

råstoff, mating, smelting og tapping 

Kontinuerlig(1) EN 13284-2 
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Parameter Overvåking forbundet med 
Laveste 

overvåkingsfrekvens 
Standard(er) 

 

Kobber: 

BAT 37, BAT 38, BAT 40, BAT 41, BAT 42, BAT 

43, BAT 44, BAT 45 

Aluminium: 

BAT 56, BAT 58, BAT 59, BAT 60, BAT 61, BAT 

66, BAT 67, BAT 68, BAT 80, BAT 81, BAT 82, 

BAT 88 

Bly, tinn: 

BAT 94, BAT 95, BAT 96, BAT 97 

Sink, kadmium: 

BAT 113, BAT 119, BAT 121, BAT 122, BAT 128, 

BAT 132 

Edelmetaller: 

BAT 140 

Ferrolegeringer: 

BAT 154, BAT 155, BAT 156, BAT 157, BAT 158 

Nikkel, kobolt: 

BAT 171 

Karbon/grafitt: 

BAT 178, BAT 179, BAT 180, BAT 181 

Andre ikke-jernholdige metaller: 

utslipp fra produksjonsledd som forbehandling av 

råstoff, mating, smelting og tapping 

Én gang per år(1) EN 13284-1 

Antimon og 

antimon-

forbindelser, 

uttrykt som Sb 

Bly, tinn: 

BAT 96, BAT 97 Én gang per år EN 14385 

Arsen og 

arsenforbin-

delser, uttrykt 

som As 

Kobber: 

BAT 37, BAT 38, BAT 39, BAT 40, BAT 42, BAT 

43, BAT 44, BAT 45 

Bly, tinn: 

BAT 96, BAT 97 

Sink: 

BAT 122 

Én gang per år EN 14385 

Kadmium og 

kadmiumforbin-

delser, uttrykt 

som Cd 

Kobber: 

BAT 37, BAT 38, BAT 39, BAT 40, BAT 41, BAT 

42, BAT 43, BAT 44, BAT 45 

Bly, tinn: 

BAT 94, BAT 95, BAT 96, BAT 97 

Sink, kadmium: 

BAT 122, BAT 132 

Ferrolegeringer: 

BAT 156 

Én gang per år EN 14385 

Krom (VI) 

Ferrolegeringer: 

BAT 156 Én gang per år 

Ingen EN-

standard 

foreligger 
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Parameter Overvåking forbundet med 
Laveste 

overvåkingsfrekvens 
Standard(er) 

Kobber og 

kobberforbin-

delser, uttrykt 

som Cu 

Kobber: 

BAT 37, BAT 38, BAT 39, BAT 40, BAT 42, BAT 

43, BAT 44, BAT 45 

Bly, tinn: 

BAT 96, BAT 97 

Én gang per år EN 14385 

Nikkel og 

nikkelforbin-

delser, uttrykt 

som Ni 

Nikkel, kobolt: 

BAT 172, BAT 173 Én gang per år EN 14385 

Bly og 

blyforbindelser, 

uttrykt som Pb 

Kobber: 

BAT 37, BAT 38, BAT 39, BAT 40, BAT 41, BAT 

42, BAT 43, BAT 44, BAT 45 

Bly, tinn: 

BAT 94, BAT 95, BAT 96, BAT 97 

Ferrolegeringer: 

BAT 156 

Én gang per år EN 14385 

Tallium og 

talliumforbin-

delser, uttrykt 

som Tl 

Ferrolegeringer: 

BAT 156 Én gang per år EN 14385 

Sink og 

sinkforbindelser, 

uttrykt som Zn 

Sink, kadmium: 

BAT 113, BAT 114, BAT 119, BAT 121, BAT 122, 

BAT 128, BAT 132 

Én gang per år EN 14385 

Andre metaller 

dersom det er 

relevant(3) 

Kobber: 

BAT 37, BAT 38, BAT 39, BAT 40, BAT 41, BAT 

42, BAT 43, BAT 44, BAT 45 

Bly, tinn: 

BAT 94, BAT 95, BAT 96, BAT 97 

Sink, kadmium: 

BAT 113, BAT 119, BAT 121, BAT 122, BAT 128, 

BAT 132 

Edelmetaller: 

BAT 140 

Ferrolegeringer: 

BAT 154, BAT 155, BAT 156, BAT 157, BAT 158 

Nikkel, kobolt: 

BAT 171 

Andre ikke-jernholdige metaller 

Én gang per år EN 14385 

Kvikksølv og 

kvikksølvforbin-

delser, uttrykt 

som Hg 

Kobber, aluminium, bly, tinn, sink, kadmium, 

ferrolegeringer, nikkel, kobolt, andre ikke-

jernholdige metaller: 

BAT 11 

Kontinuerlig eller 

én gang per år(1) 

EN 14884 

EN 13211 
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Parameter Overvåking forbundet med 
Laveste 

overvåkingsfrekvens 
Standard(er) 

SO2 

Kobber: BAT 49 

Aluminium: BAT 60, BAT 69 

Bly, tinn: BAT 100 

Edelmetaller: BAT 142, BAT 143 

Nikkel, kobolt: BAT 174 

Andre ikke-jernholdige metaller(6)(7) 

Kontinuerlig eller 

én gang per 

år(1)(4) 

EN 14791 

Sink, kadmium: BAT 120 Kontinuerlig 

Karbon/grafitt: BAT 182 Én gang per år 

NOX, uttrykt 

som NO2 

Kobber, aluminium, bly, tinn, FeSi, Si 

(pyrometallurgiske prosesser): BAT 13 

Edelmetaller: BAT 141 

Andre ikke-jernholdige metaller(7) 

Kontinuerlig eller 

én gang per år(1) 
EN 14792 

Karbon/grafitt Én gang per år 

TVOC 

Kobber: BAT 46 

Aluminium: BAT 83 

Bly, tinn: BAT 98 

Sink, kadmium: BAT 123 

Andre ikke-jernholdige metaller(8) 

Kontinuerlig eller 

én gang per år(1) 

EN 12619 

Ferrolegeringer: BAT 160 

Karbon/grafitt: BAT 183 
Én gang per år 

Formaldehyd 

Karbon/grafitt: 

BAT 183 Én gang per år 

Ingen EN-

standard 

foreligger 

Fenol 

Karbon/grafitt: BAT 183 

Én gang per år 

Ingen EN-

standard 

foreligger 

PCDD/F 

Kobber: BAT 48 

Aluminium: BAT 83 

Bly, tinn: BAT 99 

Sink, kadmium: BAT 123 

Edelmetaller: BAT 146 

Ferrolegeringer: BAT 159 

Andre ikke-jernholdige metaller(5)(7) 

Én gang per år 
EN 1948 del 1, 2 

og 3 

H2SO4 

Kobber: BAT 50 

Sink, kadmium: BAT 114 Én gang per år 

Ingen EN-

standard 

foreligger 

NH3 

Aluminium: BAT 89 

Edelmetaller: BAT 145 

Nikkel, kobolt: BAT 175 

Én gang per år 

Ingen EN-

standard 

foreligger 
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Parameter Overvåking forbundet med 
Laveste 

overvåkingsfrekvens 
Standard(er) 

Benzo[a]pyren 

Aluminium: 

BAT 59, BAT 60, BAT 61 

Ferrolegeringer: 

BAT 160 

Karbon/grafitt: 

BAT 178, BAT 179, BAT 180, BAT 181 

Én gang per år 
ISO 11338-1 

ISO 11338-2 

Gassformige 

fluorider, 

uttrykt som HF 

Aluminium: BAT 60, BAT 61, BAT 67 Kontinuerlig(1) 

ISO 15713 
Aluminium: BAT 60, BAT 67, BAT 84 

Sink, kadmium: BAT 124 
Én gang per år(1) 

Samlede 

fluorider 

Aluminium: BAT 60, BAT 67 

Én gang per år 

Ingen EN-

standard 

foreligger 

Gassformige 

klorider, uttrykt 

som HCl 

Aluminium: BAT 84 Kontinuerlig eller 

én gang per år(1) 

EN 1911 

Sink, kadmium: BAT 124 

Edelmetaller: BAT 144 
Én gang per år 

Cl2 

Aluminium: BAT 84 

Edelmetaller: BAT 144 

Nikkel, kobolt: BAT 172 

Én gang per år 

Ingen EN-

standard 

foreligger 

H2S 

Aluminium: BAT 89 

Én gang per år 

Ingen EN-

standard 

foreligger 

PH3 

Aluminium: BAT 89 

Én gang per år 

Ingen EN-

standard 

foreligger 

Summen av 

AsH3 og SbH3 

Sink, kadmium: BAT 114 

Én gang per år 

Ingen EN-

standard 

foreligger 

Merknad: Med «andre ikke-jernholdige metaller» menes produksjon av andre ikke-jernholdige metaller enn dem som 

omhandles spesielt i nr. 1.2–1.8. 

(1) Beste tilgjengelige teknikk for kilder til høye utslipp er kontinuerlig måling eller dersom kontinuerlig måling ikke kan 

brukes, hyppigere periodisk overvåking. 

(2) For små kilder (< 10 000 Nm3/h) til utslipp av støv fra lagring og håndtering av råstoffer kan overvåking være basert på 

måling av surrogatparametrer (f.eks. trykkfall). 

(3) Hvilke metaller som skal overvåkes, avhenger av sammensetningen av anvendte råstoffer. 

(4) I forbindelse med BAT 69 a) kan massebalanse benyttes til å beregne SO2-utslipp, basert på målingen av svovelinnholdet i 

hvert forbrukte parti av anoder. 

(5) Dersom det er relevant i lys av faktorer som halogenerte organiske forbindelser i anvendte råstoffer, temperaturprofilen osv. 

(6) Overvåking er relevant når råstoffene inneholder svovel. 

(7) Overvåking er kanskje ikke relevant for hydrometallurgiske prosesser. 

(8) Dersom det er relevant i lys av innholdet av organiske forbindelser i anvendte råstoffer. 

1.1.6. Utslipp av kvikksølv 

BAT 11.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av kvikksølv (unntatt dem som ledes til 

svovelsyreanlegget) fra en pyrometallurgisk prosess er å benytte én av eller begge teknikkene nedenfor.  
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 Teknikk 

a Bruke råstoffer med lavt kvikksølvinnhold, blant annet ved å samarbeide med leverandører slik at de fjerner 

kvikksølv fra sekundære materialer 

b Bruke adsorbenter (f.eks. aktivt karbon, selen) i kombinasjon med støvfiltrering(1) 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 1. 

Tabell 1 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av kvikksølv (unntatt 

dem som ledes til svovelsyreanlegget) fra en pyrometallurgisk prosess der det inngår råstoffer som 

inneholder kvikksølv 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1)(2) 

Kvikksølv og kvikksølvforbindelser, uttrykt som Hg 0,01–0,05 

(1) Som døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(2) Den nedre delen av intervallet er forbundet med bruk av adsorbenter (f.eks. aktivt karbon, selen) i kombinasjon med 

støvfiltrering, med unntak av prosesser med Waelz-ovner. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.1.7. Utslipp av svoveldioksid 

BAT 12.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av SO2 fra avgasser med høyt SO2-innhold og for å 

unngå at det genereres avfall fra rensesystemet for røykgass er å gjenvinne svovel ved å produsere svovelsyre 

eller flytende SO2. 

Bruk 

Gjelder bare for anlegg som produserer kobber, bly, primærsink, sølv, nikkel og/eller molybden. 

1.1.8. Utslipp av NOx 

BAT 13.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge utslipp til luft av NOX fra en pyrometallurgisk prosess er 

å benytte en av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) 

a Brennere med lavt utslipp av NOX 

b Oksygenbrennere (oxy-fuel) 

c Resirkulering av røykgasser (tilbake gjennom brenneren for å redusere flammens temperatur) for 

oksygenbrennere (oxy-fuel) 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.1.9. Utslipp til vann, herunder overvåking 

BAT 14.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere produksjon av spillvann er å benytte en av 

teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem.  
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 Teknikk Bruk 

a Måle hvor mye ferskvann som brukes og hvor mye 

spillvann som slippes ut 

Kan brukes generelt. 

b Ombruk av spillvann fra rensing (herunder anode- og 

katodeskyllevann) og spill i samme prosess 

Kan brukes generelt. 

c Ombruk av strømmer av svake syrer som dannes i et 

våtelektrofilter og i våtskrubbere 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

avhengig av spillvannets innhold av metall 

og faste stoffer. 

d Ombruk av spillvann fra granulering av slagg Bruksmulighetene kan være begrenset 

avhengig av spillvannets innhold av metall 

og faste stoffer. 

e Ombruk av overvann Kan brukes generelt. 

f Bruke et kjølesystem med lukket krets Bruksmulighetene kan være begrenset når 

prosessen krever lave temperaturer. 

g Ombruk av renset vann fra renseanlegget Bruksmulighetene kan være begrenset på 

grunn av saltinnholdet. 

BAT 15.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge forurensning av vann og redusere utslipp til vann er å 

holde ikke-forurenset avløpsvann atskilt fra spillvann som må renses. 

Bruk 

Å holde ikke-forurenset regnvann utenfor er kanskje ikke mulig dersom det finnes eksisterende systemer for 

oppsamling av avløpsvann. 

BAT 16.  Beste tilgjengelige teknikk er å benytte ISO 5667 til vannprøvetaking og overvåke utslipp til vann 

ved det punktet der utslippet forlater anlegget, minst én gang per måned(1) og i samsvar med EN-standarder. 

Dersom det ikke foreligger EN-standarder, er beste tilgjengelige teknikk å bruke ISO-standarder, nasjonale 

standarder eller andre internasjonale standarder som sikrer data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Parameter Gjelder produksjon av(1) Standard(er) 

Kvikksølv (Hg) 

Kobber, bly, tinn, sink, kadmium, edelmetaller, 

ferrolegeringer, nikkel, kobolt og andre ikke-

jernholdige metaller 

EN ISO 17852, 

EN ISO 12846 

Jern (Fe) 

Kobber, bly, tinn, sink, kadmium, edelmetaller, 

ferrolegeringer, nikkel, kobolt og andre ikke-

jernholdige metaller 

EN ISO 11885 

EN ISO 15586 

EN ISO 17294-2 

Arsen (As) 

Kobber, bly, tinn, sink, kadmium, edelmetaller, 

ferrolegeringer, nikkel og kobolt 

Kadmium (Cd) 

Kobber (Cu) 

Nikkel (Ni) 

Bly (Pb) 

Sink (Zn) 

  

(1) Overvåkingsfrekvensen kan tilpasses dersom dataseriene tydelig viser tilstrekkelig stabilitet i utslippene. 
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Parameter Gjelder produksjon av(1) Standard(er) 

Sølv (Ag) Edelmetaller 

 

Aluminium (Al) Aluminium 

Kobolt (Co) Nikkel og kobolt 

Krom totalt (Cr) Ferrolegeringer 

Krom(VI) (Cr(VI)) Ferrolegeringer 
EN ISO 10304-3 

EN ISO 23913 

Antimon (Sb) Kobber, bly og tinn 

EN ISO 11885 

EN ISO 15586 

EN ISO 17294-2 

Tinn (Sn) Kobber, bly og tinn 

Andre metaller dersom det er 

relevant(2) 

Aluminium, ferrolegeringer og andre ikke-

jernholdige metaller 

Sulfat (SO4
2-) 

Kobber, bly, tinn, sink, kadmium, edelmetaller, 

nikkel, kobolt og andre ikke-jernholdige metaller 
EN ISO 10304-1 

Fluorid (F-) Primæraluminium 

Totalt suspendert fast stoff 

(TSS) 
Aluminium EN 872 

(1) Merknad: Med «andre ikke-jernholdige metaller» menes produksjon av andre ikke-jernholdige metaller enn dem som 

omhandles spesielt i nr. 1.2–1.8. 

(2) Hvilke metaller som overvåkes, avhenger av sammensetningen av anvendt råstoff. 

BAT 17.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann er å behandle lekkasjer fra lagring av 

væsker og spillvann fra produksjon av ikke-jernholdige metaller, herunder fra vasketrinnet i prosesser som bruker 

Waelz-ovner, samt å fjerne metaller og sulfater ved å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Kjemisk utfelling Kan brukes generelt. 

b Sedimentering Kan brukes generelt. 

c Filtrering Kan brukes generelt. 

d Flotasjon Kan brukes generelt. 

e Ultrafiltrering Gjelder bare for bestemte strømmer i produksjonen 

av ikke-jernholdige metaller. 

f Filtrering med aktivt karbon Kan brukes generelt. 

g Omvendt osmose Gjelder bare for bestemte strømmer i produksjonen 

av ikke-jernholdige metaller. 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene 

De utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL-verdier) for direkte 

utslipp til en resipient fra produksjon av kobber, bly, tinn, sink, kadmium, edelmetaller, nikkel, kobolt og 

ferrolegeringer, er angitt i tabell 2. 

Disse BAT-AEL-verdiene gjelder på det punktet der utslippet forlater anlegget.  
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Tabell 2 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for direkte utslipp til en resipient fra 

produksjon av kobber, bly, tinn, sink (herunder spillvann fra vasketrinnet i prosesser med Waelz-ovner), 

kadmium, edelmetaller, nikkel, kobolt og ferrolegeringer 

BAT-AEL-verdi (mg/l) (døgngjennomsnitt) 

Parameter 

Produksjon av 

Kobber Bly og/eller tinn 
Sink og/eller 

kadmium 
Edelmetaller 

Nikkel og/eller 

kobolt 

Ferrolegeringer 

Sølv (Ag) NR ≤ 0,6 NR 

Arsen (As) ≤ 0,1(1) ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,3 ≤ 0,1 

Kadmium (Cd) < 0,02-0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,05 ≤ 0,1 ≤ 0,05 

Kobolt (Co) NR ≤ 0,1 NR < 0,1-0,5 NR 

Krom totalt (Cr) NR ≤ 0,2 

Krom(VI) 
(Cr(VI)) 

NR 
≤ 0,05 

Kobber (Cu) < 0,05-0,5 ≤ 0,2 ≤ 0,1 ≤ 0,3 ≤ 0,5 ≤ 0,5 

Kvikksølv (Hg) < 0 005-0,02 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 

Nikkel (Ni) ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,1 ≤ 0,5 ≤ 2 ≤ 2 

Bly (Pb) ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,2 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,2 

Sink (Zn) ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 0,4 ≤ 1 ≤ 1 

NR: Ikke relevant 

(1) Ved høyt innhold av arsen i anleggets samlede tilførsel kan BAT-AEL-verdien være opptil 0,2 mg/l. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 16. 

1.1.10. Støy 

BAT 18.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støyutslipp er å benytte en av teknikkene nedenfor eller en 

kombinasjon av dem. 

 Teknikk 

a Bruke voller til å skjerme mot støykilden 

b Innelukke støyende anlegg eller komponenter i lydabsorberende konstruksjoner 

c Bruke vibrasjonsdempende støtter og sammenkoplinger til utstyr 

d Hensiktsmessig plassering av støyende maskiner 

e Endre lydfrekvensen 
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1.1.11. Lukt 

BAT 19.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere luktutslipp er å benytte en av teknikkene nedenfor eller en 

kombinasjon av dem. 

 Teknikk Bruk 

a Egnet lagring og håndtering av luktende materialer Kan brukes generelt. 

b Begrense bruken av luktende materialer Kan brukes generelt. 

c Nøye konstruksjon, drift og vedlikehold av utstyr 

som kan medføre utslipp av lukt 

Kan brukes generelt. 

d Etterbrennings- eller filtreringsteknikker, herunder 

biofiltre 

Gjelder bare i begrensede tilfeller (f.eks. ved 

impregnering under spesialproduksjon i karbon- og 

grafittsektoren). 

1.2.  BAT-KONKLUSJONER FOR KOBBERPRODUKSJON 

1.2.1. Sekundære materialer 

BAT 20.  Beste tilgjengelige teknikk for å øke gjenvinningsgraden for sekundære materialer fra skrap er å 

skille ut ikke-metallholdige bestanddeler og andre metaller enn kobber ved å benytte en av teknikkene nedenfor 

eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk 

a Manuell utskilling av store synlige bestanddeler 

b Magnetisk utskilling av jernholdige metaller 

c Optisk eller virvelstrømbasert utskilling av aluminium 

d Utskilling ved hjelp av relativ tetthet for ulike metalliske og ikke-metalliske bestanddeler (ved bruk av en 

væske med en annen tetthet eller luft) 

1.2.2. Energi 

BAT 21.  Beste tilgjengelige teknikk for å bruke energi effektivt i produksjon av primærkobber er å benytte 

en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Bruk 

a Optimere bruken av energi i konsentratet ved hjelp 

av en flashsmelteovn 

Gjelder bare for nye anlegg eller ved større 

oppgraderinger av eksisterende anlegg. 

b Bruke varme prosessgasser fra smeltetrinnene til å 

varme opp ovnens charge 

Gjelder bare for sjaktovner. 

c Dekke til konsentrater under transport og lagring Kan brukes generelt. 

d Bruke overskuddsvarme fra de primære smelte- 

eller konverteringstrinnene til å smelte sekundære 

materialer som inneholder kobber 

Kan brukes generelt. 

e Bruke varmen i gasser fra anodeovner i en kaskade 

til andre prosesser, for eksempel tørking 

Kan brukes generelt. 
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BAT 22.  Beste tilgjengelige teknikk for å bruke energi effektivt i produksjon av sekundærkobber er å benytte 

en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Bruk 

a Redusere vanninnholdet i det materialet som tilføres Bruksmulighetene er begrenset når vanninnholdet i 

materialene brukes som en teknikk for å redusere 

diffuse utslipp. 

b Produsere damp ved å gjenvinne overskuddsvarme 

fra smelteovnen for å varme opp elektrolytter i 

raffinerier og/eller for å produsere elektrisitet i 

kraftvarmeanlegg 

Kan brukes dersom det er en økonomisk bærekraftig 

etterspørsel etter damp. 

c Smelte skrap ved å bruke overskuddsvarme som 

produseres under smelte- eller konverterings-

prosessen 

Kan brukes generelt. 

d Varmholdingsovn mellom prosesstrinnene Gjelder bare for smelteverk med satsvis tilførsel av 

materiale der det smeltede materialet må ha en 

bufferkapasitet. 

e Forvarme ovnens charge ved å bruke de varme 

prosessgassene fra smeltetrinnene 

Gjelder bare for sjaktovner. 

BAT 23.  Beste tilgjengelige teknikk for å bruke energi effektivt i elektrolytisk raffinering og elektrolytisk 

ekstraksjon er å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Bruk 

a Bruk av isolasjon og tildekking av elektrolysetanker Kan brukes generelt. 

b Tilsetting av overflateaktive stoffer i cellene for 

elektrolytisk ekstraksjon 

Kan brukes generelt. 

c Forbedret utforming av cellene for lavere energi-

forbruk gjennom optimering av følgende paramet-

rer: avstanden mellom anode og katode, anode-

geometri, strømtetthet, elektrolyttens sammen-

setning og temperatur 

Gjelder bare for nye anlegg eller ved større 

oppgraderinger av eksisterende anlegg. 

d Bruk av katodeplater i rustfritt stål Gjelder bare for nye anlegg eller ved større oppgra-

deringer av eksisterende anlegg. 

e Automatisk bytte av katoder/anoder for å oppnå en 

nøyaktig plassering av elektrodene i cellen 

Gjelder bare for nye anlegg eller ved større oppgra-

deringer av eksisterende anlegg. 

f Påvisning av kortslutninger samt kvalitetskontroll 

for å sikre at elektrodene er rette og flate, og at 

anoden har riktig vekt 

Kan brukes generelt. 

1.2.3. Utslipp til luft 

BAT 24.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere sekundærutslipp til luft fra ovner og hjelpeinnretninger i 

produksjon av primærkobber og for å optimere ytelsen til renseutstyret er å samle opp, blande og behandle 

sekundærutslipp i et sentralisert rensesystem for avgass. 

Beskrivelse 

Sekundærutslipp fra forskjellige kilder samles opp, blandes og behandles i ett enkelt, sentralisert rensesystem for 

avgass, utformet for effektiv behandling av de forurensende stoffene som forekommer i hver av strømmene. Det 

må utvises forsiktighet for ikke å blande strømmer som ikke er kjemisk forenlige, og for å unngå uønskede 

kjemiske reaksjoner mellom de forskjellige oppsamlede strømmene.  
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Bruk 

Bruksmulighetene kan være begrenset for eksisterende anlegg på grunn av konstruksjon og utforming. 

1.2.3.1. Diffuse utslipp 

BAT 25.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere diffuse utslipp fra forbehandling (f.eks. 

sammensmelting, tørking, blanding, homogenisering, sikting og pelletisering) av primære og sekundære 

materialer er å benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Bruk 

a Bruke lukkede transportbånd eller pneumatiske 

overføringssystemer for støvende materialer 

Kan brukes generelt. 

b Utføre arbeid med støvende materialer, for 

eksempel blanding, i en lukket bygning 

For eksisterende anlegg kan bruk være vanskelig på 

grunn av plasskrav. 

c Bruke støvhemmende systemer som vannkanoner 

eller vannsprinkleranlegg 

Gjelder ikke for blanding som utføres innendørs. 

Gjelder ikke for prosesser som krever tørre 

materialer. Bruksmulighetene er også begrenset i 

områder med vannmangel eller svært lave 

temperaturer. 

d Bruke lukket utstyr til arbeid med støvende 

materialer (f.eks. tørking, blanding, maling, 

luftseparasjon og pelletisering) med et avtrekks-

system som er forbundet med et rensesystem 

Kan brukes generelt. 

e Bruke et avtrekkssystem for støv- og gassutslipp, 

f.eks. en hette i kombinasjon med et støv- og 

gassrensesystem 

Kan brukes generelt. 

BAT 26.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere diffuse utslipp fra mating, smelting og 

tapping i smelteverk i produksjon av primær- og sekundærkobber og fra varmholdingsovner og smelteover er å 

benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Bruk 

a Brikettering og pelletisering av råstoffer Gjelder bare når prosessen og ovnen kan bruke 

pelletiserte råstoffer. 

b Lukket matesystem, f.eks. med én strålebrenner, 

dørforsegling(1) lukkede transportbånd eller mate-

bånd som er utstyrt med et avtrekkssystem i 

kombinasjon med et støv- og gassrensesystem 

Strålebrenner kan bare brukes i flashovner. 

c Drive ovnen og gasstilførselen med undertrykk og 

med tilstrekkelig utsuging av gass for å hindre 

overtrykk 

Kan brukes generelt. 

d Oppfangingshette/avlukker ved mate- og tappe-

punkter i kombinasjon med et rensesystem for 

avgass (f.eks. mantel/tunnel for støpeøsen under 

tapping, som er lukket med en bevegelig dør/sperre 

utstyrt med et ventilasjons- og rensesystem) 

Kan brukes generelt. 

e Kapsle inn ovnen i en ventilert mantel Kan brukes generelt. 

f Opprettholde ovnens tetninger Kan brukes generelt. 
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 Teknikk Bruk 

g Holde temperaturen i ovnen på laveste påkrevde 

nivå 

Kan brukes generelt. 

h Forsterkede sugesystemer(1) Kan brukes generelt. 

i Lukket bygning i kombinasjon med andre teknikker 

for å samle opp diffuse utslipp 

Kan brukes generelt. 

j Matesystem med dobbel klokke for sjaktovner/ 

masovner 

Kan brukes generelt. 

k Velge ut og tilføre råstoffene i henhold til ovnstype 

og anvendte renseteknikker 

Kan brukes generelt. 

l Sette lokk på gikten på roterende anodeovner Kan brukes generelt. 

(1) Teknikken er beskrevet i nr. 1.10. 

BAT 27.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp fra Peirce-Smith-konvertere (PS) i 

produksjon av primær- og sekundærkobber er å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Drive ovnen og gasstilførselen med undertrykk og med tilstrekkelig utsuging av gass for å hindre 

overtrykk 

b Oksygenanriking 

c En primær hette over konverteråpningen til å samle opp og overføre primærutslippene til et rensesystem 

d Tilsetting av materialer (f.eks. skrap og flussmidler) gjennom hetten 

e System med sekundære hetter i tillegg til hovedhetten for å fange opp utslipp under mating og tapping 

f Plassering av ovnen i en lukket bygning 

g Bruke motordrevne sekundære hetter som kan flyttes avhengig av prosesstrinn, for gjøre oppsamlingen av 

sekundærutslipp mer effektiv 

h Forsterkede sugesystemer(1) og automatisk kontroll for å forhindre blåsing når konverteren «rulles ut» eller 

«rulles inn» 

(1) Teknikken er beskrevet i nr. 1.10. 

BAT 28.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp fra en Hoboken-konverter i produksjon 

av primærkobber er å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Drive ovnen og gasstilførselen med undertrykk under mating, avraking av slagg og tapping 

b Oksygenanriking 

c Åpning med stengte lokk under drift 

d Forsterkede sugesystemer(1) 

(1) Teknikken er beskrevet i nr. 1.10. 
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BAT 29.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp fra konverteringen av skjærstein er å 

benytte en ovn med flashkonvertering. 

Bruk 

Gjelder bare for nye anlegg eller ved større oppgraderinger av eksisterende anlegg. 

BAT 30.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp fra en rotasjonskonverter med innblåsing 

ovenfra (TBRC) i produksjon av sekundærkobber er å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Bruk 

a Drive ovnen og gasstilførselen med undertrykk og med 

tilstrekkelig utsuging av gass for å hindre overtrykk 

Kan brukes generelt. 

b Oksygenanriking Kan brukes generelt. 

c Plassering av ovnen i en lukket bygning i kombinasjon med 

teknikker for å samle opp og overføre diffuse utslipp fra 

mating og tapping til et rensesystem 

Kan brukes generelt. 

d En primær hette over konverteråpningen til å samle opp og 

overføre primærutslippene til et rensesystem 

Kan brukes generelt. 

e Hetter eller kranintegrert hette for å samle opp og overføre 

utslipp fra mating og tapping til et rensesystem 

For eksisterende anlegg gjelder en kranin-

tegrert hette bare ved større oppgraderinger 

av ovnshallen. 

f Tilsetting av materialer (f.eks. skrap og flussmidler) 

gjennom hetten 

Kan brukes generelt. 

g Forsterket sugesystem(1) Kan brukes generelt. 

(1) Teknikken er beskrevet i nr. 1.10. 

BAT 31.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp fra kobbergjenvinning med en slagg-

konsentrator er å benytte teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Støvreduserende teknikker, som vannsprøyting, til håndtering, lagring og knusing av slagg 

b Pulverisering og flotasjon utført med vann 

c Transport av slagg til endelig lagringssted via vannbasert overføring i en lukket rørledning 

d Opprettholde et vannlag i dammen eller bruke et støvreduserende stoff, f.eks. kalkmelk, i tørre områder 

BAT 32.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp fra behandling av kobberrikt ovnsslagg 

er å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Støvreduserende teknikker, som vannsprøyting, til håndtering, lagring og knusing av endelig slagg 

b Drift av ovnen med undertrykk 

c Lukket ovn 

d Hus, avlukke og hette for å samle opp og overføre utslippene til et rensesystem 

e Tildekket avtappingsrenne 
=  
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BAT 33.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp fra anodestøping i produksjon av 

primær- og sekundærkobber er å benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk 

a Bruke en lukket støpetrakt 

b Bruke en lukket mellomliggende støpeøse 

c Bruke en hette, utstyrt med et avtrekkssystem, over støpeøsen og over støpehjulet 

BAT 34.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp fra elektrolyseceller er å benytte en av 

teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Bruk 

a Tilsetting av overflateaktive stoffer i cellene for 

elektrolytisk ekstraksjon 

Kan brukes generelt. 

b Bruke tildekking eller en hette for å samle opp og 

overføre utslippene til et rensesystem 

Gjelder bare for celler for elektrolytisk ekstraksjon 

eller raffineringsceller for anoder med lav renhet. 

Kan ikke brukes når cellen må forbli utildekket for å 

holde celletemperaturen på driftsnivå (ca. 65 °C). 

c Lukkede og faste rørledninger for overføring av 

elektrolyttløsninger 

Kan brukes generelt. 

d Utsuging av gass fra vaskekamrene i maskinen som 

fjerner katodene, og fra maskinen som vasker 

anodeslammet 

Kan brukes generelt. 

BAT 35.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp fra støping av kobberlegeringer å benytte 

en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk 

a Bruke avlukker eller hetter til å samle opp og overføre utslippene til et rensesystem 

b Bruke tildekking av smeltemassen i varmholdingsovner og støpeovner 

c Forsterket sugesystem(1) 

(1) Teknikken er beskrevet i nr. 1.10. 

BAT 36.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp fra beising med og uten syre er å benytte 

en av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Bruk 

a Innkapsle beiselinjen med en løsning av isopropanol 

som går i et lukket kretsløp 

Gjelder bare for beising av kobbertråd ved 

kontinuerlig drift. 

b Innkapsle beiselinjen for å samle opp og overføre 

utslippene til et rensesystem 

Gjelder bare for syrebeising ved kontinuerlig drift. 
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1.2.3.2. Kanaliserte støvutslipp 

Teknikkene nevnt i dette avsnitt er beskrevet i nr. 1.10. 

De utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene, er angitt i tabell 3. 

BAT 37.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft fra mottak, lagring, 

håndtering, transport, måling, blanding, sammensmelting, knusing, tørking, skjæring og sikting av råstoffer og fra 

pyrolysebehandling av kobberspon i produksjon av primær- og sekundærkobber, er å bruke et posefilter. 

BAT 38.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft fra tørking av konsentrat i 

produksjon av primærkobber er å bruke et posefilter. 

Bruk 

Ved høyt innhold av organisk karbon i konsentratene (f.eks. rundt 10 vektprosent), kan posefiltre kanskje ikke 

brukes (på grunn av tilstopping av posene), og andre teknikker kan da benyttes (f.eks. ESP). 

BAT 39.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft (unntatt dem som ledes til 

anlegget for svovelsyre eller flytende SO2 eller til kraftverket) fra smelteovnen og konverteren for primærkobber 

er å bruke et posefilter og/eller en våtskrubber. 

BAT 40.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft (unntatt dem som ledes til 

svovelsyreanlegget) fra smelteovnen og konverteren for sekundærkobber og fra behandling av mellomprodukter 

av sekundærkobber er å bruke et posefilter. 

BAT 41.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft fra varmholdingsovner for 

sekundærkobber er å bruke et posefilter. 

BAT 42.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft fra behandling av 

kobberrikt ovnsslagg er å bruke et posefilter eller en skrubber i kombinasjon med et elektrofilter. 

BAT 43.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft fra anodeovnen i 

produksjon av primær- og sekundærkobber er å bruke et posefilter eller en skrubber i kombinasjon med et 

elektrofilter. 

BAT 44.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft fra anodestøping i 

produksjon av primær- og sekundærkobber er å bruke et posefilter eller, dersom avgassenes vanninnhold er nær 

duggpunktet, en våtskrubber eller en duggfjerner. 

BAT 45.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft fra en kobbersmelteovn er 

å velge ut og tilføre råstoffene i henhold til ovnstype og anvendt rensesystem, samt bruke et posefilter. 

Tabell 3 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av støv fra 

kobberproduksjon 

Parameter BAT Prosess 
BAT-AEL-verdi 

(mg/Nm3) 

Støv 

BAT 37 Mottak, lagring, håndtering, transport, måling, blanding, 

sammensmelting, knusing, tørking, skjæring og sikting av 

råstoffer og fra pyrolysebehandling av kobberspon i 

produksjon av primær- og sekundærkobber 

2–5(1)(4) 

BAT 38 Konsentrattørking i produksjon av primærkobber 3–5(2)(4)(5) 

BAT 39 Smelteovn og konverter for primærkobber (andre utslipp enn 

dem som ledes til anlegget for svovelsyre eller flytende SO2 

eller til kraftverket) 

2–5(3)(4) 
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Parameter BAT Prosess 
BAT-AEL-verdi 

(mg/Nm3) 

 

BAT 40 Smelteovn og konverter for sekundærkobber samt behand-

ling av mellomprodukter av sekundærkobber (andre utslipp 

enn dem som ledes til svovelsyreanlegget) 

2–4(2)(4) 

BAT 41 Varmholdingsovn for sekundærkobber ≤ 5(1) 

BAT 42 Behandling av kobberrikt ovnsslagg 2–5(1)(6) 

BAT 43 Anodeovn (i produksjon av primær- og sekundærkobber) 2–5(2)(4) 

BAT 44 Anodestøping (i produksjon av primær- og sekundærkobber) ≤ 5–15(2)(7) 

BAT 45 Kobbersmelteovn 2–5(2)(8) 

(1) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(2) Som døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(3) Som døgngjennomsnitt. 

(4) Støvutslipp forventes å ligge i nedre del av intervallet når utslipp av tungmetaller er over følgende nivåer: 1 mg/Nm3 for 

bly, 1 mg/Nm3 for kobber, 0,05 mg/Nm3 for arsen, 0,05 mg/Nm3 for kadmium. 

(5) Når konsentratene som benyttes, har et høyt innhold av organisk karbon (f.eks. rundt 10 vektprosent), kan utslipp på opptil 

10 mg/Nm3 forventes. 

(6) Støvutslipp forventes å ligge i nedre del av intervallet når utslipp av bly er over 1 mg/Nm3. 

(7) Den nedre delen av intervallet er forbundet med bruk av et posefilter. 

(8) Støvutslipp forventes å ligge i nedre del av intervallet når utslipp av kobber er over 1 mg/Nm3. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.2.3.3. Utslipp av organiske forbindelser 

BAT 46.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av organiske forbindelser til luft fra 

pyrolysebehandling av kobberspon og fra tørking og smelting av sekundærråstoffer er å benytte en av teknikkene 

nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Etterbrenner eller etterforbrenningskammer eller 

regenerativ termisk oksidator 

Bruksmulighetene er begrenset av energiinnholdet i 

de avgassene som skal renses, ettersom avgasser med 

et lavere energiinnhold krever et høyere forbruk av 

brensel. 

b Innsprøyting av adsorbent i kombinasjon med et 

posefilter 

Kan brukes generelt. 

c Utforming av ovn og renseteknikker i henhold til 

tilgjengelige råstoffer 

Gjelder bare for nye ovner eller ved større 

oppgraderinger av eksisterende ovner. 

d Velge ut og tilføre råstoffene i henhold til ovn og 

anvendte renseteknikker 

Kan brukes generelt. 

e Termisk destruering av TVOC ved høye 

temperaturer i ovnen (> 1 000 °C) 

Kan brukes generelt. 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 4.  
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Tabell 4 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av TVOC fra 

pyrolysebehandling av kobberspon, og fra tørking og smelting av sekundærråstoffer 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1)(2) 

TVOC 3–30 

(1) Som døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(2) Den nedre delen av intervallet er forbundet med bruk av en regenerativ termisk oksidator. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

BAT 47.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av organiske forbindelser til luft fra 

løsemiddelekstraksjon i hydrometallurgisk kobberproduksjon er å benytte begge teknikkene nedenfor samt å 

fastsette VOC-utslippene årlig, f.eks. gjennom massebalanse. 

 Teknikk 

a Prosessreagens (løsemiddel) med lavere damptrykk 

b Lukket utstyr som lukkede blandetanker, lukkede avsetningstanker og lukkede lagringstanker 

BAT 48.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere PCDD/F-utslipp til luft fra pyrolysebehandling av 

kobberspon, smelting, flammeovnsraffinering og konvertering i produksjon av sekundærkobber er å benytte en av 

teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk 

a Velge ut og tilføre råstoffene i henhold til ovn og anvendte renseteknikker 

b Optimere forbrenningsforholdene for å redusere utslippene av organiske forbindelser 

c Bruke et matesystem (for en halvåpen ovn) for å tilsette små mengder råstoff 

d Termisk destruering av PCDD/F i ovnen ved høye temperaturer (> 850 °C) 

e Bruke oksygeninnsprøyting i ovnens øvre del 

f Internt brennersystem 

g Etterforbrenningskammer eller etterbrenner eller regenerativ termisk oksidator(1) 

h Ved temperaturer over 250 °C, unngå avgassystemer der det dannes mye støv 

i Rask nedkjøling(1) 

j Innsprøyting av et adsorpsjonsmiddel i kombinasjon med et effektivt støvoppsamlingssystem(1) 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 5. 

Tabell 5 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for PCDD/F-utslipp til luft fra 

pyrolysebehandling av kobberspon, smelting, flammeovnsraffinering og konvertering i produksjon av 

sekundærkobber 

Parameter BAT-AEL-verdi (ng I-TEQ/Nm3)(1) 

PCDD/F ≤ 0,1 

(1) Som et gjennomsnitt i en prøvetakingsperiode på minst seks timer. 
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Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.2.3.4. Utslipp av svoveldioksid 

Teknikkene nevnt i dette avsnitt er beskrevet i nr. 1.10. 

BAT 49.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere SO2-utslipp (unntatt dem som ledes til anlegget for 

svovelsyre eller flytende SO2 eller til kraftverket) fra produksjon av primær- og sekundærkobber er å benytte en 

av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon disse. 

 Teknikk Bruk 

a Skrubber (tørr eller halvtørr) Kan brukes generelt. 

b Våtskrubber Bruksmulighetene kan være begrenset i følgende 

tilfeller: 

— Svært høye avgasstrømmer (på grunn av 

betydelige mengder avfall og spillvann). 

— I tørre områder (på grunn av den store vann-

mengden som behøves og behovet for rensing av 

spillvann). 

c Polyeterbasert absorpsjons-/desorpsjonssystem Gjelder ikke for produksjon av sekundærkobber. 

Gjelder ikke dersom det ikke finnes et anlegg for 

svovelsyre eller flytende SO2. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 6. 

Tabell 6 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for SO2-utslipp til luft (unntatt dem som 

ledes til anlegget for svovelsyre eller flytende SO2 eller til kraftverket) fra produksjon av primær- og 

sekundærkobber 

Parameter Prosess BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

SO2 

Produksjon av primærkobber 50–500(2) 

Produksjon av sekundærkobber 50–300 

(1) Som døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(2) Ved bruk av en våtskrubber eller et konsentrat med lavt svovelinnhold kan BAT-AEL-verdien være opptil 350 mg/Nm3. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.2.3.5. Sure utslipp 

BAT 50.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av sur gass til luft fra avgasser fra celler for 

elektrolytisk ekstraksjon, celler for elektrolytisk raffinering, vaskekammeret i maskinen som fjerner katodene og 

vaskemaskinen for anodeslagg er å benytte en våtskrubber eller en duggfjerner. 

1.2.4. Jord og grunnvann 

BAT 51.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge forurensning av jord og grunnvann fra kobber-

gjenvinning i slaggkonsentratoren er å benytte et dreneringssystem i kjøleområdene og ha en egnet utforming av 

lagringsområdet for det endelige slagget for å samle opp overløpsvann og unngå væskelekkasje. 

BAT 52.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge forurensning av jord og grunnvann fra elektrolyse i 

produksjon av primær- og sekundærkobber er å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor.  
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 Teknikk 

a Bruk av et forseglet dreneringssystem 

b Bruk av ugjennomtrengelige og syrebestandige gulv 

c Bruk av tanker med doble vegger eller plassering i resistente spilltrau med ugjennomtrengelige gulv 

1.2.5. Produksjon av spillvann 

BAT 53.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge produksjon av spillvann i produksjon av primær- og 

sekundærkobber er å benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk 

a Bruke dampkondensatet til å varme opp elektrolysecellene, vaske kobberkatodene eller sende det tilbake til 

dampkjelen 

b Ombruk av oppsamlet vann fra kjøleområdet, flotasjonsprosessen og vanntransporten av endelig slagg i 

slaggkonsentrasjonsprosessen 

c Resirkulere beiseløsninger og skyllevannet 

d Behandle rester (rå) fra løsemiddelekstraksjonen i hydrometallurgisk kobberproduksjon for å gjenvinne 

innholdet av organisk løsning 

e Sentrifugere slammet fra rengjøring og avsetning fra løsemiddelekstraksjonen i hydrometallurgisk 

kobberproduksjon 

f Ombruk av elektrolytiske utfellinger etter at metallet er fjernet i elektrolytisk ekstraksjon og/eller utluting 

1.2.6. Avfall 

BAT 54.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden avfall som sendes til sluttbehandling fra 

produksjon av primær- og sekundærkobber, er å organisere driften slik at det blir lettere å ombruke prosessrester 

eller, dersom det ikke er mulig, gjenvinne prosessrester, herunder ved å benytte en av teknikkene nedenfor eller 

en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Bruk 

a Gjenvinne metaller fra støv og slam fra støvrense-

systemet 

Kan brukes generelt. 

b Ombruke eller selge kalsiumforbindelser (f.eks. 

gips) som genereres ved rensing av SO2 

Bruksmulighetene kan være begrenset avhengig av 

metallinnholdet og markedstilgang. 

c Regenerere eller resirkulere brukte katalysatorer Kan brukes generelt. 

d Gjenvinne metall fra slammet etter spillvanns-

rensing 

Bruksmulighetene kan være begrenset avhengig  

av metallinnholdet og markedstilgang / tilgang til 

prosesser. 

e Bruke svak syre i utlutingsprosessen eller til gips-

produksjon 

Kan brukes generelt. 

f Gjenvinne kobberinnholdet fra rikt slagg i slagg-

ovnen eller slaggflotasjonsanlegget 
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 Teknikk Bruk 

g Bruke det endelige slagget fra ovnene som 

slipemiddel eller byggemateriale (for veier) eller til 

andre brukbare formål 

Bruksmulighetene kan være begrenset avhengig av 

metallinnholdet og markedstilgang. 
h Bruke ovnsfôringen til gjenvinning av metaller eller 

ombruk som ildfast materiale 

i Bruke slagg fra slaggflotasjonen som slipemiddel 

eller byggemateriale, eller til andre brukbare formål 

j Bruke avraket slagg fra smelteovnene til å 

gjenvinne metallinnholdet 

Kan brukes generelt. 

k Bruke oppbrukte elektrolytiske utfellinger til å 

gjenvinne kobber og nikkel. Ombruke resterende 

syre til å framstille den nye elektrolytten eller 

produsere gips 

l Bruke den oppbrukte anoden som kjølemateriale i 

pyrometallurgisk raffinering eller omsmelting av 

kobber 

m Bruke anodeslam til å gjenvinne edelmetaller 

n Bruke gips fra renseanlegget i den pyrometall-

urgiske prosessen eller selge den 

Bruksmulighetene kan være begrenset avhengig av 

kvaliteten på gipsen. 

o Gjenvinne metaller fra slam Kan brukes generelt. 

p Ombruke den oppbrukte elektrolytten fra den 

hydrometallurgiske kobberprosessen som utlu-

tingsmiddel 

Bruksmulighetene kan være begrenset avhengig  

av metallinnholdet og markedstilgang / tilgang til 

prosesser. 

q Resirkulere kobberspon fra valsingen i kobber-

smelteovnen 
Kan brukes generelt. 

r Gjenvinne metaller fra den brukte syrebeiseløs-

ningen og bruke den rensede syreløsningen på nytt 

1.3.  BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV ALUMINIUM, HERUNDER ALUMINA OG ANODER 

1.3.1. Produksjon av alumina 

1.3.1.1. Energi 

BAT 55.  Beste tilgjengelige teknikk for å bruke energi effektivt i produksjon av alumina fra bauxitt er å 

benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a Platevarme-

vekslere 

Platevarmevekslere muliggjør økt varme-

gjenvinning fra den væsken som flyter til 

utfellingsområdet sammenlignet med andre 

teknikker, f.eks. anlegg med hurtigkjøling. 

Kan brukes dersom energien fra 

kjølevæsken kan brukes på nytt i 

prosessen, og dersom kondensat-

balansen og væskeforholdene tillater 

det. 

b Kalsineringsovner 

med sirkulerende 

virvelsjikt 

Kalsineringsovner med sirkulerende vir-

velsjikt er langt mer energieffektive enn 

roterovner ettersom varmegjenvinningen fra 

alumina og røykgass er større. 

Gjelder bare for alumina klassifisert for 

smelting. Gjelder ikke for spesialisert 

alumina / alumina som ikke er klassifi-

sert for smelting, ettersom disse krever 

en større grad av kalsinering som for 

tiden bare er mulig med roterovn. 
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 Teknikk Beskrivelse Bruk 

c Oppløsning i én 

strøm 

Slammet varmes opp i én krets uten bruk av 

fri damp, noe som medfører at slammet ikke 

fortynnes (i motsetning til røsting i doble 

strømmer). 

Gjelder bare for nye anlegg. 

d Valg av bauxitt Bauxitt med et høyere vanninnhold tilfører 

mer vann til prosessen, noe som øker 

behovet for energi til fordamping. Bauxitt 

med et høyt innhold av monohydrat (bøhmitt 

og/eller diaspor) krever dessuten høyere 

trykk og temperatur i oppløsningsprosessen, 

noe som fører til økt energiforbruk. 

Gjelder med de begrensningene som er 

forbundet med anleggets særlige 

utforming, ettersom visse anlegg er 

spesielt utformet for en bestemt kvalitet 

av bauxitt, som begrenser bruken av 

alternative bauxittkilder. 

1.3.1.2. Utslipp til luft 

BAT 56.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp fra kalsinering av alumina er å 

bruke et posefilter eller et elektrofilter. 

1.3.1.3. Avfall 

BAT 57.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden avfall som sendes til sluttbehandling, og 

for å forbedre sluttbehandlingen av bauxittrester fra produksjon av alumina, er å benytte én av eller begge 

teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Redusere mengden bauxittrester gjennom komprimering for å minimere vanninnholdet, f.eks. ved bruk av 

vakuum- eller høytrykksfiltre for å danne en halvtørr kake 

b Redusere/minimere resterende alkalitet i bauxittrestene for å muliggjøre sluttbehandling på en fyllplass 

1.3.2. Anodeproduksjon 

1.3.2.1. Utslipp til luft 

1.3.2.1.1. Utsl ipp  av støv,  polysykl i ske aromatiske hydrokarboner  (PAH) og fluorider fra  anode -

massefabrikken  

BAT 58.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av støv fra en anodemassefabrikk 

(fjerning av koksstøv fra virksomhet som lagring og maling av koks) er å bruke et posefilter. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 7. 

BAT 59.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av støv og polysykliske aromatiske 

hydrokarboner fra en massefabrikk (lagring av varm bek samt blanding, kjøling og forming av masse) er å benytte 

en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk(1) 

a Tørrskrubber med koks som adsorbent, med eller uten forkjøling, etterfulgt av et posefilter 

b Regenerativ termisk oksidator 

c Katalytisk termisk oksidator 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 7.  
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Tabell 7 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av støv og BaP (som en 

indikator for PAH) fra en massefabrikk 

Parameter Prosess BAT-AEL-verdi (mg/Nm3) 

Støv — Lagring av varm bek samt blanding, kjøling 

og forming av masse 

— Fjerning av koksstøv fra virksomhet som 

lagring og maling av koks 

2–5(1) 

BaP Lagring av varm bek samt blanding, kjøling og 

forming av masse 

0,001–0,01(2) 

(1) Som døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(2) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.3.2.1.2. Utsl ipp  av støv,  svoveldioksid,  polysykl i ske aromatiske hydrokarboner  (PAH) og fluorid 

fra  varmebehandlingsanlegget  

BAT 60.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av støv, svoveldioksid, polysykliske 

aromatiske hydrokarboner og fluorid fra et varmebehandlingsanlegg i et anodeproduksjonsanlegg som er integrert 

i et smelteverk for primæraluminium, er å benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Bruke råstoffer og brensler som inneholder en liten 

mengde svovel 

Kan brukes generelt for å redusere SO2-utslipp. 

b Tørrskrubber med alumina som adsorbent, etterfulgt 

av et posefilter 

Kan brukes generelt for å redusere utslipp av støv, 

PAH og fluorid. 

c Våtskrubber Bruksmulighetene for å redusere utslipp av støv, 

SO2, PAH og fluorid kan være begrenset i følgende 

tilfeller: 

— Svært store avgassmengder (på grunn av 

betydelig produksjon av avfall og spillvann). 

— I tørre områder (på grunn av den store 

vannmengden som er nødvendig, og behovet for 

rensing av spillvann). 

d Regenerativ termisk oksidator kombinert med et 

støvrensesystem 

Kan brukes generelt for å redusere utslipp av støv og 

PAH. 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 8. 

Tabell 8 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av støv, BaP (som en 

indikator for PAH) og fluorid fra et varmebehandlingsanlegg i et anodeproduksjonsanlegg som er integrert 

i et smelteverk for primæraluminium 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3) 

Støv 2–5(1) 

BaP 0,001–0,01(2) 

HF 0,3–0,5(1) 
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Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3) 

Samlede fluorider ≤ 0,8(2) 

(1) Som døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(2) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

BAT 61.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av støv, polysykliske aromatiske 

hydrokarboner og fluorid fra et varmebehandlingsanlegg i et frittstående anodeproduksjonsanlegg er å benytte en 

forfiltreringsenhet og en regenerativ termisk oksidator etterfulgt av en tørrskrubber (f.eks. kalksjikt). 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 9. 

Tabell 9 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av støv, BaP (som en 

indikator for PAH) og fluorid fra et varmebehandlingsanlegg i et frittstående anodeproduksjonsanlegg 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3) 

Støv 2–5(1) 

BaP 0,001–0,01(2) 

HF ≤ 3(1) 

(1) Som døgngjennomsnitt. 

(2) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.3.2.2. Produksjon av spillvann 

BAT 62.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge produksjon av spillvann ved varmebehandling av 

anoder er å benytte et lukket vannkretsløp. 

Bruk 

Kan brukes generelt for nye anlegg og ved større oppgraderinger. Bruksmulighetene kan være begrenset på grunn 

av krav til vannkvalitet og/eller produktkvalitet. 

1.3.2.3. Avfall 

BAT 63.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden avfall som sendes til sluttbehandling, er å 

resirkulere kullstøv fra koksfilteret som et skrubbermedium. 

Bruk 

Det kan være begrensninger i bruksmulighetene avhengig av kullstøvets askeinnhold. 

1.3.3. Produksjon av primæraluminium 

1.3.3.1. Utslipp til luft 

BAT 64.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller samle opp diffuse utslipp fra elektrolyseceller i 

produksjon av primæraluminium med søderbergteknologi er å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Bruk av masse med et bekinnhold på mellom 25 % og 28 % (tørrmasse) 

b Oppgradere utformingen av manifolden med henblikk på lukket punkttilførsel og mer effektiv oppsamling 

av avgasser 

c Punkttilførsel av alumina 
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 Teknikk 

d Økt anodehøyde kombinert med behandlingen i BAT 67 

e Hette over anodetoppen når det brukes anoder med høy strømtetthet, forbundet med behandlingen i  

BAT 67 

Beskr ivelse  

BAT 64 c): Punkttilførsel av alumina gjør det mulig å unngå den jevnlige skorpebrytingen (f.eks. under manuell 

sidemating eller med «bar broken»-mating), og reduserer dermed tilhørende fluorid- og støvutslipp. 

BAT 64 d): Økt anodehøyde bidrar til å oppnå lavere temperaturer i anodetoppen, noe som medfører lavere 

utslipp til luft. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 12. 

BAT 65.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller samle opp diffuse utslipp fra elektrolyseceller i 

produksjon av primæraluminium med prebake-anoder er å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Automatisk tilførsel av alumina på flere punkter 

b Fullstendig tildekking av cellen med en hette og tilstrekkelig avtrekk av avgass (for å lede avgassen til 

behandlingen i BAT 67), idet det tas hensyn til fluorid som genereres fra badet og forbruket av 

karbonanoder 

c Forsterket sugesystem forbundet med renseteknikkene oppført i BAT 67 

d Minimering av den tiden det tar å bytte anoder og andre aktiviteter som krever at cellehettene fjernes 

e Effektivt prosesstyringssystem for å unngå prosessavvik som ellers kan føre til raskere celleutvikling og 

økte utslipp 

f Bruk av et programmert system for arbeid med og vedlikehold av celler 

g Bruk av dokumentert effektive rensemetoder i produksjonsanlegget for anodestaver for å gjenvinne 

fluorider og karbon 

h Lagring av fjernede anoder i et rom i nærheten av cellen, forbundet med behandlingen i BAT 67, eller 

lagring av anoderester i lukkede kasser 

Bruk 

BAT 65 c) og h) gjelder ikke for eksisterende anlegg. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 12. 

1.3.3.1.1. Kanali serte u ts l ipp av støv og fluorid  

BAT 66.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av støv fra oppbevaring, håndtering og transport 

av råstoffer er å bruke et posefilter. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 10. 

Tabell 10 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp av støv fra oppbevaring, 

håndtering og transport av råstoffer 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

Støv ≤ 5–10 

(1) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 
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Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

BAT 67.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av støv, metall og fluorid fra 

elektrolyseceller er å benytte en av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Tørrskrubber med alumina som adsorbent, etterfulgt 

av et posefilter 

Kan brukes generelt. 

b Tørrskrubber med alumina som adsorbent, etterfulgt 

av et posefilter og en våtskrubber 

Bruksmulighetene kan være begrenset i følgende 

tilfeller: 

— Svært høye avgasstrømmer (på grunn av 

betydelige mengder avfall og spillvann). 

— I tørre områder (på grunn av den store 

vannmengden som behøves og behovet for 

rensing av spillvann). 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 11 og 12. 

Tabell 11 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av støv og fluorid fra 

elektrolyseceller 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3) 

Støv 2–5(1) 

HF ≤ 1,0(1) 

Samlede fluorider ≤ 1,5(2) 

(1) Som døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(2) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.3.3.1.2. Samlede utsl ipp av støv og fluorider  

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for det samlede utslippet til luft av støv og fluorid 

fra elektrolysehallen (samlet inn fra elektrolysecellene og takventilene): Se tabell 12. 

Tabell 12 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for samlede utslipp til luft av støv og 

fluorid fra elektrolysehallen (samlet inn fra elektrolysecellene og takventiler) 

Parameter BAT 

BAT-AEL-verdier for 

eksisterende anlegg (kg/t 

Al)(1)(2) 

BAT-AEL-verdier for nye 

anlegg (kg/t Al)(1) 

Støv Kombinasjon av BAT 64, 

65 og 67 

≤ 1,2 ≤ 0,6 

Samlede fluorider ≤ 0,6 ≤ 0,35 

(1) Som utslippsmasse av forurensende stoff i ett år fra elektrolysehallen, dividert med massen av flytende aluminium 

produsert i løpet av samme år. 

(2) Disse BAT-AEL-verdiene gjelder ikke for anlegg som på grunn av sin utforming ikke kan måle takutslipp. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

BAT 68.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere støv- og metallutslipp til luft fra 

smelting og bearbeiding av smeltet metall og støping i produksjon av primæraluminium er å benytte én av eller 

begge teknikkene nedenfor.  
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 Teknikk 

a Bruk av flytende metall fra elektrolyse og ikke-forurenset aluminiumsmateriale, dvs. fast materiale som er 

fritt for stoffer som maling, plast eller olje (f.eks. topp- og bunnstykkene på barrene som skjæres bort av 

kvalitetsgrunner) 

b Posefilter(1) 

(1) Teknikken er beskrevet i nr. 1.10. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 13. 

Tabell 13 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av støv fra smelting og 

bearbeiding av smeltet metall og støping i produksjon av primæraluminium 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1)(2) 

Støv 2–25 

(1) Som et gjennomsnitt av prøver som er tatt i løpet av et år. 

(2) Den nedre delen av intervallet er forbundet med bruk av et posefilter. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.3.3.1.3. Utsl ipp  av svoveldioksid  

BAT 69.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft fra elektrolyseceller er å benytte én av 

eller begge teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Bruk 

a Bruk av anoder med lavt svovelinnhold Kan brukes generelt. 

b Våtskrubber(1) Bruksmulighetene kan være begrenset i følgende 

tilfeller: 

— Svært høye avgasstrømmer (på grunn av 

betydelige mengder avfall og spillvann). 

— I tørre områder (på grunn av den store 

vannmengden som behøves og behovet for 

rensing av spillvann). 

(1) Teknikken er beskrevet i nr. 1.10. 

Beskr ivel se  

BAT 69 a): Anoder som inneholder mindre enn 1,5 % svovel uttrykt som årsgjennomsnitt, kan produseres med en 

egnet kombinasjon av anvendte råstoffer. For at elektrolyseprosessen skal fungere kreves et minsteinnhold av 

svovel på 0,9 % som årsgjennomsnitt. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 14. 

Tabell 14 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av SO2 fra 

elektrolyseceller 

Parameter BAT-AEL-verdi (kg/t Al)(1)(2) 

SO2 ≤ 2,5–15 

(1) Som utslippsmasse av forurensende stoff i ett år, dividert med massen av flytende aluminium produsert i løpet av samme år. 

(2) Den nedre delen av intervallet er forbundet med bruk av en våtskrubber. Den øvre delen av intervallet er forbundet med 

bruk av anoder med lavt svovelinnhold. 
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Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.3.3.1.4. Utsl ipp  av  perfluorkarboner  

BAT 70.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av perfluorkarboner fra produksjon av 

primæraluminium er å benytte alle teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Bruk 

a Automatisk tilførsel av alumina på flere punkter Kan brukes generelt. 

b Datakontroll av elektrolyseprosessen basert på en database 

over aktive celler og overvåking av cellenes driftsparamet-

rer 

Kan brukes generelt. 

c Automatisk undertrykking av anodeeffekt Gjelder ikke for søderbergceller fordi 

anodenes utforming (i ett stykke) ikke 

muliggjør den badstrømmen som er forbun-

det med denne teknikken. 

Beskr ivel se  

BAT 70 c): Anodeeffekten oppstår når elektrolyttens innhold av alumina faller til under 1–2 %. I stedet for at 

aluminaet brytes ned under anodeeffekten, brytes kryolittbadet ned til metall- og fluoridioner, og sistnevnte 

danner gassformige perfluorkarboner som reagerer med karbonanoden. 

1.3.3.1.5. Utsl ipp  av polysykl i ske aromatiske hydrokarboner (PAH) og karbonmonoksid  (CO)  

BAT 71.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av CO og PAH fra produksjon av 

primæraluminium med bruk av søderbergteknologi er å forbrenne karbonmonoksidet og de polysykliske 

aromatiske hydrokarbonene i celleavgassene. 

1.3.3.2. Produksjon av spillvann 

BAT 72.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge produksjon av spillvann er ombruk eller resirkulering 

av kjølevann og renset spillvann, herunder regnvann, i prosessen. 

Bruk 

Kan brukes generelt for nye anlegg og ved større oppgraderinger. Bruksmulighetene kan være begrenset på grunn 

av krav til vannkvalitet og/eller produktkvalitet. Den mengden kjølevann, behandlet spillvann og regnvann som 

brukes på nytt eller resirkuleres, kan ikke være større enn den vannmengden som er nødvendig i prosessen. 

1.3.3.3. Avfall 

BAT 73.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere sluttbehandling av brukt ovnsfôring er å organisere 

driften av anlegget slik at det tilrettelegges for ekstern resirkulering, for eksempel i forbindelse med gjenvinning 

av saltslagg i sementproduksjon, som et oppkullingsmiddel i stål- eller jernlegeringsindustrien, eller som et 

sekundærråstoff (f.eks. steinull), avhengig av sluttforbrukerens krav. 

1.3.4. Produksjon av sekundæraluminium 

1.3.4.1. Sekundære materialer 

BAT 74.  Beste tilgjengelige teknikk for å øke avkastningen av råstoffer er å skille ut ikke-metallholdige 

bestanddeler og andre metaller enn aluminium ved å bruke en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av 

dem, avhengig av bestanddelene i materialene som behandles. 

 Teknikk 

a Magnetisk utskilling av jernholdige metaller 

b Virvelstrømsutskilling (ved hjelp av bevegelige elektromagnetiske felt) av aluminium fra andre 

bestanddeler 

c Utskilling ved hjelp av relativ tetthet (ved bruk av en væske med en annen tetthet) for ulike metaller og 

ikke-metalliske bestanddeler 
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1.3.4.2. Energi 

BAT 75.  Beste tilgjengelige teknikk for å bruke energi effektivt er å benytte en av teknikkene nedenfor 

eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Bruk 

a Forvarming av ovnens charge med avgassene Gjelder bare for ikke-roterende ovner. 

b Resirkulering av gassene med uforbrente hydro-

karboner tilbake til brennersystemet 

Gjelder bare for flammeovner og tørkere. 

c Overføring av flytende metall til direkte støping Bruksmulighetene er begrenset av transporttiden 

(høyst 4–5 timer). 

1.3.4.3. Utslipp til luft 

BAT 76.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp til luft er å fjerne olje og 

organiske forbindelser fra sponen før smeltetrinnet ved bruk av sentrifugering og/eller tørking(1). 

Bruk 

Sentrifugering kan brukes bare på svært oljeforurenset spon, når dette gjøres før tørking. Fjerning av olje og 

organiske forbindelser er kanskje ikke nødvendig dersom ovnen og rensesystemet er utformet for å håndtere 

organisk materiale. 

1.3.4.3.1. Diffuse  utsl ipp  

BAT 77.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere diffuse utslipp fra forbehandling av 

skrap er å benytte én av eller begge teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Lukket eller pneumatisk transportbånd med et avtrekkssystem 

b Avlukker eller hetter ved punktene for mating og tømming, med et avtrekkssystem 

BAT 78.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere diffuse utslipp fra mating og 

utmating/tapping fra smelteovner er å benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Bruk 

a Plassering av en hette øverst på ovnsdøren og over 

tappehullet med avtrekk for røykgass koplet til et 

filtreringsanlegg 

Kan brukes generelt. 

b Avlukke for røykoppsamling som dekker både 

mate- og tappeområdene 

Gjelder bare for stasjonære trommelovner. 

c Forseglet ovnsdør(1) Kan brukes generelt. 

d Forseglet matevogn Gjelder bare for ikke-roterende ovner. 

e Forsterket sugesystem som kan endres i samsvar 

med prosessen(1) 

Kan brukes generelt. 

(1) Teknikken er beskrevet i nr. 1.10. 
  

  

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 
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Beskr ivelse  

BAT 78 a) og b): Består i å bruke en tildekning med utsuging for å samle opp og håndtere avgassene fra 

prosessen. 

BAT 78 d): Vognen forsegles mot den åpne ovnsdøren under utmatingen av skrap og opprettholder 

ovnsforseglingen under dette trinnet. 

BAT 79.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp fra behandling av avrakingsslagg/dross er å 

benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk 

a Avkjøle avrakingsslagg/dross straks det er fjernet fra ovnen, i forseglede beholdere under nøytralgass 

b Hindre at avrakingsslagg/dross utsettes for fuktighet 

c Komprimere avrakingsslagg/dross med et avtrekks- og støvrensesystem 

1.3.4.3.2. Kanali serte støvuts l ipp  

BAT 80.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp fra tørking av spon og fjerning av olje 

og organiske forbindelser fra spon, fra knusing, maling og tørrutskilling av ikke-metalliske bestanddeler og andre 

metaller enn aluminium, og fra lagring, håndtering og transport i produksjon av sekundæraluminium, er å bruke et 

posefilter. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 15. 

Tabell 15 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av støv fra tørking av 

spon og fjerning av olje og organiske forbindelser fra spon, fra knusing, maling og tørrutskilling av ikke-

metalliske bestanddeler og andre metaller enn aluminium, og fra lagring, håndtering og transport i 

produksjon av sekundæraluminium 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

Støv ≤ 5 

(1) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

BAT 81.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft fra ovnsprosesser som mating, 

smelting, tapping og bearbeiding av smeltet metall i produksjon av sekundæraluminium er å bruke et posefilter. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 16. 

Tabell 16 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av støv fra ovnsprosesser 

som mating, smelting, tapping og bearbeiding av smeltet metall i produksjon av sekundæraluminium 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

Støv 2–5 

(1) Som døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

BAT 82.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft fra omsmelting i 

produksjon av sekundæraluminium er å benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem.  
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 Teknikk 

a Bruke ikke-forurenset aluminiumsmateriale, dvs. fast materiale som er fritt for stoffer som maling, plast 

eller olje (f.eks. barrer) 

b Optimere forbrenningsforholdene for å redusere støvutslippet 

c Posefilter 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 17. 

Tabell 17 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for støv fra omsmelting i produksjon av 

sekundæraluminium 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1)(2) 

Støv 2–5 

(1) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(2) For ovner som er konstruert for å bruke og som bare bruker ikke-forurenset råstoff, og der utslipp av støv er under 1 kg/t, er 

den øvre delen av intervallet 25 mg/Nm3 som et gjennomsnitt av prøver som er tatt i løpet av ett år. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.3.4.3.3. Utsl ipp  av organiske forbindelser  

BAT 83.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av organiske forbindelser og PCDD/F fra 

varmebehandling av forurensede sekundærråstoffer (f.eks. spon) og fra smelteovnen er å bruke et posefilter 

sammen med minst én av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) 

a Velge ut og tilføre råstoffene i henhold til ovn og anvendte renseteknikker 

b Internt brennersystem for smelteovner 

c Etterbrenner 

d Rask nedkjøling 

e Innsprøyting av aktivt karbon 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 18. 

Tabell 18 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av TVOC og PCDD/F fra 

varmebehandling av forurensede sekundærråstoffer (f.eks. spon) og fra smelteovnen 

Parameter Enhet BAT-AEL-verdi 

TVOC mg/Nm3 ≤ 10–30(1) 

PCDD/F ng I-TEQ/Nm3 ≤ 0,1(2) 

(1) Som døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(2) Som et gjennomsnitt i en prøvetakingsperiode på minst seks timer. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10.  
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1.3.4.3.4. Sure  utsl ipp  

BAT 84.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av HCl, Cl2 og HF fra varmebehandling 

av forurensede sekundærråstoffer (f.eks. spon), smelteovnen, omsmelting og bearbeiding av smeltet metall er å 

benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

Teknikk 

a Velge ut og tilføre råstoffene i henhold til ovn og anvendte renseteknikker(1) 

b Innsprøyting av Ca(OH)2 eller natriumhydrogenkarbonat i kombinasjon med et posefilter(1) 

c Kontrollere raffineringsprosessen ved å tilpasse den mengden raffineringsgass som brukes til å fjerne 

forurensende stoffer fra det smeltede metallet 

d Bruke fortynnet klor med nøytralgass i raffineringsprosessen 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

Beskr ivelse  

BAT 84 d): Bruk klor fortynnet med nøytralgass i stedet for ren klor, for å redusere klorutslippet. Raffinering kan 

også utføres med bare nøytralgass. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 19. 

Tabell 19 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av HCl, Cl2 og HF fra 

varmebehandling av forurensede sekundærråstoffer (f.eks. spon), smelteovnen, omsmelting og bearbeiding 

av smeltet metall 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3) 

HCl ≤ 5–10(1) 

Cl2 ≤ 1(2)(3) 

HF ≤ 1(4) 

(1) Som døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. For raffinering som utføres med kjemikalier som 

inneholder klor, gjelder BAT-AEL-verdien gjennomsnittlig konsentrasjon i løpet av kloreringen. 

(2) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. For raffinering som utføres med kjemikalier som inneholder klor, gjelder 

BAT-AEL-verdien gjennomsnittlig konsentrasjon i løpet av kloreringen. 

(3) Gjelder bare for utslipp fra raffineringsprosesser med kjemikalier som inneholder klor. 

(4) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.3.4.4. Avfall 

BAT 85.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden avfall som sendes til sluttbehandling fra 

produksjon av sekundæraluminium, er å organisere driften på anlegget slik at det blir lettere å bruke prosessrester 

på nytt eller, dersom det ikke er mulig, gjenvinne prosessrester, herunder ved å benytte en av teknikkene nedenfor 

eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk 

a Ombruk av oppsamlet støv i prosessen, for smelteovner som bruker saltdekke eller i gjenvinningen av 

saltslagg 

b Full gjenvinning av saltslagget 

c Behandle avrakingsslagg/dross for å gjenvinne aluminium fra ovner som ikke bruker saltdekke 
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BAT 86.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere mengden saltslagg fra produksjon av sekun-

dæraluminium er å benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Bruk 

a Øke kvaliteten på de anvendte råstoffene gjennom 

utskilling av ikke-metallholdige bestanddeler og 

andre metaller enn aluminium til skrap når 

aluminium blandes med andre bestanddeler 

Kan brukes generelt. 

b Fjerne olje og organiske bestanddeler fra forurenset 

spon før smelting 

Kan brukes generelt. 

c Pumping eller omrøring av metallet Gjelder ikke for roterovner. 

d Skråstilling av roterovn Det kan være begrensninger i bruken av denne ovnen 

på grunn av størrelsen på de materialene som tilføres. 

1.3.5. Gjenvinning av saltslagg 

1.3.5.1. Diffuse utslipp 

BAT 87.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere diffuse utslipp fra gjenvinningen av 

saltslagg er å benytte én av eller begge teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Lukket utstyr med avsug for gass koplet til et filtreringsanlegg 

b Hette med avsug for gass koplet til et filtreringsanlegg 

1.3.5.2. Kanaliserte støvutslipp 

BAT 88.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft fra knusing og tørrmaling i 

forbindelse med gjenvinning av saltslagg er å bruke et posefilter. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 20. 

Tabell 20 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av støv fra knusing og 

tørrmaling i forbindelse med gjenvinning av saltslagg 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

Støv 2–5 

(1) Som døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.3.5.3. Gassformige forbindelser 

BAT 89.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av gass fra våtmaling og utluting i 

forbindelse med gjenvinning av saltslagg er å benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk(1) 

a Innsprøyting av aktivt karbon 

b Etterbrenner 

c Våtskrubber med H2SO4-løsning 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 
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Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 21. 

Tabell 21 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av gass fra våtmaling og 

utluting i forbindelse med gjenvinning av saltslagg 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

NH3 ≤ 10 

PH3 ≤ 0,5 

H2S ≤ 2 

(1) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.4.  BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV BLY OG/ELLER TINN 

1.4.1. Utslipp til luft 

1.4.1.1. Diffuse utslipp 

BAT 90.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere diffuse utslipp fra forbehandling (f.eks. 

måling, blanding, sammensmelting, knusing, skjæring og sikting) av primære og sekundære materialer er å 

benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Bruk 

a Lukket transportbånd eller pneumatisk 

overføringssystem for støvende materiale 

Kan brukes generelt. 

b Lukket utstyr. Når støvende materialer brukes, 

samles utslippene opp og sendes til et rensesystem 

Gjelder bare ved chargeblandinger som er klargjort 

med et doseringskar eller en gravimetrisk doserer. 

c Blanding av råstoffer utføres i en lukket bygning Gjelder bare for støvende materialer. For 

eksisterende anlegg kan bruk være vanskelig på 

grunn av plasskrav. 

d Støvhemmende systemer, som vannstråler Gjelder bare for blanding som utføres utendørs. 

e Pelletisering av råstoffer Gjelder bare når prosessen og ovnen kan bruke 

pelletiserte råstoffer. 

BAT 91.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere diffuse utslipp fra forbehandling av 

materialer (f.eks. tørking, demontering, sintring, brikettering, pelletisering og batteriknusing, sikting og 

klassifisering) i produksjon av primærbly og produksjon av sekundærbly og/eller -tinn er å benytte én av eller 

begge teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Lukket transportbånd eller pneumatisk overføringssystem for støvende materiale 

b Lukket utstyr. Når støvende materialer brukes, samles utslippene opp og sendes til et rensesystem 

BAT 92.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere diffuse utslipp fra mating, smelting og 

tapping i produksjon av bly og/eller tinn og fra forutgående kobberfjerning i produksjon av primærbly er å benytte 

en egnet kombinasjon av teknikkene nedenfor.  
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 Teknikk Bruk 

a Innkapslet matesystem med avtrekkssystem Kan brukes generelt. 

b Forseglede eller lukkede ovner med dørforsegling(1) 

for prosesser med ikke-kontinuerlig mating og 

produksjon 

Kan brukes generelt. 

c Drive ovnen og gasstilførselen med undertrykk og 

med tilstrekkelig utsuging av gass for å hindre 

overtrykk 

Kan brukes generelt. 

d Oppfangingshette/avlukker ved mate- og tappe-

punkter 

Kan brukes generelt. 

e Lukket bygning Kan brukes generelt. 

f Fullstendig tildekking med hette med avtrekks-

system 

For eksisterende anlegg eller ved større oppgra-

deringer av eksisterende anlegg kan bruk være 

vanskelig på grunn av plasskrav. 

g Opprettholde ovnens tetninger Kan brukes generelt. 

h Holde temperaturen i ovnen ved laveste påkrevde 

nivå 

Kan brukes generelt. 

i Bruke en hette ved tappepunktet, støpeøsene og 

slaggområdet, med avtrekkssystem 

Kan brukes generelt. 

j Forbehandling av støvende råstoffer, for eksempel 

pelletisering 

Gjelder bare når prosessen og ovnen kan bruke 

pelletiserte råstoffer. 

k Bruke et kammersystem («doghouse») for støpeøser 

under tapping 

Kan brukes generelt. 

l Bruke et avtrekkssystem for det mate- og 

tappeområdet som er koplet til et filtreringsanlegg 

Kan brukes generelt. 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

BAT 93.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere diffuse utslipp fra omsmelting, 

raffinering og støping i produksjon av primær- og sekundærbly og/eller -tinn er å benytte en kombinasjon av 

teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Hette med avtrekkssystem på ovnens digel eller kjel 

b Lokk for å lukke kjelen under raffineringsreaksjoner og tilførsel av kjemikalier 

c Hette med avtrekkssystem ved avtappingsrenner og tappepunkter 

d Temperaturkontroll av smelten 

e Lukkede mekaniske skrapere til fjerning av støvende slagg/rester 

1.4.1.2. Kanaliserte støvutslipp 

BAT 94.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft fra klargjøring av råstoffer (f.eks. 

mottak, håndtering, lagring, måling, blanding, sammensmelting, tørking, knusing, skjæring og sikting) i 

produksjon av primær- og sekundærbly og/eller -tinn er å bruke et posefilter.  
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Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 22. 

Tabell 22 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av støv fra klargjøring av 

råstoffer i produksjon av primær- og sekundærbly og/eller -tinn 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

Støv ≤ 5 

(1) Som døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

BAT 95.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft fra bearbeiding av batterier 

(knusing, sikting og klassifisering) er å bruke et posefilter eller en våtskrubber. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 23. 

Tabell 23 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av støv fra bearbeiding 

av batterier (knusing, sikting og klassifisering) 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

Støv ≤ 5 

(1) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

BAT 96.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft (unntatt dem som ledes til 

anlegget for svovelsyre eller flytende SO2) fra mating, smelting og tapping i produksjon av primær- og 

sekundærbly og/eller -tinn er å bruke et posefilter. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 24. 

Tabell 24 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for støv- og blyutslipp til luft (unntatt dem 

som ledes til anlegget for svovelsyre eller flytende SO2) fra mating, smelting og tapping i produksjon av 

primær- og sekundærbly og/eller -tinn 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3) 

Støv 2–4(1)(2) 

Pb ≤ 1(3) 

(1) Som døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(2) Støvutslipp forventes å ligge i nedre del av intervallet når utslipp er over følgende nivåer: 1 mg/Nm3 for kobber, 

0,05 mg/Nm3 for arsen, 0,05 mg/Nm3 for kadmium. 

(3) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

BAT 97.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft fra omsmelting, raffinering og 

støping i produksjon av primær- og sekundærbly og/eller -tinn er å benytte teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a For pyrometallurgiske prosesser: hold temperaturen i smeltebadet på lavest mulig nivå tilpasset 

prosesstrinnet i kombinasjon med et posefilter 

b For hydrometallurgiske prosesser: bruk av våtskrubber 
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Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 25. 

Tabell 25 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for støv- og blyutslipp til luft fra 

omsmelting, raffinering og støping i produksjon av primær- og sekundærbly og/eller -tinn 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3) 

Støv 2–4(1)(2) 

Pb ≤ 1(3) 

(1) Som døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(2) Støvutslipp forventes å ligge i nedre del av intervallet når utslipp er over følgende nivåer: 1 mg/Nm3 for kobber, 1 mg/Nm3 

for antimon, 0,05 mg/Nm3 for arsen, 0,05 mg/Nm3 for kadmium. 

(3) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.4.1.3. Utslipp av organiske forbindelser 

BAT 98.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av organiske forbindelser fra tørking og 

smelting av råstoffer i produksjon av sekundærbly og/eller -tinn er å bruke en av teknikkene nedenfor eller en 

kombinasjon av dem. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Velge ut og tilføre råstoffene i henhold til ovn og anvendte 

renseteknikker 

Kan brukes generelt. 

b Optimere forbrenningsforholdene for å redusere utslippene 

av organiske forbindelser 

Kan brukes generelt. 

c Etterbrenner eller regenerativ termisk oksidator Bruksmulighetene er begrenset av 

energiinnholdet i de avgassene som skal 

renses, ettersom avgasser med et lavere 

energiinnhold fører til et høyere forbruk av 

brensel. 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 26. 

Tabell 26 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av TVOC fra tørking og 

smelting av råstoffer i produksjon av sekundærbly og/eller -tinn 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

TVOC 10–40 

(1) Som døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

BAT 99.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av PCDD/F fra smelting av råstoffer av 

sekundærbly og/eller -tinn er å bruke en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

Teknikk 

a Velge ut og tilføre råstoffene i henhold til ovn og anvendte renseteknikker(1) 

b Bruke et matesystem (for en halvåpen ovn) for å tilsette små mengder råstoff(1) 
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Teknikk 

c Internt brennersystem(1) for smelteovner 

d Etterbrenner eller regenerativ termisk oksidator(1) 

e Unngå avgassystemer der det dannes mye støv ved temperaturer over 250 °C(1) 

f Rask nedkjøling(1) 

g Innsprøyting av et adsorpsjonsmiddel i kombinasjon med et effektivt støvoppsamlingssystem(1) 

h Bruk av et effektivt støvoppsamlingssystem 

i Bruk av oksygeninnsprøyting i ovnens øvre del 

j Optimere forbrenningsforholdene for å redusere utslippene av organiske forbindelser(1) 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 27. 

Tabell 27 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av PCDD/F fra smelting 

av råstoffer av sekundærbly og/eller -tinn 

Parameter BAT-AEL-verdi (ng I-TEQ/Nm3)(1) 

PCDD/F ≤ 0,1 

(1) Som et gjennomsnitt i en prøvetakingsperiode på minst seks timer. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.4.1.4. Utslipp av svoveldioksid 

BAT 100.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp til luft av SO2 (unntatt dem som 

ledes til anlegget for svovelsyre eller flytende SO2) fra mating, smelting og tapping i produksjon av primær- og 

sekundærbly og/eller -tinn er å benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Bruk 

a Alkalisk utluting av råstoffer som inneholder svovel i form 

av sulfat 

Kan brukes generelt. 

b Skrubber (tørr eller halvtørr)(1) Kan brukes generelt. 

c Våtskrubber(1) Bruksmulighetene kan være begrenset i 

følgende tilfeller: 

— Svært høye avgasstrømmer (på grunn av 

betydelige mengder avfall og spillvann). 

— I tørre områder (på grunn av den store 

vannmengden som behøves og behovet 

for rensing av spillvann). 

d Fiksering av svovel i smeltefasen Gjelder bare for produksjon av sekundærbly. 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

Beskr ivel se  

BAT 100 a): En alkalisk saltløsning brukes til å fjerne sulfater fra sekundære materialer før smelting.  
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BAT 100 d): Fiksering av svovel i smeltefasen oppnås ved å tilsette jern og natriumkarbonat (Na2CO3) i 

smelteovnen, som reagerer med svovelinnholdet i råstoffene og danner Na2S-FeS-slagg. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 28. 

Tabell 28 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av SO2 (unntatt dem som 

ledes til anlegget for svovelsyre eller flytende SO2) fra mating, smelting og tapping i produksjon av 

primær- og sekundærbly og/eller -tinn 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1)(2) 

SO2 50–350 

(1) Som døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(2) Når våtskrubbere ikke kan brukes, er den øvre delen av intervallet 500 mg/Nm3. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.4.2. Vern av jord og grunnvann 

BAT 101.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge forurensning av jord og grunnvann fra lagring, 

knusing, sikting og klassifisering av batterier er å benytte en syrebestandig gulvoverflate og et system for 

oppsamling av syrespill. 

1.4.3. Produksjon og rensing av spillvann 

BAT 102.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge produksjon av spillvann fra den alkaliske utlutingen er 

ombruk av vannet når den alkaliske saltløsningen krystalliseres med natriumsulfat. 

BAT 103.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann fra bearbeiding av batterier når 

syreholdig tåke overføres til renseanlegget, er å benytte et hensiktsmessig utformet renseanlegg for å redusere de 

forurensende stoffene i denne strømmen. 

1.4.4. Avfall 

BAT 104.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden avfall som sendes til sluttbehandling fra 

produksjon av primærbly, er å organisere driften på anlegget slik at det blir lettere å bruke prosessrester på nytt 

eller, dersom det ikke er mulig, gjenvinne prosessrester, herunder ved å benytte en av teknikkene nedenfor eller 

en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Bruk 

a Ombruk av støvet fra støvrenseanlegget i blyproduksjons-

prosessen 

Kan brukes generelt. 

b Gjenvinning av Se og Te fra våt eller tørr gassrensing av 

støv/slam 

Bruksmulighetene kan være begrenset av den 

kvikksølvmengden som er til stede. 

c Gjenvinning av Ag, Au, Bi, Sb og Cu fra raffineringsslagg Kan brukes generelt. 

d Gjenvinning av metaller fra slammet fra renseanlegget Direkte smelting av slammet fra rense-

anlegget kan være begrenset av forekomsten 

av stoffer som As, Tl og Cd. 

e Tilsetning av flussmidler som gjør slagget mer egnet til 

ekstern bruk 

Kan brukes generelt. 

BAT 105.  Beste tilgjengelige teknikk for å muliggjøre gjenvinning av polypropylen og polyetylen fra 

blybatterier er å fjerne disse stoffene fra batteriene før smelting. 

Bruk 

Teknikken kan kanskje ikke brukes for sjaktovner på grunn av gasspermeabiliteten til ikke-demonterte (hele) 

batterier, som er en forutsetning for ovnens funksjon.  
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BAT 106.  Beste tilgjengelige teknikk for ombruk eller gjenvinning av svovelsyren som samles opp i 

prosessen for batterigjenvinning, er å organisere driften på anlegget for å forenkle intern eller ekstern ombruk 

eller gjenvinning, herunder ved å benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Bruk 

a Ombruk som beisemiddel Kan brukes generelt avhengig av lokale 

forhold, for eksempel om det finnes en 

beiseprosess og om urenhetene i syren er 

forenlige med prosessen. 

b Ombruk som råstoff i et kjemisk anlegg Bruksmulighetene kan være begrenset 

avhengig av om det finnes et kjemisk anlegg 

i nærheten. 

c Regenerering av syren gjennom krakking Gjelder bare når det finnes et anlegg for 

svovelsyre eller flytende svoveldioksid. 

d Gipsproduksjon Gjelder bare dersom urenhetene i den 

gjenvunne syren ikke påvirker gipskvalite-

ten, eller dersom gips av lavere kvalitet kan 

brukes til andre formål, f.eks. som 

flussmiddel. 

e Produksjon av natriumsulfat Gjelder bare for prosessen med alkalisk 

utluting. 

BAT 107.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden avfall som sendes til sluttbehandling fra 

produksjon av sekundærbly og/eller -tinn, er å organisere driften på anlegget slik at det blir lettere å bruke 

prosessrester på nytt eller, dersom det ikke er mulig, gjenvinne prosessrester, herunder ved å benytte en av 

teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk 

a Bruke restene i smelteprosessen på nytt til å gjenvinne bly og andre metaller 

b Behandle restene og avfallet i egne anlegg for materialgjenvinning 

c Behandle restene og avfallet slik at de kan brukes til andre formål 

1.5.  BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV SINK OG/ELLER KADMIUM 

1.5.1. Produksjon av primærsink 

1.5.1.1. Hydrometallurgisk sinkproduksjon 

1.5.1.1.1. Energi  

BAT 108.  Beste tilgjengelige teknikk for å bruke energi effektivt er å gjenvinne varme fra de avgassene som 

produseres i røsteovnen, ved å benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Bruk 

a Bruke en spillvarmekjel og turbiner til å produsere 

elektrisk kraft 

Bruksmulighetene kan være begrenset avhengig av 

medlemsstatens energipriser og energipolitikk. 

b Bruke en spillvarmekjel og turbiner til å produsere 

mekanisk energi som kan brukes i prosessen 

Kan brukes generelt. 

c Bruke en spillvarmekjel til å produsere varme som 

kan brukes i prosessen og/eller til oppvarming av 

kontorer 

Kan brukes generelt. 
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1.5.1.1.2. Utsl ipp  t i l  lu ft  

1.5.1.1.2.1.  Diffuse utslipp 

BAT 109.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse støvutslipp til luft fra klargjøring av røsteovnens 

charge og fra selve matingen er å benytte én av eller begge teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Våtmating 

b Fullstendig lukket prosessutstyr som er koplet til et rensesystem 

BAT 110.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse støvutslipp til luft fra kalsineringsprosessen er å 

benytte én av eller begge teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Drift med undertrykk 

b Fullstendig lukket prosessutstyr som er koplet til et rensesystem 

BAT 111.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp til luft fra utluting, utskilling av faste og 

flytende stoffer samt rensing, er å benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Bruk 

a Dekke tanker med lokk Kan brukes generelt. 

b Dekke innløps- og utløpsrenner for prosessvæske Kan brukes generelt. 

c Kople tanker til et sentralt rensesystem som har mekanisk 

ventilasjon, eller til et rensesystem for én tank 

Kan brukes generelt. 

d Dekke vakuumfiltre med hetter og kople dem til et 

rensesystem 

Gjelder bare for filtrering av varme væsker 

ved utluting og ved utskilling av faste og 

flytende stoffer. 

BAT 112.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp til luft fra elektrolytisk ekstraksjon er å 

bruke tilsetningsstoffer, særlig skumdannende midler, i cellene for elektrolytisk ekstraksjon. 

1.5.1.1.2.2.  Kanaliserte utslipp 

BAT 113.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft fra håndtering og lagring 

av råstoffer, klargjøring av tørr charge til røsteovnen, mating av tørr charge i røsteovnen og kalsinering er å bruke 

et posefilter. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 29. 

Tabell 29 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av støv fra håndtering og 

lagring av råstoffer, klargjøring av tørr charge til røsteovnen, mating av tørr charge i røsteovnen og 

kalsinering 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

Støv ≤ 5 

(1) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 
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Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

BAT 114.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av sink og svovelsyre fra luting, rensing 

og elektrolyse, og for å redusere utslipp av arsin og stibin fra rensing, er å benytte en av teknikkene nedenfor eller 

en kombinasjon av dem. 

 Teknikk(1) 

a Våtskrubber 

b Duggfjerner 

c Sentrifugeringssystem 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 30. 

Tabell 30 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av sink og svovelsyre fra 

utluting, rensing og elektrolyse, og for utslipp av arsin og stibin fra rensing 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

Zn ≤ 1 

H2SO4 < 10 

Summen av AsH3 og SbH3 ≤ 0,5 

(1) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.5.1.1.3. Vern av jord og grunnvann  

BAT 115.  Beste tilgjengelige teknikk for å hindre forurensning av jord og grunnvann er å bruke et vanntett 

område med spillkant for tanker som brukes under utluting eller rensing samt et sekundært system til inneslutning 

av cellehusene. 

1.5.1.1.4. Produksjon av spil lvann  

BAT 116.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere forbruket av ferskvann og forebygge produksjon av 

spillvann er å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Tilbakeføre avtapningen fra kjelen og vannet fra røsteovnens lukkede kjølekretsløp til våtgassrensing eller 

utluting 

b Tilbakeføre spillvannet fra rensing/spill fra røsteovnen, elektrolysen og støpingen til utlutingstrinnet 

c Tilbakeføre spillvannet fra rensing/spill fra utluting og rensing, vask av filterkaken og våtgasskrubbing til 

utlutings- og/eller rensetrinnene 

1.5.1.1.5. Avfal l  

BAT 117.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden avfall som sendes til sluttbehandling, er å 

organisere driften på anlegget slik at det blir lettere å bruke prosessrester på nytt eller, dersom det ikke er mulig, 

gjenvinne prosessrester, herunder ved å benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem.  
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 Teknikk Bruk 

a Ombruk av støv som er oppsamlet i forbindelse med 

lagring og håndtering av konsentrat i løpet av prosessen 

(sammen med konsentrattilførselen) 

Kan brukes generelt. 

b Ombruk av støv som er oppsamlet i røsteprosessen via 

kalsineringssiloen 

Kan brukes generelt. 

c Resirkulering av restprodukter som inneholder bly og 

sølv som råstoff i et ekstern anlegg 

Bruksmulighetene er avhengig av metallinnhol-

det og markedstilgang / tilgang til prosesser. 

d Gjenvinning av restprodukter som inneholder Cu, Co, 

Ni, Cd og Mn som råstoff i et eksternt anlegg for å 

oppnå et salgbart produkt 

Bruksmulighetene er avhengig av metallinnhol-

det og markedstilgang / tilgang til prosesser. 

BAT 118.  Beste tilgjengelige teknikk for å gjøre utlutingsavfallet egnet for sluttbehandling er å benytte en 

av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Bruk 

a Pyrometallurgisk behandling i Waelz-ovn Gjelder bare for nøytralt utlutingsavfall som 

ikke inneholder for mye sinkferritt og/eller  

ikke inneholder høye konsentrasjoner av 

edelmetaller. 

b Jarofix-prosessen Gjelder bare for rester av jarosittjern. Begrenset 

bruk på grunn av et eksisterende patent. 

c Sulfidering Gjelder bare for rester av jarosittjern og direkte 

utlutingsrester. 

d Komprimering av jernrester Gjelder bare for goethittrester og gipsrikt slam 

fra renseanlegget. 

Beskr ivelse  

BAT 118 b): Jarofix-prosessen består i å blande jarosittutfellinger med portlandsement, kalk og vann. 

BAT118c):  Sulfidering består i å tilsette NaOH og Na2S til restene i en utslemmingstank og i sulfiderings-

reaktorer. 

BAT 118 d):  Komprimering av jernrester består i å redusere vanninnholdet ved bruk av filtre og tilsetning av 

kalk eller andre stoffer. 

1.5.1.2. Pyrometallurgisk sinkproduksjon 

1.5.1.2.1. Utsl ipp  t i l  lu ft  

1.5.1.2.1.1.  Kanaliserte støvutslipp 

BAT 119.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft (unntatt dem som ledes til 

svovelsyreanlegget) fra pyrometallurgisk sinkproduksjon er å bruke et posefilter.  
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Bruk 

Ved høyt innhold av organisk karbon i konsentratene (f.eks. rundt 10 vektprosent), kan posefiltre kanskje ikke 

brukes på grunn av tilstopping av posene, og andre teknikker (f.eks. våtskrubber) kan da benyttes. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 31. 

Tabell 31 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av støv (unntatt dem som 

ledes til svovelsyreanlegget) fra pyrometallurgisk sinkproduksjon 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1)(2) 

Støv 2–5 

(1) Som døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(2) Når et posefilter ikke kan brukes, er den øvre delen av intervallet 10 mg/Nm3. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

BAT 120.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av SO2 (unntatt dem som ledes til 

svovelsyreanlegget) fra pyrometallurgisk sinkproduksjon er å bruke en teknikk for våt avsvovling. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 32. 

Tabell 32 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av SO2 (unntatt dem som 

ledes til svovelsyreanlegget) fra pyrometallurgisk sinkproduksjon 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

SO2 ≤ 500 

(1) Som døgngjennomsnitt. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.5.2. Produksjon av sekundærsink 

1.5.2.1. Utslipp til luft 

1.5.2.1.1. Kanali serte støvuts l ipp  

BAT 121.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft fra pelletisering og 

slaggbearbeiding er å bruke et posefilter. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 33. 

Tabell 33 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av støv fra pelletisering 

og slaggbearbeiding 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

Støv ≤ 5 

(1) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

BAT 122.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft fra smelting av 

metallstrømmer og blandede metall/oksid-strømmer samt fra slaggavdampingsovnen og Waelz-ovnen er å bruke 

et posefilter. 

Bruk 

Posefilter kan kanskje ikke brukes ved klinkerarbeid (når klorider må renses i stedet for metalloksider). 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 34.  
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Tabell 34 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av støv fra smelting av 

metallstrømmer og blandede metall/oksid-strømmer samt fra slaggavdampingsovnen og Waelz-ovnen 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1)(2)(3) 

Støv 2–5 

(1) Som døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(2) Når et posefilter ikke kan brukes, kan den øvre delen av intervallet være høyere, opptil 15 mg/Nm3. 

(3) Støvutslipp forventes å ligge i nedre del av intervallet når utslipp av arsen eller kadmium er over 0,05 mg/Nm3. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.5.2.1.2. Utsl ipp  av organiske forbindelser  

BAT 123.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av organiske forbindelser fra smelting av 

metallstrømmer og blandede metall/oksid-strømmer samt fra slaggavdampingsovnen og Waelz-ovnen er å benytte 

en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Innsprøyting av adsorbent (aktivt karbon eller koks av 

brunkull), etterfulgt av et posefilter og/eller elektrofilter 

Kan brukes generelt. 

b Termisk oksidator Kan brukes generelt. 

c Regenerativ termisk oksidator Kan kanskje ikke brukes av sikkerhetsmes-

sige årsaker. 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 35. 

Tabell 35 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av TVOC og PCDD/F fra 

smelting av metallstrømmer og blandede metall/oksid-strømmer samt fra slaggavdampingsovnen og 

Waelz-ovnen 

Parameter Enhet BAT-AEL-verdi 

TVOC mg/Nm3 2–20(1) 

PCDD/F ng I-TEQ/Nm3 ≤ 0,1(2) 

(1) Som døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(2) Som et gjennomsnitt i en prøvetakingsperiode på minst seks timer. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.5.2.1.3. Sure  utsl ipp  

BAT 124.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av HCl og HF fra smelting av 

metallstrømmer og blandede metall/oksid-strømmer samt fra slaggavdampingsovnen og Waelz-ovnen er å benytte 

en av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Prosess 

a Innsprøyting av adsorbent, etterfulgt av et posefilter — Smelting av metallstrømmer og blandede 

metall/oksid-strømmer 

— Waelz-ovn 

b Våtskrubber – Slaggavdampingsovn 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 
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Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 36. 

Tabell 36 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av HCl og HF fra 

smelting av metallstrømmer og blandede metall/oksid-strømmer samt fra slaggavdampingsovnen og 

Waelz-ovnen 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

HCl ≤ 1,5 

HF ≤ 0,3 

(1) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.5.2.2. Produksjon og rensing av spillvann 

BAT 125.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere forbruket av ferskvann i prosesser som omfatter Waelz-

ovner, er å bruke motstrømsvasking med flere trinn. 

Beskrivelse 

Vann fra et tidligere vasketrinn filtreres og brukes på nytt i påfølgende vasketrinn. To eller tre trinn kan brukes, 

noe som gir opptil tre ganger lavere vannforbruk sammenlignet med motstrømsvasking med ett trinn. 

BAT 126.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp til vann av halogenider fra 

vasketrinnet i prosesser som omfatter Waelz-ovner, er å bruke krystallisering. 

1.5.3. Smelting, legering og støping av sinkblokker og produksjon av sinkpulver 

1.5.3.1. Utslipp til luft 

1.5.3.1.1. Diffuse  s tøvutsl ipp  

BAT 127.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp til luft av støv fra smelting, legering og 

støping av sinkblokker er å bruke utstyr under undertrykk. 

1.5.3.1.2. Kanali serte støvuts l ipp  

BAT 128.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft fra smelting, legering og 

støping av sinkblokker og produksjon av sinkpulver er å bruke et posefilter. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 37. 

Tabell 37 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av støv fra smelting, 

legering og støping av sinkblokker og produksjon av sinkpulver 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

Støv ≤ 5 

(1) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.5.3.2. Spillvann 

BAT 129.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge produksjon av spillvann fra smelting og støping av 

sinkblokker er ombruk av kjølevannet. 

1.5.3.3. Avfall 

BAT 130.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden avfall som sendes til sluttbehandling fra 

smelting av sinkblokker, er å organisere driften på anlegget slik at det blir lettere å bruke prosessrester på nytt 

eller, dersom det ikke er mulig, gjenvinne prosessrester, herunder ved å benytte én av eller begge teknikkene 

nedenfor.  
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 Teknikk 

a Bruke den oksiderte fraksjonen av sinkslagget og det sinkholdige støvet fra smelteovnene i røsteovnen 

eller i den hydrometallurgiske sinkproduksjonsprosessen 

b Bruke den metalliske fraksjonen av sinkslagget og metallslagget fra katodestøpingen i smelteovnen eller 

gjenvinne sinkstøv eller sinkoksid i et sinkraffineringsanlegg 

1.5.4. Produksjon av kadmium 

1.5.4.1. Utslipp til luft 

1.5.4.1.1. Diffuse  utsl ipp  

BAT 131.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp til luft er å benytte én av eller begge 

teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Sentralt avtrekkssystem koplet til et rensesystem for utluting og utskilling av faste og flytende stoffer ved 

hydrometallurgisk produksjon; for brikettering/pelletisering og avdamping i pyrometallurgisk produksjon; 

og for smelting, legering og støping 

b Dekke cellene i elektrolysetrinnet ved hydrometallurgisk produksjon 

1.5.4.1.2. Kanali serte støvuts l ipp  

BAT 132.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft fra pyrometallurgisk 

kadmiumproduksjon og fra smelting, legering og støping av kadmiumblokker, er å benytte en av teknikkene 

nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Posefilter Kan brukes generelt. 

b ESP Kan brukes generelt. 

c Våtskrubber Bruksmulighetene kan være begrenset i 

følgende tilfeller: 

— Svært store avgassmengder (på grunn av 

betydelig produksjon av avfall og 

spillvann). 

— I tørre områder (på grunn av den store 

vannmengden som er nødvendig, og 

behovet for rensing av spillvann). 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 38. 

Tabell 38 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av støv og kadmium fra 

pyrometallurgisk kadmiumproduksjon og fra smelting, legering og støping av kadmiumblokker 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

Støv 2–3 

Cd ≤ 0,1 

(1) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10.  
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1.5.4.2. Avfall 

BAT 133.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden avfall som sendes til sluttbehandling fra 

hydrometallurgisk kadmiumproduksjon, er å organisere driften på anlegget slik at det blir lettere å bruke 

prosessrester på nytt eller, dersom det ikke er mulig, gjenvinne prosessrester, herunder ved å benytte en av 

teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Bruk 

a Utvinne kadmium fra sinkprosessen som et kadmiumrikt 

sementeringsprodukt i rensetrinnet, og deretter ytterligere 

konsentrere og raffinere det (gjennom elektrolyse eller en 

pyrometallurgisk prosess) og endelig omdanne det til 

salgbart kadmiummetall eller kadmiumforbindelser 

Gjelder bare dersom det er en økonomisk 

bærekraftig etterspørsel. 

b Utvinne kadmium fra sinkprosessen som et kadmiumrikt 

sementeringsprodukt i rensetrinnet, og deretter utføre flere 

hydrometallurgiske prosesser for å oppnå et kadmiumrikt 

bunnfall (f.eks. sement (Cd-metall), Cd(OH)2) som 

deponeres, mens de øvrige prosesstrømmene resirkuleres i 

kadmiumanlegget eller sinkanlegget 

Gjelder bare dersom egnet deponering er 

tilgjengelig. 

1.6.  BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV EDELMETALLER 

1.6.1. Utslipp til luft 

1.6.1.1. Diffuse utslipp 

BAT 134.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp til luft fra forbehandling (f.eks. knusing, 

sikting og blanding) er å benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk 

a Bruke lukkede forbehandlingsområder og overføringssystemer for støvende materialer 

b Kople forbehandlings- og håndteringsutstyr til støvoppsamlere eller utsugingsinnretninger via hetter og et 

kanalsystem for støvende materialer 

c Kople forbehandlings- og håndteringsutstyr til tilhørende støvoppsamler eller utsugingsinnretning med 

strøm for å sikre at ikke noe utstyr kan brukes uten at støvoppsamleren og filtreringssystemet er i bruk 

BAT 135.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp til luft fra smelting (både med og uten 

doré) er å benytte alle teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Lukkede bygninger og/eller smelteovnsområder 

b Drift med undertrykk 

c Kople ovnene til støvoppsamlere eller utsugingsinnretninger via hetter og et kanalsystem 

d Kople ovnsutstyr til tilhørende støvoppsamler eller utsugingsinnretning med strøm for å sikre at ikke noe 

utstyr kan brukes uten at støvoppsamleren og filtreringssystemet er i bruk 

BAT 136.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp til luft fra utluting og gullelektrolyse er å 

benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem.  
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 Teknikk 

a Lukkede tanker/beholdere og lukkede rørledninger for transport av løsninger 

b Hetter og avtrekkssystemer for elektrolyseceller 

c Vanngardin til gullproduksjon for å forebygge utslipp av klorgass under utluting av anodeslam med 

saltsyre eller andre løsemidler 

BAT 137.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp fra hydrometallurgisk virksomhet er å 

benytte alle teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Inneslutningstiltak, f.eks. forseglede eller lukkede reaksjonsbeholdere, lagertanker, utstyr og filtre til 

løsemiddelekstraksjon, beholdere og tanker utstyrt med nivåkontroll, lukkede rørledninger, forseglede 

dreneringssystemer og planlagte vedlikeholdsprogrammer 

b Reaksjonsbeholdere og tanker som er koplet til et felles kanalsystem med avtrekk for røykgass (med 

automatisk hviletilstand/reserveenhet i tilfelle feil) 

BAT 138.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp til luft fra forbrenning, kalsinering og 

tørking er å benytte alle teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Kople alle kalsineringsovner, forbrenningsovner og tørkeovner til et kanalsystem som suger ut 

prosessavgasser 

b Skrubberanlegg koplet til en prioritert strømkrets som drives av en reservegenerator i tilfelle strømbrudd 

c Automatisert kontrollsystem for å starte og stoppe skrubberne, fjerne brukt syre og tilføre ny syre 

BAT 139.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp til luft fra smelting av ferdige 

metallprodukter under raffinering er å benytte begge teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Lukket ovn med undertrykk 

b Hus, avlukker og oppfangingshetter som er egnet og har effektivt avtrekk / effektiv ventilasjon 

1.6.1.2. Kanaliserte støvutslipp 

BAT 140.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft fra alle støvende prosesser, 

f.eks. knusing, sikting, blanding, smelting, forbrenning, kalsinering, tørking og raffinering er å benytte en av 

teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Posefilter Kan kanskje ikke brukes til avgasser med et 

høyt innhold av fordampet selen. 
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 Teknikk(1) Bruk 

b Våtskrubber kombinert med et elektrofilter, som gjør det 

mulig å gjenvinne selen 

Gjelder bare for avgasser som inneholder 

fordampet selen (f.eks. produksjon av doré-

metall). 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 39.  

Tabell 39 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av støv fra alle støvende 

prosesser, f.eks. knusing, sikting, blanding, smelting, forbrenning, kalsinering, tørking og raffinering 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

Støv 2–5 

(1) Som døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.6.1.3. Utslipp av NOx 

BAT 141.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av NOX fra en hydrometallurgisk prosess 

som omfatter oppløsning/utluting med salpetersyre, er å benytte én av eller begge teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) 

a Alkalisk skrubber med kaustisk soda 

b Skrubber med oksidasjonsmidler (f.eks. oksygen, hydrogenperoksid) og reduksjonsmidler (f.eks. 

salpetersyre, urea) for de beholderne i hydrometallurgisk produksjon som har potensial til å skape høye 

konsentrasjoner av NOX. Brukes ofte i kombinasjon med BAT 141 a) 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 40. 

Tabell 40 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av NOX fra en 

hydrometallurgisk prosess som omfatter oppløsning/utluting med salpetersyre 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

NOX 70–150 

(1) Som et gjennomsnitt per time eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.6.1.4. Utslipp av svoveldioksid 

BAT 142.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av SO2 (unntatt dem som ledes til 

svovelsyreanlegget) fra smelting i forbindelse med produksjon av doré-metall, herunder tilknyttet forbrenning, 

kalsinering og tørking, er å benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon dem.  
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 Teknikk(1) Bruk 

a Innsprøyting av kalk i kombinasjon med et posefilter Kan brukes generelt. 

b Våtskrubber Bruksmulighetene kan være begrenset i 

følgende tilfeller: 

— Svært høye avgasstrømmer (på grunn av 

betydelige mengder avfall og spillvann). 

— I tørre områder (på grunn av den store 

vannmengden som behøves og behovet 

for rensing av spillvann). 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 41. 

Tabell 41 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av SO2 (unntatt dem som 

ledes til svovelsyreanlegget) fra smelting i forbindelse med produksjon av doré-metall, herunder tilknyttet 

forbrenning, kalsinering og tørking 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

SO2 50–480 

(1) Som døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

BAT 143.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av SO2 fra en hydrometallurgisk prosess, 

herunder tilknyttet forbrenning, kalsinering og tørking, er å benytte en våtskrubber. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 42. 

Tabell 42 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av SO2 fra en 

hydrometallurgisk prosess, herunder tilknyttet forbrenning, kalsinering og tørking 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

SO2 50–100 

(1) Som døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.6.1.5. HCl- og Cl2-utslipp 

BAT 144.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av HCl og Cl2 fra en hydrometallurgisk 

prosess, herunder tilknyttet forbrenning, kalsinering og tørking, er å benytte en alkalisk skrubber. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 43. 

Tabell 43 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av HCl og Cl2 fra en 

hydrometallurgisk prosess, herunder tilknyttet forbrenning, kalsinering og tørking 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

HCl ≤ 5–10 

Cl2 < 0,5–2 

(1) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 
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Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.6.1.6. NH3-utslipp 

BAT 145.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av NH3 fra en hydrometallurgisk prosess 

som omfatter bruk av ammoniakk eller ammoniumklorid, er å bruke en våtskrubber med svovelsyre. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 44. 

Tabell 44 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av NH3 fra en 

hydrometallurgisk prosess som omfatter bruk av ammoniakk eller ammoniumklorid 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

NH3 1–3 

(1) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.6.1.7. PCDD/F-utslipp 

BAT 146.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av PCDD/F fra tørking når råstoffene 

inneholder organiske forbindelser, halogener eller andre forløpere til PCDD/F, samt fra forbrenning og fra 

kalsinering, er å benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk 

a Etterbrenner eller regenerativ termisk oksidator(1) 

b Innsprøyting av et adsorpsjonsmiddel i kombinasjon med et effektivt støvoppsamlingssystem(1) 

c Optimere forbrennings- eller prosessforholdene for å redusere utslippene av organiske forbindelser(1) 

d Ved temperaturer over 250 °C, unngå avgassystemer der det dannes mye støv(1) 

e Rask nedkjøling(1) 

f Termisk destruering av PCDD/F i ovnen ved høye temperaturer (> 850 °C) 

g Bruk av oksygeninnsprøyting i ovnens øvre del 

h Internt brennersystem(1) 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 45. 

Tabell 45 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av PCDD/F fra tørking 

når råstoffene inneholder organiske forbindelser, halogener eller andre forløpere til PCDD/F samt fra 

forbrenning og fra kalsinering 

Parameter BAT-AEL-verdi (ng I-TEQ/Nm3)(1) 

PCDD/F ≤ 0,1 

(1) Som et gjennomsnitt i en prøvetakingsperiode på minst seks timer. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10.  
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1.6.2. Vern av jord og grunnvann 

BAT 147.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge forurensning av jord og grunnvann er å benytte en 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Bruk av forseglede dreneringssystemer 

b Bruk av tanker med doble vegger eller plassering i resistente spilltrau 

c Bruk av ugjennomtrengelige og syrebestandige gulv 

d Automatisk nivåkontroll av reaksjonsbeholdere 

1.6.3. Produksjon av spillvann 

BAT 148.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge produksjon av spillvann er å benytte én av eller begge 

teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Resirkulering av brukt/gjenvunnet væske fra skrubbere samt andre hydrometallurgiske reagenser til 

utluting og annen raffinering 

b Resirkulering av løsninger fra utluting, ekstraksjon og utfelling 

1.6.4. Avfall 

BAT 149.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden avfall som sendes til sluttbehandling, er å 

organisere driften på anlegget slik at det blir lettere å bruke prosessrester på nytt eller, dersom det ikke er mulig, 

gjenvinne prosessrester, herunder ved å benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Prosess 

a 
Gjenvinning av metallinnhold fra slagg, filterstøv og rester 

fra våtsystemet for støvavskilling 

Doré-produksjon 

b 
Gjenvinning av selen fra avgasser som inneholder 

fordampet selen fra våtsystemet for støvavskilling 

c 
Gjenvinning av sølv fra brukte elektrolytter og brukte 

slamvaskeløsninger 

Elektrolytisk raffinering av sølv 

d 

Gjenvinning av metaller fra rester etter rensing av 

elektrolytter (f.eks. sølvsement, rester som inneholder 

kobberkarbonat) 

e 
Gjenvinning av gull fra elektrolytter, slam og løsninger fra 

utlutingsprosesser for gull 
Elektrolytisk raffinering av gull 

f Gjenvinning av metaller fra oppbrukte anoder 

Elektrolytisk raffinering av sølv eller gull 

g 
Gjenvinning av metaller i platinagruppen fra løsninger som 

er anriket med metaller fra denne gruppen 

h 
Gjenvinning av metaller fra behandling av endelige 

prosessvæsker 
Alle prosesser 
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1.7.  BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV FERROLEGERINGER 

1.7.1. Energi 

BAT 150.  Beste tilgjengelige teknikk for å bruke energi effektivt er å gjenvinne energi fra den CO-rike 

avgassen som dannes i en lukket lysbueovn med neddykkede elektroder eller i en lukket plasmastøvprosess, ved å 

benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Bruk 

a Bruk av en dampkjel og turbiner for å gjenvinne 

energiinnholdet i avgassene og produsere elektrisk kraft 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

avhengig av medlemsstatens energipriser og 

energipolitikk. 

b Direkte bruk av avgassene som brensel i prosessen (f.eks. til 

tørking av råstoffer, forvarming av materialer som skal 

tilføres, sintring, oppvarming av støpeøser) 

Gjelder bare dersom det er etterspørsel etter 

prosessvarme. 

c Bruk av avgassene som brensel i nærliggende anlegg Gjelder bare dersom det er en økonomisk 

bærekraftig etterspørsel etter denne 

brenseltypen. 

BAT 151.  Beste tilgjengelige teknikk for å bruke energi effektivt er å gjenvinne energi fra de varme 

avgassene som dannes i en halvåpen lysbueovn med neddykkede elektroder, ved å benytte én av eller begge 

teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Bruk 

a Bruk av en spillvarmekjel og turbiner for å gjenvinne 

energiinnholdet i avgassene og produsere elektrisk kraft 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

avhengig av medlemsstatens energipriser og 

energipolitikk. 

b Bruk av en spillvarmekjel for å produsere varmtvann Gjelder bare dersom det er en økonomisk 

bærekraftig etterspørsel. 

BAT 152.  Beste tilgjengelige teknikk for å bruke energi effektivt er å gjenvinne energi fra de avgassene som 

dannes i en åpen lysbueovn med neddykkede elektroder, ved å produsere varmtvann. 

Bruk 

Gjelder bare dersom det er en økonomisk bærekraftig etterspørsel etter varmtvann. 

1.7.2. Utslipp til luft 

1.7.2.1. Diffuse støvutslipp 

BAT 153.  Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere og samle opp diffuse utslipp til luft fra 

tapping og støping er å benytte én av eller begge teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Bruk 

a Bruke et system med hetter For eksisterende anlegg er bruksmulighetene 

avhengig av anleggets utforming. 

b Unngå støping ved bruk av ferrolegeringer i flytende form Gjelder bare når forbrukeren (f.eks. stål-

produsenten) er integrert med produsenten av 

jernlegeringen. 

1.7.2.2. Kanaliserte støvutslipp 

BAT 154.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft fra lagring, håndtering og 

transport av faste materialer og fra forbehandling som for eksempel måling, blanding, sammensmelting og 

avfetting, samt fra tapping, støping og innpakking, er å benytte et posefilter. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 46.  
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BAT 155.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft fra knusing, brikettering, 

pelletisering og sintring er å benytte et posefilter eller et posefilter i kombinasjon med andre teknikker. 

Bruk 

Bruk av et posefilter kan være begrenset ved lave omgivelsestemperaturer (– 20 °C til – 40 °C) og høy fuktighet i 

avgassene samt ved knusing av CaSi av sikkerhetsmessige årsaker (dvs. eksplosjonsfare). 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 46. 

BAT 156.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft fra en åpen eller halvåpen 

lysbueovn med neddykkede elektroder er å benytte et posefilter. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 46. 

BAT 157.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft fra en lukket lysbueovn 

med neddykkede elektroder eller en lukket plasmastøvprosess er å benytte en av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Våtskrubber kombinert med et elektrofilter Kan brukes generelt. 

b Posefilter Kan brukes generelt med mindre CO- og  

H2-innholdet i avgassene utgjør et 

sikkerhetsproblem. 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 46. 

BAT 158.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støv- og metallutslipp til luft fra en digel med ildfast 

fôring som brukes til produksjon av ferromolybden og ferrovanadium, er å benytte et posefilter. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 46. 

Tabell 46 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av støv fra produksjon av 

ferrolegeringer 

Parameter Prosess BAT-AEL-verdi (mg/Nm3) 

Støv 

— Lagring, håndtering og transport av faste materialer 

— Forbehandling som for eksempel måling, blanding, 

sammensmelting og avfetting 

— Tapping, støping og pakking 

2–5(1) 

Knusing, brikettering, pelletisering og sintring 2–5(2)(3) 

Åpen eller halvåpen lysbueovn med neddykkede 

elektroder 
2–5(2)(4)(5) 

— Lukket lysbueovn med neddykkede elektroder eller 

lukket plasmastøvprosess 

— Digel med ildfast fôring til produksjon av 

ferromolybden og ferrovanadium 

2–5(2) 

(1) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(2) Som døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(3) Den øvre delen av intervallet kan være opptil 10 mg/Nm3 når et posefilter ikke kan brukes. 

(4) Den øvre delen av intervallet kan være opptil 15 mg/Nm3 ved produksjon av FeMn, SiMn, CaSi på grunn av støvets 

klebrighet (forårsaket f.eks. av hygroskopisk evne eller kjemiske egenskaper) som påvirker posefilterets virkning. 

(5) Støvutslipp forventes å ligge i den nedre delen av intervallet når utslipp av metaller er over følgende nivåer: 1 mg/Nm3 for 

bly, 0,05 mg/Nm3 for kadmium, 0,05 mg/Nm3 for kromVI, 0,05 mg/Nm3 for tallium. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10.  
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1.7.2.3. PCDD/F-utslipp 

BAT 159.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av PCDD/F fra en ovn som produserer 

ferrolegeringer, er å tilføre adsorbenter og bruke et elektrofilter og/eller et posefilter. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 47. 

Tabell 47 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av PCDD/F fra en ovn 

som produserer ferrolegeringer 

Parameter BAT-AEL-verdi (ng I-TEQ/Nm3) 

PCDD/F ≤ 0,05(1) 

(1) Som et gjennomsnitt i en prøvetakingsperiode på minst seks timer. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.7.2.4. Utslipp av polysykliske aromatiske hydrokarboner og organiske forbindelser 

BAT 160.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av polysykliske aromatiske 

hydrokarboner og organiske forbindelser fra avfetting av titanspon i roterovner er å bruke termisk oksidasjon. 

1.7.3. Avfall 

BAT 161.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden slagg som sendes til sluttbehandling, er å 

organisere driften på anlegget slik at det blir lettere å bruke slagget på nytt eller, dersom det ikke er mulig, 

gjenvinne slagget, herunder ved å benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Bruk 

a Bruk av slagg til byggeformål Gjelder bare slagg fra produksjon av FeCr og 

SiMn med høyt karboninnhold, slagg fra 

gjenvinning av legeringer fra stålverksrester 

samt vanlig slagg fra produksjon av FeMn og 

FeMo. 

b Bruk av slagg som sandblåsingsmateriale Gjelder bare slagg fra produksjon av FeCr 

med høyt karboninnhold. 

c Bruk av slagg til ildfaste støpematerialer Gjelder bare slagg fra produksjon av FeCr 

med høyt karboninnhold. 

d Bruk av slagg i smelteprosessen Gjelder bare slagg fra produksjon av 

kalsiumsilisium. 

e Bruk av slagg som råstoff til produksjon av silikomangan, 

eller til annen metallurgisk bruk 

Gjelder bare rikt slagg (med et høyt innhold 

av MnO) fra FeMn-produksjon. 

BAT 162.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden filterstøv og slam som sendes til 

sluttbehandling, er å organisere driften på anlegget slik at det blir lettere å bruke filterstøvet eller slammet på nytt 

eller, dersom det ikke er mulig, gjenvinne filterstøvet og slammet, herunder ved å benytte en av teknikkene 

nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Bruk(1) 

a Bruk av filterstøv i smelteprosessen Gjelder bare filterstøv fra produksjon av FeCr 

og FeMo. 

b Bruk av filterstøv i produksjon av rustfritt stål Gjelder bare filterstøv fra knusing og sikting 

ved produksjon av FeCr med høyt 

karboninnhold. 

c Bruk av filterstøv og slam som konsentrattilførsel Gjelder bare filterstøv og slam fra rensing av 

avgasser ved røsting av Mo. 
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 Teknikk Bruk(1) 

d Bruk av filterstøv i annen industri Gjelder bare produksjon av FeMn, SiMn, 

FeNi, FeMo og FeV. 

e Bruk av mikrosilika som tilsetningsstoff i sementindustrien Gjelder bare mikrosilika fra produksjon av 

FeSi og Si. 

f Bruk av filterstøv og slam i sinkindustrien Gjelder bare støv fra ovner og slam fra 

våtskrubbere ved gjenvinning av legeringer 

fra stålverksrester. 

(1) Sterkt forurenset støv og slam kan ikke brukes på nytt eller gjenvinnes. Ombruk og gjenvinning kan også være begrenset av 

akkumuleringsproblemer (f.eks. ombruk av støv fra FeCr-produksjon kan føre til akkumulering av Zn i ovnen). 

1.8.  BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV NIKKEL OG/ELLER KOBOLT 

1.8.1. Energi 

BAT 163.  Beste tilgjengelige teknikk for å bruke energi effektivt er å benytte en av teknikkene nedenfor 

eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk 

a Bruk av oksygenanriket luft i smelteovner og oksygenkonvertere 

b Bruk av varmegjenvinningskjeler 

c Bruk av den røykgassen som dannes i ovnen, i prosessen (f.eks. tørking) 

d Bruk av varmevekslere 

1.8.2. Utslipp til luft 

1.8.2.1. Diffuse utslipp 

BAT 164.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse støvutslipp til luft fra mating av ovner er å bruke 

lukkede transportbånd. 

BAT 165.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse støvutslipp til luft fra smelting er å bruke 

tildekkede avtappingsrenner med hetter, som er koplet til et rensesystem. 

BAT 166.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse støvutslipp fra konverteringsprosesser er å bruke 

undertrykk under driften samt oppfangingshetter koplet til et rensesystem. 

BAT 167.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp fra utluting under atmosfærisk trykk eller 

under trykk er å benytte begge teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Forseglede eller lukkede reaktorer, avsetningstanker og autoklaver / tanker under trykk 

b Bruk av oksygen eller klor i stedet for luft i utlutingstrinn 

BAT 168.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp fra raffinering av ekstrahert løsemiddel 

er å benytte en av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Bruk av en mikser med store skjærkrefter eller lave skjærkrefter til blandingen av løsemiddel/vann 

b Bruk av tildekning over mikseren og separatoren 

c Bruk av helt lukkede tanker som er koplet til et rensesystem 
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BAT 169.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp fra elektrolytisk ekstraksjon er å benytte 

en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Bruk 

a Oppsamling og ombruk av klorgass Gjelder bare for klorbasert elektrolytisk 

ekstraksjon. 

b Bruk av polystyrenkuler til å dekke cellene Kan brukes generelt. 

c Bruk av skumdannende midler til å dekke cellene med et 

stabilt skumlag 

Gjelder bare for sulfatbasert elektrolytisk 

ekstraksjon. 

BAT 170.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp fra hydrogenreduksjonsprosessen ved 

produksjon av nikkelpulver og nikkelbriketter (trykkprosesser) er å bruke en forseglet eller lukket reaktor, en 

avsetningstank og en autoklav / tank under trykk, et transportbånd for pulveret samt en produktsilo. 

1.8.2.2. Kanaliserte støvutslipp 

BAT 171.  Beste tilgjengelige teknikk ved bearbeiding av sulfidmalm med henblikk på å redusere støv- og 

metallutslipp til luft fra håndtering og lagring av råstoffer, forbehandling av materialer (f.eks. klargjøring av malm 

og tørking av malm/konsentrat), ovnsmating, smelting, konvertering, termisk raffinering samt produksjon av 

nikkelpulver og nikkelbriketter er å bruke et posefilter eller en kombinasjon av et elektrofilter og et posefilter. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 48. 

Tabell 48 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene ved bearbeiding av sulfidmalm med 

henblikk på å redusere støv- og metallutslipp til luft fra håndtering og lagring av råstoffer, forbehandling 

av materialer (f.eks. klargjøring av malm og tørking av malm/konsentrat), ovnsmating, smelting, 

konvertering, termisk raffinering samt produksjon av nikkelpulver og nikkelbriketter 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

Støv 2–5 

(1) Som døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.8.2.3. Nikkel- og klorutslipp 

BAT 172.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av nikkel og klor fra prosesser som 

omfatter utluting under atmosfærisk trykk eller under trykk, er å bruke en våtskrubber. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 49. 

Tabell 49 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av nikkel og klor fra 

prosesser som omfatter utluting under atmosfærisk trykk eller under trykk 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

Ni ≤ 1 

Cl2 ≤ 1 

(1) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

BAT 173.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av nikkel når nikkelmatte (råstein) 

raffineres ved bruk av jernklorid med klor, er å bruke et posefilter. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 50.  
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Tabell 50 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av nikkel når 

nikkelmatte (råstein) raffineres ved bruk av jernklorid med klor 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

Ni ≤ 1 

(1) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.8.2.4. Utslipp av svoveldioksid 

BAT 174.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av SO2 (unntatt dem som ledes til 

svovelsyreanlegget) fra smelting og konvertering i forbindelse med bearbeiding av sulfidmalm er å benytte en av 

teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) 

a Innsprøyting av kalk etterfulgt av et posefilter 

b Våtskrubber 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

1.8.2.5. NH3-utslipp 

BAT 175.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av NH3 fra produksjon av nikkelpulver og 

nikkelbriketter er å bruke en våtskrubber. 

1.8.3. Avfall 

BAT 176.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden avfall som sendes til sluttbehandling, er å 

organisere driften på anlegget slik at det blir lettere å bruke prosessrester på nytt eller, dersom det ikke er mulig, 

gjenvinne prosessrester, herunder ved å benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Bruk 

a Bruk av granulert slagg fra lysbueovnen (brukt til smelting) 

som slipemiddel eller byggemateriale 

Bruksmulighetene avhenger av metallinnhol-

det i slagget. 

b Bruk av det støvet i avgassene som gjenvinnes fra lysbue-

ovnen (brukt til smelting), som råstoff i sinkproduksjon 

Kan brukes generelt. 

c Bruk av det støvet i avgassene fra råsteinsgranulering som 

gjenvinnes fra lysbueovnen (brukt til smelting), som råstoff 

i raffinering/omsmelting av nikkel 

Kan brukes generelt. 

d Bruk av svovelrestene etter råsteinsfiltrering ved klorbasert 

utluting som råstoff i produksjon av svovelsyre 

Kan brukes generelt. 

e Bruk av jernrestene etter sulfatbasert utluting som tilførsel 

til nikkelsmelteverket 

Bruksmulighetene avhenger av metallinnhol-

det i restene. 

f Bruk av sinkkarbonatrestene fra raffinering med 

løsemiddelekstraksjon som råstoff i sinkproduksjon 

Bruksmulighetene avhenger av metallinnhol-

det i restene. 



Nr. 42/120 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.5.2019 

 

 Teknikk Bruk 

g Bruk av kobberrester etter svovel- og klorbasert utluting 

som råstoff i kobberproduksjon 

Kan brukes generelt. 

1.9.  BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV KARBON OG/ELLER GRAFITT 

1.9.1. Utslipp til luft 

1.9.1.1. Diffuse utslipp 

BAT 177.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp til luft av polysykliske aromatiske 

hydrokarboner (PAH) fra lagring, håndtering og transport av flytende bek er å benytte en av teknikkene nedenfor 

eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk 

a Tilbakeføring av luft til lagringstanken for flytende bek 

b Kondensering ved bruk av ekstern og/eller intern kjøling med luft- og/eller vannsystemer (f.eks. kjøletårn), 

etterfulgt av filtreringsteknikker (adsorpsjonsskrubbere eller elektrofiltre) 

c Oppsamling av avgasser og overføring av disse til rensesystemer (tørrskrubber eller termisk oksidator / 

regenerativ termisk oksidator) i andre prosesstrinn (f.eks. blanding, forming eller varmebehandling) 

1.9.1.2. Utslipp av støv og PAH 

BAT 178.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av støv fra lagring, håndtering og 

transport av koks og bek og fra mekaniske prosesser (f.eks. maling) samt grafittisering og maskinbearbeiding er å 

bruke et posefilter. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 51. 

Tabell 51 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av støv og BaP (som en 

indikator for PAH) fra lagring, håndtering og transport av koks og bek og fra mekaniske prosesser (f.eks. 

maling) samt grafittisering og maskinbearbeiding 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

Støv 2–5 

BaP ≤ 0,01(2) 

(1) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(2) BaP-partikler forventes bare ved bearbeiding av bek i fast form. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

BAT 179.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av støv og polysykliske aromatiske 

hydrokarboner (PAH) fra produksjon av grønn masse og ubehandlede (grønne) former er å benytte en av 

teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk(1) 

a Tørrskrubber med koks som adsorbent, med eller uten forkjøling, etterfulgt av et posefilter 

b Koksfilter 

c Regenerativ termisk oksidator 

d Termisk oksidator 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 
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Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 52. 

Tabell 52 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av støv og BaP (som en 

indikator for PAH) fra produksjon av grønn masse og ubehandlede (grønne) former 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

Støv 2–10(2) 

BaP < 0,001–0,01 

(1) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(2) Den nedre delen av intervallet er forbundet med bruk av en tørrskrubber med koks som adsorbent, etterfulgt av et 

posefilter. Den øvre delen av intervallet er forbundet med bruk av en termisk oksidator. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

BAT 180.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av støv og polysykliske aromatiske 

hydrokarboner (PAH) fra varmebehandling er å benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk(1) Bruk 

a Elektrofilter, i kombinasjon med et termisk oksidasjonstrinn 

(f.eks. regenerativ termisk oksidator) når svært flyktige 

forbindelser kan forventes 

Kan brukes generelt. 

b Regenerativ termisk oksidator, i kombinasjon med 

forbehandling (f.eks. elektrofilter) ved høyt støvinnhold i 

avgassen 

Kan brukes generelt. 

c Termisk oksidator Gjelder ikke for ringovner med kontinuerlig 

drift. 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 53. 

Tabell 53 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av støv og BaP (som en 

indikator for PAH) fra varmebehandling og ny varmebehandling 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

Støv 2–10(2) 

BaP 0,005–0,015(3)(4) 

(1) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(2) Den nedre delen av intervallet er forbundet med bruk av en kombinasjon av et elektrofilter og en regenerativ termisk 

oksidator. Den øvre delen av intervallet er forbundet med bruk av en termisk oksidator. 

(3) Den nedre delen av intervallet er forbundet med bruk av en termisk oksidator. Den øvre delen av intervallet er forbundet 

med bruk av en kombinasjon av et elektrofilter og en regenerativ termisk oksidator. 

(4) For katodeproduksjon er den øvre delen av intervallet 0,05 mg/Nm3. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

BAT 181.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av støv og polysykliske aromatiske 

hydrokarboner (PAH) fra impregnering er å benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk(1) 

a Tørrskrubber etterfulgt av et posefilter 
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 Teknikk(1) 

b Koksfilter 

c Termisk oksidator 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 54. 

Tabell 54 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av støv og BaP (som en 

indikator for PAH) fra impregnering 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1) 

Støv 2–10 

BaP < 0,001–0,01 

(1) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.9.1.3. Utslipp av svoveldioksid 

BAT 182.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere SO2-utslipp til luft når svovel tilsettes i prosessen, er å 

bruke en tørr- eller våtskrubber. 

1.9.1.4. Utslipp av organiske forbindelser 

BAT 183.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av organiske forbindelser, herunder fenol 

og formaldehyd, fra impregneringstrinnet når det brukes særlige impregneringsmidler som harpiks og biologisk 

nedbrytbare løsemidler, er å benytte en av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk(1) 

a Regenerativ termisk oksidator kombinert med et elektrofilter ved blanding, varmebehandling og 

impregnering 

b Biofilter og/eller biologisk skrubber ved impregnering når det brukes særlige impregneringsmidler som 

harpiks og biologisk nedbrytbare løsemidler 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 1.10. 

Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene: Se tabell 55. 

Tabell 55 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene for utslipp til luft av TVOC fra blanding, 

varmebehandling og impregnering 

Parameter BAT-AEL-verdi (mg/Nm3)(1)(2) 

TVOC ≤ 10–40 

(1) Som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(2) Den nedre delen av intervallet er forbundet med bruk av et elektrofilter i kombinasjon med en regenerativ termisk 

oksidator. Den øvre delen av intervallet er forbundet med bruk av et biofilter og/eller en biologisk skrubber. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.9.2. Avfall 

BAT 184.  Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden avfall som sendes til sluttbehandling, er å 

organisere driften på anlegget slik at det blir lettere å bruke prosessrester på nytt eller, dersom det ikke er mulig, 

gjenvinne prosessrester, herunder gjennom ombruk eller gjenvinning av karbon og andre rester fra produk-

sjonsprosessene i prosessen eller i andre eksterne prosesser.  
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1.10.  BESKRIVELSE AV TEKNIKKER 

1.10.1. Utslipp til luft 

Teknikkene beskrevet nedenfor er oppført i henhold til de forurensende stoffene de tar sikte på å redusere. 

1.10.1.1. Støvutslipp 

Teknikk Beskrivelse 

Posefilter Posefiltre, ofte kalt tekstilfiltre, er framstilt av porøst vevd eller filtet tekstilmateriale 

som gassene ledes gjennom for å fjerne partikler. Bruk av posefilter krever et 

tekstilmateriale som egner seg til avgassenes egenskaper og den maksimale 

driftstemperaturen. 

Elektrofilter (ESP) I et elektrofilter lades og skilles partiklene under påvirkning av et elektrisk felt. De 

kan brukes under mange forskjellige driftsforhold. I et tørt elektrofilter blir det 

oppsamlede materialet mekanisk fjernet (f.eks. ved risting, vibrasjon eller trykkluft), 

mens det i et vått elektrofilter skylles med en egnet væske, vanligvis vann. 

Våtskrubber Våtskrubbing innebærer at støvet skilles ut gjennom intensiv blanding av den 

innkommende gassen med vann, vanligvis kombinert med fjerning av grove 

partikler ved bruk av sentrifugalkraft. Fjernet støv samles i bunnen av skrubberen. 

Stoffer som SO2, NH3, visse flyktige organiske forbindelser og tungmetaller kan 

også fjernes. 

1.10.1.2. Utslipp av NOx 

Teknikk Beskrivelse 

Brenner med lavt utslipp av 

NOX 

Brennere med lavt utslipp av NOX reduserer NOX-dannelsen ved å redusere de 

høyeste flammetemperaturene, noe som forsinker, men likevel fullfører 

forbrenningen og øker varmeoverføringen (økt strålingsevne hos flammen). 

Brennere med svært lavt utslipp av NOX omfatter forbrenning i flere trinn 

(luft/brensel) og resirkulering av røykgass. 

Oksygenbrenner (oxy-fuel) Teknikken innebærer at forbrenningsluften erstattes med oksygen slik at den 

termiske NOX-dannelsen fra nitrogen som kommer inn i ovnen, blir forhindret eller 

redusert. Gjenværende nitrogeninnhold i ovnen avhenger av renheten til det tilførte 

oksygenet, kvaliteten på brenselet og det potensielle luftinntaket. 

Resirkulering av røykgass Dette innebærer at røykgass fra ovnen sprøytes inn igjen i flammen for å redusere 

oksygeninnholdet og dermed flammens temperatur. Bruk av særskilte brennere er 

basert på intern resirkulering av forbrenningsgasser som avkjøler den nederste delen 

av flammene og reduserer oksygeninnholdet i den varmeste delen av flammene. 

1.10.1.3. Utslipp av SO2, HCl og HF 

Teknikk Beskrivelse 

Skrubber (tørr eller 

halvtørr) 

Tørt pulver eller en suspensjon/løsning av en alkalisk reagens (f.eks. kalk eller 

natriumhydrogenkarbonat) tilføres og spres i røykgasstrømmen. Materialet reagerer 

med de sure gassformige stoffene (f.eks. SO2) og danner et fast stoff som fjernes ved 

filtrering (posefilter eller elektrofilter). Bruk av et reaksjonstårn gjør 

skrubbingsystemet mer effektivt. Adsorpsjon kan også oppnås ved bruk av pakkede 

tårn (f.eks. koksfilter). 

For eksisterende anlegg er effektiviteten forbundet med prosessparametrer som 

temperatur (min. 60 °C), vanninnhold, kontakttid, gassvingninger og 

støvfiltreringssystemets evne (f.eks. posefilter) til å håndtere ytterligere støvutslipp. 
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Teknikk Beskrivelse 

Våtskrubber I våtskrubbingsprosessen løses de gassformige forbindelsene opp i en væske (f.eks. 

en basisk løsning som inneholder kalk, NaOH eller H2O2). Nedstrøms for 

våtskrubberen blir avgassene mettet med vann og dråpene skilles deretter ut før 

avgassene ledes ut. Den resterende væsken må renses ytterligere i en 

spillvannsprosess, og de uløselige partiklene samles opp gjennom sedimentering 

eller filtrering. 

For eksisterende anlegg kan denne teknikken kreve at det er stor plass til rådighet. 

Bruk av brensel med lavt 

svovelinnhold 

Bruk av naturgass eller brennolje med lavt svovelinnhold reduserer mengden SO2- 

og SO3-utslipp fra oksideringen av svovelet i brenselet under forbrenning. 

Polyeterbasert absorpsjons-

/desorpsjonssystem 

Et polyeterbasert løsemiddel brukes til å absorbere SO2 selektivt fra avgassene. 

Deretter avdrives absorbert SO2 i en annen kolonne og løsemiddelet blir fullstendig 

regenerert. Avdrevet SO2 brukes til å produsere flytende SO2 eller svovelsyre. 

1.10.1.4. Utslipp av kvikksølv 

Teknikk Beskrivelse 

Adsorpsjon med aktivt 

karbon 

Denne prosessen er basert på adsorpsjon av kvikksølv på aktivt karbon. Når 

overflaten har adsorbert så mye den kan, desorberes det adsorberte innholdet som et 

ledd i regenereringen av adsorbenten. 

Adsorpsjon av selen Denne prosessen er basert på bruken av selenbelagte kuler i et komprimert sjikt. Det 

røde amorfe selenet reagerer med kvikksølvet i gassen og danner HgSe. Filteret 

behandles deretter for å regenerere selenet. 

1.10.1.5. Utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og PCDD/F 

Teknikk Beskrivelse 

Etterbrenner eller termisk 

oksidator 

Forbrenningssystem der det forurensende stoffet i avgasstrømmen reagerer med 

oksygen i et temperaturkontrollert miljø og skaper en oksidasjonsreaksjon. 

Regenerativ termisk oksi-

dator 

Forbrenningssystem som bruker en regenerativ prosess til å utnytte den termiske 

energien i gass- og karbonforbindelser ved bruk av ildfaste støttesjikt. Det kreves et 

manifoldsystem for å endre gasstrømmens retning slik at sjiktet renses. Det er også 

kjent som en regenerativ etterbrenner. 

Katalytisk termisk oksi-

dator 

Forbrenningssystem der nedbrytingen gjennomføres på en overflate med 

metallkatalysatorer ved lavere temperaturer, vanligvis fra 350 °C til 400 °C. Det er 

også kjent som en katalytisk etterbrenner. 

Biofilter Et biofilter består av et sjikt med organisk eller inert materiale der forurensende 

stoffer fra avgasstrømmer oksideres biologisk av mikroorganismer. 

Biologisk skrubber En biologisk skrubber kombinerer våtgasskrubbing (absorpsjon) og biologisk 

nedbryting, idet skrubbervannet inneholder en populasjon med mikroorganismer 

som er egnet til å oksidere de skadelige bestanddelene i gassen. 

Velge ut og tilføre 

råstoffene i henhold til ovn 

og anvendte renseteknikker 

Råstoffene velges ut på en slik måte at ovnen og rensesystemet som brukes til å 

oppnå den nødvendige utslippsreduksjonen, kan behandle de forurensende stoffene i 

det tilførte materialet på en hensiktsmessig måte. 
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Teknikk Beskrivelse 

Optimere forbrennings-

forholdene for å redusere 

utslippene av organiske 

forbindelser 

God blanding av luft eller oksygen og karboninnhold, kontroll av gassenes 

temperatur og oppholdstid ved høye temperaturer for å oksidere det organiske 

karbonet i PCDD/F. Det kan også omfatte bruk av anriket luft eller rent oksygen. 

Bruke et matesystem (for 

en halvåpen ovn) for å 

tilsette små mengder 

råstoff 

Tilsette råstoff i små mengder i halvåpne ovner for å redusere kjølingen av ovnen 

under mating. Dette bidrar til å opprettholde en høyere gasstemperatur og forhindrer 

at PCDD/F dannes på nytt. 

Internt brennersystem Avgassen rettes gjennom brennerflammen, og det organiske karbonet omdannes til 

CO2 ved hjelp av oksygen. 

Ved temperaturer over 

250 °C, unngå avgassys-

temer der det dannes mye 

støv 

Forekomst av støv ved temperaturer over 250 °C fremmer dannelse av PCDD/F 

gjennom de novo-syntese. 

Innsprøyting av et adsorp-

sjonsmiddel i kombinasjon 

med effektiv støvopp-

samling 

PCDD/F kan bli adsorbert på støv og dermed kan utslippene reduseres ved å bruke et 

effektivt støvfiltreringssystem. Bruk av et spesifikt adsorpsjonsmiddel fremmer 

denne prosessen og reduserer utslippene av PCDD/F. 

Rask nedkjøling De novo-syntese av PCDD/F forhindres ved at gassen raskt kjøles ned fra 400 °C til 

200 °C. 

1.10.2. Utslipp til vann 

Teknikker Beskrivelser 

Kjemisk utfelling Konvertering av oppløste forurensende stoffer til en uløselig forbindelse ved å 

tilsette kjemiske utfellingsmidler. Det faste bunnfallet som dannes, skilles deretter ut 

gjennom sedimentering, flotasjon eller filtrering. Ved behov kan dette etterfølges av 

ultrafiltrering eller omvendt osmose. Kjemikalier som vanligvis brukes til utfelling 

av metaller, er kalk, natriumhydroksid og natriumsulfid. 

Sedimentering Utskilling av suspenderte partikler og suspenderte materialer ved bunnfelling. 

Flotasjon Utskilling av faste eller flytende partikler fra spillvann ved at de festes til små 

gassbobler, vanligvis luft. De flytende partiklene akkumuleres på vannoverflaten og 

samles med overflateskrapere. 

Filtrering Utskilling av faste stoffer fra spillvann ved å føre dem gjennom et porøst materiale. 

Sand er det mest brukte filtreringsmaterialet. 

Ultrafiltrering En filtreringsprosess der membraner med porestørrelser på cirka 10 μm brukes som 

filtreringsmateriale. 

Filtrering med aktivt 

karbon 

En filtreringsprosess der aktivt karbon brukes som filtreringsmateriale. 

Omvendt osmose En membranprosess der en trykkforskjell mellom de kamrene som er atskilt av 

membranen, får vann til å flyte fra den mer konsentrerte til den mindre konsentrerte 

løsningen. 
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1.10.3. Annet 

Teknikker Beskrivelser 

Duggfjerner Duggfjernere er filterenheter som fjerner luftbårne små væskedråper fra en 

gasstrøm. De består av en vevd struktur av metall- eller plasttråder med høy 

spesifikk overflate. Bevegelsesenergien gjør at de små væskedråpene i gasstrømmen 

treffer trådene og flyter sammen til større dråper. 

Sentrifugeringssystem Sentrifugeringssystemer bruker treghet til å fjerne små dråper fra avgasstrømmer 

ved bruk av sentrifugalkraft. 

Forsterket sugesystem Systemer som er utformet for å endre kapasiteten til avtrekksviften på grunnlag av 

røykkildene, som endres i løpet av syklusene med mating, smelting og tapping. 

Automatisk kontroll av brennerhastigheten under mating brukes også for å sikre 

minst mulig gasstrøm under drift med åpen dør. 

Sentrifugering av spon Sentrifugering er en mekanisk metode for å skille olje fra spon. For å øke 

hastigheten på sedimenteringsprosessen utsettes sponen for sentrifugalkraft slik at 

den skilles fra oljen. 

Tørking av spon Ved tørking av spon brukes en indirekte oppvarmet roterende trommel. Oljen fjernes 

i en pyrolyseprosess der temperaturen ligger på mellom 300 °C og 400 °C. 

Forseglet ovnsdør eller 

ovnsdørforsegling 

Ovnsdøren er utformet med henblikk på effektiv forsegling for å forebygge lekkasje 

av diffuse utslipp, og for å opprettholde overtrykket inni ovnen under smelting. 
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KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2017/175 

av 25. januar 2017 

om fastsetjing av kriteria for tildeling av EU-miljømerket til overnattingsstader 

[meld under nummeret K(2017) 299](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), særleg 

artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I medhald av forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket tildelast tenester som har ein redusert miljøverknad 

gjennom heile livssyklusen sin. 

2) Ved forordning (EF) nr. 66/2010 vart det fastsett at det skal innførast særlege kriterium for tildeling av EU-miljømerket 

for kvar produktgruppe. 

3) Ved kommisjonsvedtak 2009/564/EF(2) og kommisjonsvedtak 2009/578/EF(3) vart det innført miljøkriterium og 

tilhøyrande krav til vurdering og kontroll for høvesvis campingplasstenester og overnattingstenester, som skal gjelde 

fram til 31. desember 2016. 

4) For å betre spegle av fellestrekka til campingplasstenester og overnattingstenester og for å oppnå synergiar gjennom ei 

felles tilnærming for desse produktgruppene og sikre så effektiv forvalting av kriteria som råd, er det føremålstenleg å 

slå saman begge produktgruppene til éi produktgruppe med namnet «overnattingsstader». 

5) Dei reviderte kriteria tek sikte på å fremje bruken av fornybare energikjelder, spare energi og vatn, redusere avfall og 

betre det lokale miljøet. Dei reviderte kriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll bør gjelde i eit tidsrom 

på fem år frå datoen då det vart gjeve melding om denne avgjerda, samstundes som det vert teke omsyn til 

innovasjonssyklusen til denne produktgruppa.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 28 av 2.2.2017, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2017 av 13. juni 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, s. 7. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/564/EF av 9. juli 2009 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til camping-

plasstenester (TEU L 196 av 28.7.2009, s. 36). 

(3) Kommisjonsvedtak 2009/578/EF av 9. juli 2009 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til overnattings-

tenester (TEU L 198 av 30.7.2009, s. 57). 

2019/EØS/42/07 
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6) Kvar produktgruppe har ein kode som inngår i registreringsnummeret til EU-miljømerket. For at dei rette organa skal 

kunne tildele eit registreringsnummer til overnattingsstader som oppfyller EU-miljømerkekriteria, må produktgruppa få 

tildelt eit kodenummer. 

7) Vedtak 2009/564/EF og 2009/578/EF bør difor opphevast. 

8) Det bør innførast ein overgangsperiode for søkjarar som har fått tildelt EU-miljømerket for campingplasstenester eller 

overnattingstenester på grunnlag av dei kriteria som er fastsette i høvesvis vedtak 2009/564/EF og 2009/578/EF, slik at 

dei får nok tid til å kunne tilpasse produktet sitt til å verte i samsvar med dei reviderte kriteria og krava. Søkjarar bør òg 

kunne sende inn søknader på grunnlag av dei miljøkriteria som er fastsette i vedtak 2009/564/EF og 2009/578/EF, i eit 

tilstrekkeleg langt tidsrom. 

9) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av 

artikkel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

1. Produktgruppa «overnattingsstader» skal omfatte yting av overnattingstenester og campingplasstenester og dei følgjande 

tilleggstenestene som vert ytte i samband med overnattingsstaden: 

1) Måltid. 

2) Fritids- eller treningsfasilitetar. 

3) Grøntområde. 

4) Lokale til særskilde arrangement, til dømes forretningskonferansar, møte eller kurs. 

5) Sanitæranlegg, vaske- og matlagingsrom eller informasjonstenester til felles bruk for campingturistar, reisande og overnat-

tingsgjester. 

2. Transporttenester og forlystingsreiser kjem ikkje inn under produktgruppa «overnattingsstader». 

Artikkel 2 

I denne avgjerda tyder: 

1) «overnattingstenester» eit tilbod, mot vederlag, om innandørs overnatting i rom som minst er utstyrte med ei seng, og som 

har eige eller felles sanitæranlegg, til turistar, reisande og overnattingsgjester, 

2) «campingplasstenester» eit tilbod, mot vederlag, om plassar som er tilpassa følgjande: telt, campingvogner, husvogner, 

campingbilar, campinghytter og husvære til utleige, og som har eige eller felles sanitæranlegg, til turistar, reisande og 

overnattingsgjester, 

3) «måltid» frukost eller andre måltid, 

4) «fritids- eller treningsfasilitetar» badstover, symjebasseng, sportsanlegg og velværesenter som er tilgjengelege for gjester 

eller andre personar, eller begge, 

5) «grøntområde» parkar, hagar eller andre utandørsområde som er opne for turistar, reisande og overnattingsgjester.  
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Artikkel 3 

For å kunne få tildelt EU-miljømerket i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010 må ein overnattingsstad høyre inn under 

produktgruppa «overnattingsstader» slik det er definert i artikkel 1 i denne avgjerda, og oppfylle alle dei følgjande krava og dei 

tilhøyrande krava til vurdering og kontroll som er fastsette i vedlegget til denne avgjerda: 

a) Han må oppfylle alle dei kriteria som er fastsette i avsnitt A i vedlegget til denne avgjerda. 

b) Han må oppfylle tilstrekkeleg mange av dei kriteria som er fastsette i avsnitt B i vedlegget til denne avgjerda, for å oppnå 

det poengtalet som krevst i medhald av artikkel 4 og 5. 

Artikkel 4 

1. For føremåla med artikkel 3 bokstav b) må overnattingstenester oppnå minst 20 poeng. 

2. Det minste poengtalet som krevst i medhald av nr. 1, vert auka med følgjande: 

a) Tre poeng dersom forvaltaren eller eigaren av overnattingstenesta serverer måltid. 

b) Tre poeng dersom forvaltaren eller eigaren av overnattingstenesta gjer grøntområde tilgjengelege for gjester. 

c) Tre poeng dersom forvaltaren eller eigaren av overnattingstenesta tilbyr fritids- eller treningsfasilitetar, eller fem poeng 

dersom desse fritids- eller treningsfasilitetane omfattar eit velværesenter som òg er tilgjengeleg for andre enn gjester. 

Artikkel 5 

1. For føremåla med artikkel 3 bokstav b) må campingplasstenester oppnå minst 20 poeng, eller 24 poeng dersom det er finst 

tilbod om felles tenester. 

2. Det minstekravet som er fastsett i nr. 1, vert auka med følgjande: 

a) Tre poeng dersom forvaltaren eller eigaren av campingplasstenesta serverer måltid. 

b) Tre poeng dersom forvaltaren eller eigaren av campingplasstenesta gjer grøntområde tilgjengelege for gjester. 

c) Tre poeng dersom forvaltaren eller eigaren av campingplasstenesta tilbyr fritids- eller treningsfasilitetar, eller fem poeng 

dersom desse fritids- eller treningsfasilitetane omfattar eit velværesenter som òg er tilgjengeleg for andre enn gjester. 

Artikkel 6 

Kriteria for tildeling av EU-miljømerket til produktgruppa «overnattingsstader» og dei tilhøyrande krava til vurdering og 

kontroll skal gjelde i fem år frå datoen då det vart gjeve melding om denne avgjerda. 

Artikkel 7 

For administrative føremål vert produktgruppa «overnattingsstader» tildelt kodenummeret «051». 

Artikkel 8 

Vedtak 2009/564/EF og 2009/578/EF vert oppheva. 

Artikkel 9 

Som eit unntak frå artikkel 8 kan søknader om tildeling av EU-miljømerket til produkt som er omfatta av produktgruppene 

«overnattingstenester» eller «campingplasstenester», som er sende inn seinast to månader etter datoen då det vart gjeve melding 

om denne avgjerda, byggje på dei kriteria som er fastsette i vedtak 2009/578/EF eller 2009/564/EF, eller dei kriteria som er 

fastsette i denne avgjerda. 

EU-miljømerkelisensar som er tildelte i samsvar med dei kriteria som er fastsette i vedtak 2009/564/EF eller 2009/578/EF, kan 

nyttast i 20 månader frå datoen då det vart gjeve melding om denne avgjerda. 
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Artikkel 10 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 25. januar 2017. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

MÅLSETJING 

KRITERIUM FOR EU-MILJØMERKET 

Kriterium for tildeling av EU-miljømerket til overnattingsstader: 

Obligatoriske kriterium 

Allmenne forvaltingskriterium 

Kriterium 1. Grunnlag for ei miljøstyringsordning 

Kriterium 2. Opplæring av personale 

Kriterium 3. Informasjon til gjestene 

Kriterium 4. Generelt vedlikehald 

Kriterium 5. Overvaking av forbruk 

Kriterium for energi 

Kriterium 6. Energieffektive romoppvarmingsanlegg og vassvarmarar 

Kriterium 7. Energieffektive klimaanlegg og luftbaserte varmepumper 

Kriterium 8. Energieffektiv lysgjeving 

Kriterium 9. Temperaturregulering 

Kriterium 10. Automatisk avstenging av oppvarming, ventilasjon og luftkondisjonering (HVAC) og lysgjeving 

Kriterium 11. Utandørs varme- og klimaanlegg 

Kriterium 12. Kjøp av elektrisk kraft frå ein leverandør som nyttar fornybare energikjelder 

Kriterium 13. Kol og fyringsoljer 

Kriterium for vatn 

Kriterium 14. Effektive vassarmaturar: baderomsarmaturar og dusjar 

Kriterium 15. Effektive vassarmaturar: klosett og urinal 

Kriterium 16. Mindre tekstilvask gjennom ombruk av handkle og sengetøy 

Kriterium for avfall og spillvatn 

Kriterium 17. Avfallsførebygging: plan for reduksjon av matavfall 

Kriterium 18. Avfallsførebygging: eingongsartiklar 

Kriterium 19. Avfallssortering og levering til attvinning 

Andre kriterium 

Kriterium 20. Røykjeforbod i fellesområde 

Kriterium 21. Fremjing av miljøvenlege transportmiddel 

Kriterium 22. Opplysningar på EU-miljømerket  
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Valfrie kriterium 

Allmenne forvaltingskriterium 

Kriterium 23. EMAS-registrering eller ISO-sertifisering av overnattingsstaden (opp til 5 poeng) 

Kriterium 24. EMAS-registrering eller ISO-sertifisering av leverandørar (opp til 5 poeng) 

Kriterium 25. Miljømerkte tenester (opp til 4 poeng) 

Kriterium 26. Informasjon og opplæring om miljø- og samfunnstilhøve (opp til 2 poeng) 

Kriterium 27. Overvaking av forbruk: energi- og vassmålingar (opp til 2 poeng) 

Kriterium for energi 

Kriterium 28. Energieffektive romoppvarmingsanlegg og vassvarmarar (opp til 3 poeng) 

Kriterium 29. Energieffektive klimaanlegg og luftbaserte varmepumper (opp til 3,5 poeng) 

Kriterium 30. Luftbaserte varmepumper med opp til 100 kW varmeyting (3 poeng) 

Kriterium 31. Energieffektive hushaldsapparat og energieffektiv lysgjeving (opp til 4 poeng) 

Kriterium 32. Varmeattvinning (opp til 3 poeng) 

Kriterium 33. Temperaturregulering og isolering av vindauge (opp til 4 poeng) 

Kriterium 34. Automatisk avstenging av apparat/innretningar (opp til 4,5 poeng) 

Kriterium 35. Fjernvarme/fjernkjøling og kjøling frå kraftvarme (opp til 4 poeng) 

Kriterium 36. Elektriske handtørkarar med avstandssensor (1 poeng) 

Kriterium 37. Utslepp frå anlegg for romoppvarming (1,5 poeng) 

Kriterium 38. Kjøp av elektrisk kraft frå ein leverandør som nyttar fornybare energikjelder (opp til 4 poeng) 

Kriterium 39. Eigenproduksjon på staden av elektrisk kraft frå fornybare energikjelder (opp til 5 poeng) 

Kriterium 40. Varmeenergi frå fornybare energikjelder (opp til 3,5 poeng) 

Kriterium 41. Oppvarming av symjebasseng (opp til 1,5 poeng) 

Kriterium for vatn 

Kriterium 42. Effektive vassarmaturar: baderomsarmaturar og dusjar (opp til 4 poeng) 

Kriterium 43. Effektive vassarmaturar: klosett og urinal (opp til 4,5 poeng) 

Kriterium 44. Vassforbruket til oppvaskmaskiner (2,5 poeng) 

Kriterium 45. Vassforbruket til vaskemaskiner (3 poeng) 

Kriterium 46. Opplysningar om hardt vatn (opp til 1,5 poeng) 

Kriterium 47. Optimert ettersyn av symjebasseng (opp til 2,5 poeng) 

Kriterium 48. Resirkulering av regnvatn og gråvatn (opp til 3 poeng) 

Kriterium 49. Effektiv vatning (1,5 poeng) 

Kriterium 50. Lokalt heimehøyrande eller ikkje-invaderande framande artar til planting utandørs (opp til 2 poeng)  
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Kriterium for avfall og spillvatn 

Kriterium 51. Papirprodukt (opp til 2 poeng) 

Kriterium 52. Varige varer (opp til 4 poeng) 

Kriterium 53. Tilbod av drikkar (2 poeng) 

Kriterium 54. Innkjøp av vaske-, reingjerings- og oppvaskmiddel og toalettartiklar (opp til 2 poeng) 

Kriterium 55. Minimering av bruken av reingjeringsmiddel (1,5 poeng) 

Kriterium 56. Avising (1 poeng) 

Kriterium 57. Brukte tekstilar og møblar (opp til 2 poeng) 

Kriterium 58. Kompostering (opp til 2 poeng) 

Kriterium 59. Reinsing av spillvatn (opp til 3 poeng) 

Andre kriterium 

Kriterium 60. Røykjeforbod på romma (1 poeng) 

Kriterium 61. Velferdsplan (opp til 2 poeng) 

Kriterium 62. Køyretøy til vedlikehald (1 poeng) 

Kriterium 63. Tilbod om miljøvenlege transportmiddel (opp til 2,5 poeng) 

Kriterium 64. Overflater utan dekke (1 poeng) 

Kriterium 65. Lokale og økologiske produkt (opp til 4 poeng) 

Kriterium 66. Unngå bruk av pesticid (2 poeng) 

Kriterium 67. Andre miljøtiltak og sosiale tiltak (opp til 3 poeng) 

VURDERING OG KONTROLL 

Dei særlege krava til vurdering og kontroll er oppførte under kvart kriterium i avsnitt A og B. 

Når søkjaren skal leggje fram fråsegner, dokumentasjon, analysar, prøvingsrapportar eller andre prov som stadfestar at produktet 

oppfyller kriteria, kan desse kome frå søkjaren sjølv eller frå leverandøren eller leverandørane til søkjaren osv., alt etter korleis det 

høver. 

Dei rette organa skal først og fremst godkjenne attestar som er utferda av organ som er akkrediterte i samsvar med den relevante 

harmoniserte standarden for prøvings- og kalibreringslaboratorium, og kontrollar utførte av organ som er akkrediterte i samsvar 

med den relevante harmoniserte standarden for organ som sertifiserer produkt, framgangsmåtar og tenester. Akkrediteringa skal 

gjennomførast i samsvar med føresegnene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(1). 

Opplysningar som er henta frå miljøfråsegnene som er sende inn i samband med EU-ordninga for miljøstyring og miljørevisjon(2) 

(EMAS), vert rekna som likeverdige med dei attestane som er nemnde i det førre leddet. 

Det kan eventuelt nyttast andre prøvingsmetodar enn dei som er oppførte under kvart kriterium, dersom det rette organet som 

vurderer søknaden, meiner at dei er jamgode.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for 

markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (TEU L 218 av 13.8.2008, s. 30). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 av 25. november 2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskaps-

ordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), og om oppheving av forordning (EF) nr. 761/2001 og kommisjonsvedtak 2001/681/EF 

og 2006/193/EF (TEU L 342 av 22.12.2009, s. 1). 
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Om naudsynt kan dei rette organa krevje utfyllande dokumentasjon og utføre uavhengige kontrollar. 

Dei rette organa skal vitje staden før dei tildeler EU-miljømerkelisensen, og dei kan følgje opp med jamlege oppfølgings-

vitjingar i løpet av den perioden som miljømerket er tildelt for. 

Det er ein føresetnad at tenestene oppfyller alle lovfesta krav i staten eller statane der overnattingsstaden ligg. Særleg skal 

følgjande sikrast: 

 1. Den fysiske bygninga skal oppfylle EU-regelverket og nasjonale og lokale lover og forskrifter med omsyn til 

energieffektivitet, varmeisolasjon, vasskjelder, reinsing av vatn og slutthandsaming av spillvatn (medrekna kjemikalie-

klosett), innsamling og slutthandsaming av avfall, vedlikehald og reparasjon av utstyr, tryggleik og helse, og alle 

relevante lover eller forskrifter for området med omsyn til vern av landskap og biologisk mangfald. 

 2. Føretaket skal vere verksamt og registrert i samsvar med nasjonale eller lokale lover, og personalet til føretaket skal 

vere tilsette og forsikra på lovleg måte. For dette føremålet skal personalet ha ei skriftleg kontrakt som er i samsvar 

med nasjonal lovgjeving, dei skal minst få den nasjonale eller regionale minsteløna som er fastsett ved tariffavtaler 

(dersom det ikkje finst tariffavtaler, skal personalet minst få den lovpålagde nasjonale eller regionale minsteløna), og 

dei skal ha ei arbeidstid som er i samsvar med nasjonal lovgjeving. 

Søkjaren skal stadfeste og vise at tenesta oppfyller desse krava gjennom uavhengige kontrollar eller dokumentasjon, utan at det 

rører ved nasjonal personvernlovgjeving (t.d. byggjeløyve, fråsegner frå faglærde teknikarar om korleis nasjonal lovgjeving og 

lokale forskrifter i samband med dei førnemnde bygningsaspekta vert etterlevde, kopi av ein skriftleg velferdsplan, kopiar av 

kontraktar, fråsegner om at dei tilsette er registrerte i det nasjonale sosialforsikringssystemet, offisiell dokumentasjon/ 

registerutskrift med namn og tal på tilsette, utferda av arbeidstilsynet hjå dei lokale styresmaktene eller ein representant for 

dette tilsynet). Vidare kan det utførast direkteintervju med tilfeldig utvalde tilsette i samband med vitjingar på staden. 

AVSNITT A 

KRITERIUM SOM ER NEMNDE I ARTIKKEL 3 BOKSTAV a) 

ALLMENN FORVALTING 

Kriterium 1. Grunnlag for ei miljøstyringsordning 

Overnattingsstaden skal leggje grunnlaget for ei miljøstyringsordning ved å innføre følgjande prosessar: 

— Ein miljøpolitikk som peikar ut dei mest relevante miljøaspekta for overnattingsstaden med omsyn til energi, vatn og 

avfall. 

— Eit detaljert handlingsprogram som skal fastsetjast minst annakvart år med omsyn til miljøprestasjonsmål for dei 

utpeikte miljøaspekta, samstundes som det vert teke omsyn til dei krava som er fastsette i denne avgjerda om  

EU-miljømerket. 

Dersom dei utpeikte miljøaspekta ikkje vert handsama innanfor ramma av dette EU-miljømerket, bør måla helst byggje 

på dei indikatorane for miljøprestasjon og dei standardverdiane for referansemåling av beste kvalitet som er fastsette i 

referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis for turistsektoren(1) (EMAS), 

— Ein intern evalueringsprosess som gjer det mogleg å kontrollere prestasjonane til verksemda minst ein gong i året 

med omsyn til dei måla som er definerte i handlingsprogrammet, og iverksetjing av korrigerande tiltak dersom det 

trengst.  

  

(1) Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/611 av 15. april 2016 om referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke 

indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet for turistsektoren i henhold til forordning (EF)  

nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) (TEU L 104 av 

20.4.2016, s. 27). 
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Opplysningar om dei prosessane som er nemnde i det førre leddet, skal vere tilgjengelege for gjester og personale. 

Kommentarar og tilbakemeldingar frå gjester som er samla inn ved det spørjeskjemaet som er nemnt i kriterium 3, skal 

evaluerast i den interne evalueringsprosessen og i handlingsprogrammet, dersom det er naudsynt. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med 

— ein kopi av miljøpolitikken, 

— handlingsprogrammet og 

— evalueringsrapporten, som skal gjerast tilgjengeleg for det rette organet innan to år etter at søknaden vart sendt inn, og 

ajourførast annakvart år. 

Søkjarar som er registrerte i EMAS eller sertifiserte etter ISO 14001, skal reknast for å oppfylle krava. I så fall skal ISO 14001-

sertifikatet eller EMAS-registreringa leggjast fram som prov. Når det gjeld ISO 14001-sertifisering, skal det saman med 

søknaden leggjast ved ein rapport som samanfattar prestasjonane med omsyn til dei måla som er definerte i handlings-

programmet. 

Kriterium 2. Opplæring av personale 

a) Overnattingsstaden skal gje personalet (òg innleigd eksternt personale) informasjon og opplæring, medrekna skriftlege 

framgangsmåtar eller handbøker, for å sikre at miljøtiltaka vert gjennomførte, og for å auke medvitet om ansvarleg 

åtferd når det gjeld miljøet i samsvar med dei obligatoriske og dei relevante valfrie kriteria for dette EU-miljømerket. 

Særleg følgjande aspekt skal inngå i opplæringa av personalet: 

 i) Miljøpolitikken og handlingsplanen til overnattingsstaden og medvit om EU-miljømerket for overnattings-

stader. 

 ii) Energisparingstiltak i samband med lysgjeving, klimaanlegg og oppvarming når personalet forlèt rommet 

eller vindauge vert opna. 

 iii) Vassparingstiltak i samband med lekkasjekontroll, vatning, kor ofte sengetøy og handkle vert bytte, og 

framgangsmåten for tilbakespyling av symjebasseng. 

 iv) Tiltak for å minimere bruken av kjemikaliar i produkt til reingjering, oppvask, desinfisering, tekstilvask og 

andre spesielle typar reingjering (t.d. tilbakespyling av symjebasseng), som berre skal nyttast der det er 

naudsynt. Dersom informasjon om dosering er tilgjengeleg, skal desse produkta doserast slik det står på 

emballasjen eller slik produsenten tilrår. 

 v) Avfallsreduserings- og avfallssorteringstiltak i samband med eingongsartiklar og avfallskategoriar. 

 vi) Tilgang til miljøvenlege transportmiddel for personalet. 

 vii) Den relevante informasjonen som personalet skal gje gjestene i samsvar med kriterium 3. 

b) Det skal gjevast høveleg opplæring til alt nytt personale innan fire veker frå tilsetjinga, og ei oppfrisking av dei 

førnemnde aspekta for resten av personalet minst éin gong i året. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med nærmare opplysningar om opplærings-

programmet, innhaldet og kva personale som har fått kva slags opplæring og til kva tid. Datoar og typar opplæring av personale 

skal registrerast som prov på at oppfriskinga har funne stad.  
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Kriterium 3. Informasjon til gjestene 

a) Overnattingsstaden skal òg syte for informasjon til gjestene for å sikre at miljøtiltaka vert gjennomførte, og for å auke 

medvitet om ansvarleg åtferd når det gjeld miljøet i samsvar med dei obligatoriske og dei relevante valfrie kriteria for 

dette EU-miljømerket. Denne informasjonen skal gjevast aktivt til gjestene, munnleg eller skriftleg, i resepsjonen eller 

på rommet, og skal særleg innehalde følgjande aspekt: 

 i) Miljøpolitikken til overnattingsstaden og medvit om EU-miljømerket for overnattingsstader. 

 ii) Energisparingstiltak i samband med lysgjeving, klimaanlegg og oppvarming når gjestene forlèt rommet eller 

vindauge vert opna. 

 iii) Vassparingstiltak i samband med lekkasjekontroll og kor ofte sengetøy og handkle vert bytte. 

 iv) Avfallsreduserings- og avfallssorteringstiltak i samband med eingongsartiklar, avfallskategoriar og artiklar 

som ikkje skal kastast ut med spillvatnet. I tillegg skal det vere eit oppslag eller anna informasjonsmateriell i 

frukost- eller matsalar med råd om korleis ein kan redusere matavfall. 

 v) Tilgang til miljøvenlege transportmiddel for gjestene. 

 vi) Overnattingsstaden skal syte for at gjestene får informasjon om lokale turistmål, omvisarar, restaurantar, 

marknader og lokalt handverk. 

b) Gjestene skal få eit skjema via internett eller på staden med spørsmål om kva dei synest om dei generelle miljøaspekta 

til overnattingsstaden, som er oppførte under bokstav a), og om dei generelt sett er nøgde med fasilitetane og tenestene 

til overnattingsstaden. Det skal vere på plass ein klar framgangsmåte for å registrere kommentarar og klager frå 

gjestene, kva svar som er gjevne, og kva korrigerande tiltak som er sette i verk. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med kopiar av informasjonen til gjestene. Søkjaren 

skal opplyse om framgangsmåtane for utdeling og innsamling av informasjonen og spørjeskjemaet og korleis det vert teke 

omsyn til svara. 

Kriterium 4. Generelt vedlikehald 

Førebyggjande vedlikehald av apparat/innretningar skal gjerast minst ein gong i året eller oftare dersom lovgjevinga eller 

rettleiinga frå produsenten krev det. Vedlikehaldet skal omfatte undersøking av eventuelle lekkasjar og kontroll av at, som eit 

minimum, utstyr som nyttar energi (t.d. anlegg for oppvarming, ventilasjon og luftkondisjonering (HVAC), kjølesystem osv.) 

og vatn (t.d. sanitærarmaturar, vatningsanlegg osv.), skal verke på ein tilfredsstillande måte på overnattingsstaden. 

Apparat som nyttar kjølemiddel som er omfatta av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014(1), skal kontrollerast og 

vedlikehaldast på følgjande måte: 

a) For utstyr som inneheld fluorhaldige klimagassar i ei mengd på 5 tonn CO2--ekvivalentar eller meir, men mindre enn  

50 tonn CO2--ekvivalentar: minst kvar 12. månad, eller dersom det er installert eit lekkasjepåvisingssystem: minst kvar 

24. månad. 

b) For utstyr som inneheld fluorhaldige klimagassar i ei mengd på 50 tonn CO2--ekvivalentar eller meir, men mindre enn 

500 tonn CO2--ekvivalentar: minst kvar 6. månad, eller dersom det er installert eit lekkasjepåvisingssystem: minst kvar 

12. månad. 

c) For utstyr som inneheld fluorhaldige klimagassar i ei mengd på 500 tonn CO2--ekvivalentar eller meir: minst kvar  

3. månad, eller dersom det er installert eit lekkasjepåvisingssystem: minst kvar 6. månad. 

All vedlikehaldsverksemd skal registrerast i eit særskilt vedlikehaldsregister, og det skal opplysast om cirka kor mykje vatn som 

lek frå vassforsyningsutstyret. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014 av 16. april 2014 om fluorholdige klimagasser og om oppheving av forordning 

(EF) nr. 842/2006 (TEU L 150 av 20.5.2014, s. 195). 
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Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med ei kort utgreiing om vedlikehaldsprogrammet, 

opplysningar om dei personane eller føretaka som utfører vedlikehaldet, og vedlikehaldsregisteret. 

Kriterium 5. Overvaking av forbruk 

Overnattingsstaden skal ha framgangsmåtar for månadleg eller minst årleg innsamling og overvaking av opplysningar om minst 

dei følgjande aspekta: 

a) Spesifikt energiforbruk (kWh/overnattingsdøgn og/eller kWh/m2 (innandørsareal) per år). 

b) Prosentdelen av sluttforbruket av energi som kjem frå fornybar energi produsert på staden (%). 

c) Vassforbruk per overnattingsdøgn (liter/overnattingsdøgn), medrekna vatn som vert nytta til vatning (dersom det er 

relevant), og til andre aktivitetar der det vert nytta vatn. 

d) Avfallsproduksjon per overnattingsdøgn (kg/overnattingsdøgn). Matavfall skal overvakast separat(1). 

e) Forbruk av kjemikaliar i produkt til reingjering, oppvask, tekstilvask, desinfisering og andre spesielle typar reingjering 

(t.d. tilbakespyling av symjebasseng) (kg eller liter/overnattingsdøgn), med opplysning om dei er bruksferdige eller 

ufortynna. 

f) Prosentdel av produkt med ISO type I-merke (%) som vert nytta innanfor ramma av dei relevante valfrie kriteria i 

denne avgjerda om EU-miljømerket. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med ei utgreiing om framgangsmåtane for 

innsamling og overvaking. Overnattingsstaden skal leggje fram eit kort samandrag av dei opplysningane som er samla inn om 

dei forbruksparametrane som er nemnde ovanfor, saman med den interne evalueringsrapporten som er nemnd i kriterium 1, som 

skal gjerast tilgjengeleg for det rette organet innan to år etter at søknaden vart sendt inn, og deretter annakvart år. 

ENERGI 

Kriterium 6. Energieffektive romoppvarmingsanlegg og vassvarmarar 

a) Vassbaserte romoppvarmingsanlegg som er installerte i den perioden som EU-miljømerkelisensen gjeld for, skal 

i) vere høgeffektive kraftvarmeverk slik det er definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU(2), eller 

ii) ha ein sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming og/eller grenseverdiar for klimagassutslepp i 

samsvar med verdiane i dei følgjande tabellane, utrekna i samsvar med kommisjonsavgjerd 2014/314/EU(3): 

Type vassbasert romoppvarmingsanlegg Effektivitetsindikator 

Alle anlegg for romoppvarming bortsett frå 

varmeanlegg med kjel fyrt med fast 

biomassebrensel og varmeanlegg med 

varmepumpe 

Minste sesongavhengige energieffektivitet ved romoppvarming 

(ηs) ≥ 98 % 

Varmeanlegg med kjel fyrt med fast 

biomassebrensel 

Minste sesongavhengige energieffektivitet ved romoppvarming 

(ηs) ≥ 79 % 

  

(1) Gjeld dersom det vert servert måltid og dei lokale avfallshandteringsanlegga tillèt separat innsamling av organisk avfall. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU av 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om endring av direktiv 2009/125/EF og 

2010/30/EU og om oppheving av direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (TEU L 315 av 14.11.2012, s. 1). 

(3) Kommisjonsbeslutning 2014/314/EU av 28. mai 2014 om fastsettelse av kriterier for tildeling av EU-miljømerket til vannbaserte 

varmeanlegg (TEU L 164 av 3.6.2014, s. 83). 
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Type vassbasert romoppvarmingsanlegg Effektivitetsindikator 

Varmeanlegg med varmepumpe (det er to 

alternativ for varmepumper som nyttar 

kjølemiddel med potensial for global 

oppvarming (GWP) ≤ 2 000, alternativ 2 er 

obligatorisk for varmepumper som nyttar 

kjølemiddel med GWP ≤ 2 000) 

Alternativ 1 — Minste sesongavhengige energieffektivitet ved 

romoppvarming/GWP-verdiar for kjølemiddelet 

ηs ≥ 107 %/[0–500] 

ηs ≥ 110 %/(500–1 000] 

ηs ≥ 120 %/(1 000–2 000] 

ηs ≥ 130 %/> 2 000 

Alternativ 2 — Grenseverdiar for utslepp av klimagassar 

150 g CO2-ekvivalentar/kWh varmeyting 

b) Varmeomnar som er installerte i den perioden som EU-miljømerkelisensen gjeld for, skal oppfylle det kravet til minste 

sesongavhengige energieffektivitet ved romoppvarming som er fastsett i kommisjonsforordning (EU) 2015/1185(1) 

eller i kommisjonsforordning (EU) 2015/1188(2). 

c) Vassvarmarar som er installerte i den perioden som EU-miljømerkelisensen gjeld for, skal minst ha følgjande relevante 

energieffektivitetsindikatorar: 

Type vassvarmar Energieffektivitetsindikator 

Alle vassvarmarar med oppgjeven forbruksprofil ≤ S Energiklasse A(b) 

Alle vassvarmarar bortsett frå varmepumpevassvarmarar, med oppgjeven 

forbruksprofil > S og ≤ XXL 

Energiklasse A(b) 

Varmepumpevassvarmarar med oppgjeven forbruksprofil > S og  

≤ XXL 

Energiklasse A+(b) 

Alle vassvarmarar med oppgjeven forbruksprofil > XXL (3XL og 4XL) Energieffektivitet ved vassvarming 

≥ 131 %(c) 

(b) Som definert i vedlegg II til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 812/2013(1). 

(c) Som definert i vedlegg VI til kommisjonsforordning (EU) nr. 814/2013(2). 

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 812/2013 av 18. februar 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/30/EU med omsyn til energimerking av vassvarmarar, varmtvassbehaldarar og pakkar med vassvarmar og solvarme-

innretning (TEU L 239 av 6.9.2013, s. 83). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 814/2013 av 2. august 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/125/EF med omsyn til krav til miljøvenleg utforming av vassvarmarar og varmtvassbehaldarar (TEU L 239 av 6.9.2013, 

s. 162). 

d) Eksisterande kraftvarmeverk skal vere i samsvar med definisjonen av høgeffektiv i vedlegg III til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/8/EF(3) eller vedlegg II til direktiv 2012/27/EU dersom dei er installerte etter 4. desember 2012. 

e) Eksisterande varmtvasskjelar som vert fyrte med flytande eller gassformig brensel slik det er definert i rådsdirektiv 

92/42/EØF(4), skal vere i samsvar med dei standardane for verknadsgrad som tilsvarar minst tre stjerner slik det er 

fastsett i det nemnde direktivet. Verknadsgraden til kjelar som ikkje er omfatta av direktiv 92/42/EØF, skal vere i 

samsvar med rettleiinga frå produsenten og med nasjonal og lokal lovgjeving om verknadsgrad, men ein verknadsgrad 

på under 88 % for slike eksisterande kjelar, skal ikkje godkjennast (bortsett frå for biomassekjelar).  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) 2015/1185 av 24. april 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med 

hensyn til krav til miljøvennlig utforming av varmeovner fyrt med fast brensel (TEU L 193 av 21.7.2015, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2015/1188 av 28. april 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med 

hensyn til krav til miljøvennlig utforming av varmeovner (TEU L 193 av 21.7.2015, s. 76). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/8/EF av 11. februar 2004 om fremming av kraftvarme basert på etterspørsel etter nyttbar varme på 

det indre marked for energi og om endring av direktiv 92/42/EØF (TEU L 52 av 21.2.2004, s. 50). 

(4) Rådsdirektiv 92/42/EØF av 21. mai 1992 om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig 

brensel (TEF L 167 av 22.6.1992, s. 17). 
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Vurdering og kontroll 

For krav a), b) og c) skal lisensinnehavaren informere det rette organet om nyinstalleringa av dei relevante apparata i den 

perioden som EU-miljømerkelisensen gjeld for, og leggje fram tekniske spesifikasjonar frå produsenten eller dei faglærde 

teknikarane som er ansvarlege for installering, sal eller vedlikehald av romoppvarmingsanlegga og vassvarmarane, saman med 

opplysningar om korleis kravet til effektivitet vert oppfylt. Vassbaserte varmeanlegg med EU-miljømerket skal reknast for å 

oppfylle krav a) ii). Produkt som ber andre ISO type I-merke som oppfyller eit av krava som er oppførte under bokstav a) til e), 

skal reknast for å oppfylle dei høvesvise krava i dette kriteriet. Dersom det vert nytta vassbaserte varmeanlegg som er tildelte 

EU-miljømerket, skal søkjaren leggje fram ein kopi av EU-miljømerkesertifikatet eller av etiketten på emballasjen som viser at 

merket vart tildelt i samsvar med avgjerd 2014/314/EU. Dersom det vert nytta produkt som ber andre ISO type I-merke, skal 

søkjaren leggje fram ein kopi av sertifikatet for type I-merket eller av etiketten på emballasjen og oppgje dei krava til ISO type 

I-merke som er oppførte under bokstav a) til e). For krav d) og e) skal søkjaren leggje fram tekniske spesifikasjonar frå 

produsenten eller dei faglærde teknikarane som er ansvarlege for installering, sal eller vedlikehald av romoppvarmingsanlegga 

og vassvarmarane, saman med opplysningar om korleis kravet til effektivitet vert oppfylt. 

Kriterium 7. Energieffektive klimaanlegg og luftbaserte varmepumper 

Klimaanlegg til hushaldsbruk og luftbaserte varmepumper som er installerte i den perioden som EU-miljømerkelisensen gjeld 

for, skal minst ha følgjande relevante energiklassar, slik dei er definerte i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 626/2011(1): 

Type Energieffektivitetsklasse (kjøling/oppvarming) 

Monosplitt < 3kW A+++/A+++ 

Monosplitt 3–4 kW A+++/A+++ 

Monosplitt 4–5 kW A+++/A++ 

Monosplitt 5–6 kW A+++/A+++ 

Monosplitt 6–7 kW A++/A+ 

Monosplitt 7–8 kW A++/A+ 

Monosplitt > 8kW A++/A++ 

Multisplitt A++/A+ 

Merknad: Dette kriteriet gjeld for nettdrivne klimaanlegg og luftbaserte varmepumper med ein nominell kapasitet på ≤ 12 kW 

for kjøling, eller for oppvarming dersom produktet ikkje har kjølefunksjon. Dette kriteriet gjeld ikkje for apparat som nyttar 

andre energikjelder enn elektrisk kraft, eller apparat der kondensator- og/eller fordamparsida ikkje nyttar luft som medium for 

varmeoverføring. 

Vurdering og kontroll 

Lisensinnehavaren skal informere det rette organet om nyinstalleringa av dei ovannemnde apparata i den perioden som  

EU-miljømerkelisensen gjeld for, og leggje fram tekniske spesifikasjonar frå produsenten eller dei faglærde teknikarane som er 

ansvarlege for installering, sal eller vedlikehald av klimaanlegget, saman med opplysningar om korleis kravet til effektivitet 

vert oppfylt. 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med 

omsyn til energimerking av klimaanlegg (TEU L 178 av 6.7.2011, s. 1). 
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Kriterium 8. Energieffektiv lysgjeving 

a) På tidspunktet for tildeling av EU-miljømerkelisensen skal 

 i) minst 40 % av all lysgjeving på overnattingsstaden tilhøyre minst klasse A, som fastsett i samsvar med 

vedlegg VI til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2012(1), 

 ii) minst 50 % av lysgjevinga på stader der det er sannsynleg at lampane vil vere tende i meir enn fem timar per 

døgn, tilhøyre minst klasse A, som fastsett i samsvar med vedlegg VI til delegert forordning (EU) nr. 874/2012. 

b) Innan høgst to år etter tidspunktet for tildeling av EU-miljømerkelisensen skal 

 i) minst 80 % av all lysgjeving på overnattingsstaden tilhøyre minst klasse A, som fastsett i samsvar med 

vedlegg VI til delegert forordning (EU) nr. 874/2012, 

 ii) 100 % av lysgjevinga på stader der det er sannsynleg at lampane vil vere tende i meir enn fem timar per døgn, 

tilhøyre minst klasse A, som fastsett i samsvar med vedlegg VI til delegert forordning (EU) nr. 874/2012. 

Merknad: Prosentdelane er fastsette i høve til den samla mengda lysarmaturar som er eigna for energisparande lysgjeving. 

Verdiane ovanfor gjeld ikkje for lysarmaturar som på grunn av fysiske eigenskapar ikkje tillèt bruk av energisparande 

lysgjeving. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram for det rette organet skriftlege rapportar om den samla mengda av lampar og lysarmaturar som er 

eigna for energisparande lysgjeving, driftstimar og mengda energisparande lampar og lysarmaturar som minst tilhøyrer klasse 

A, som fastsett i samsvar med vedlegg VI til delegert forordning (EU) nr. 874/2012. Rapportane skal òg omfatte ei utgreiing om 

kvifor det ikkje er mogleg å byte ut lampar og lysarmaturar i dei tilfella der fysiske eigenskapar ikkje tillèt bruk av 

energisparande lampar og lysarmaturar. Det skal leggjast fram to rapportar, den første på søknadsdatoen og den andre høgst to 

år etter datoen for tildelinga. 

Fysiske eigenskapar som kan hindre bruk av energisparande lyspærer, kan vere dekorlysgjeving som krev spesiallampar og  

-lysarmaturar, dimbar lysgjeving eller andre tilfelle der energisparande lysgjeving ikkje er tilgjengeleg. I slike tilfelle skal det 

leggjast fram dokumentasjon som viser kvifor energisparande lampar og lysarmaturar ikkje kan nyttast. Dette kan omfatte til 

dømes fotografi av den lysgjevingstypen som er installert. 

Kriterium 9. Temperaturregulering 

Temperaturen i alle fellesområde (t.d. restaurantar, opphaldsrom og konferanserom) skal vere regulerte individuelt innanfor 

følgjande fastlagde intervall: 

 i) Temperaturen i fellesområda skal ved kjøling liggje på 22 °C eller høgare (+/– 2 °C etter oppmoding frå gjestene) om 

sommaren. 

ii) Temperaturen i fellesområda skal ved oppvarming liggje på 22 °C eller lågare (+/– 2 °C etter oppmoding frå gjestene) 

om vinteren. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med dokumentasjon om kva temperaturregule-

ringssystem eller framgangsmåtar som er nytta for å stille inn dei fastlagde temperaturintervalla.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2012 av 12. juli 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med 

omsyn til energimerking av elektriske lampar og lysarmaturar (TEU L 258 av 26.9.2012, s. 1). 
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Kriterium 10. Automatisk avstenging av HVAC og lysgjeving 

a) HVAC-system og -anlegg som er installerte i den perioden som EU-miljømerkelisensen gjeld for, skal stengjast av 

automatisk når vindauge vert opna eller når gjestene forlèt rommet. 

b) Automatiske system (t.d. sensorar, sentralnøklar/-kort osv.) som slår av all lysgjeving når gjestene forlèt rommet, skal 

installerast ved bygging og/eller renovering av alle nye og/eller renoverte overnattingseiningar til utleige / gjesterom i 

den perioden som EU-miljømerkelisensen gjeld for. 

Merknad: Små overnattingsstader (opp til fem rom) har unntak frå dette kriteriet. 

Vurdering og kontroll 

Lisensinnehavaren skal informere det rette organet om nyinstalleringa i den perioden som EU-miljømerkelisensen gjeld for, av 

system og innretningar for automatisk avstenging av HVAC og lysgjeving, og leggje fram tekniske spesifikasjonar frå dei 

faglærde teknikarane som er ansvarlege for installeringa eller vedlikehaldet av desse systema eller innretningane. 

Kriterium 11. Utandørs varme- og klimaanlegg 

Overnattingsstaden skal ikkje nytte utandørs varme- eller klimaanlegg. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kravet er oppfylt. Dette skal kontrollerast under vitjinga på staden. 

Kriterium 12. Kjøp av elektrisk kraft frå ein leverandør som nyttar fornybare energikjelder 

a) Dersom overnattingsstaden ligg i eit område med ein til fire leverandørar av individuelle grøne tariffar som tilbyr 

50 % av den elektriske krafta frå fornybare energikjelder, eller dersom det finst separate opphavsgarantiar: 

Overnattingsstaden skal inngå avtale som inneber at minst 50 % av den elektriske krafta dei nyttar, skal kome frå 

fornybare energikjelder slik det er definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF(1). For dette føremålet gjeld 

følgjande: 

Overnattingsstaden skal fortrinnsvis inngå avtale om ein individuell elektrisitetstariff der minst 50 % av den 

elektriske krafta skal kome frå fornybare energikjelder. Dette kravet vert oppfylt anten ved at minst 50 % av den 

samla energimiksen som leverandøren marknadsfører, kjem frå fornybare kjelder, eller ved at minst 50 % av 

produktenergimiksen til den avtalte tariffen kjem frå fornybare kjelder. 

Eller 

Kravet om minst 50 % fornybar energi kan òg oppfyllast gjennom separat kjøp av opphavsgarantiar jf. 

definisjonen i artikkel 2 bokstav j) i direktiv 2009/28/EF, som vert handla i tråd med prinsippa og reglane for drift i 

Det europeiske systemet for energisertifikat (EECS – European Energy Certificate System). For dette alternativet 

skal følgjande vilkår oppfyllast: 

i) Dei nasjonale reglane i både eksport- og importstaten skal omfatte domeneprotokollar som er akkrediterte av 

Association of Issuing Bodies (AIB) i medhald av EECS-prinsippa og -reglane for drift, med sikte på å 

unngå dobbeltteljing dersom kunden vel separat kjøp av opphavsgarantiar. 

ii) Mengda av opphavsgarantiar som vert skaffa gjennom separat kjøp, skal tilsvare elektrisitetsforbruket til 

søkjaren i den same perioden.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare kilder, og om endring og 

senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (TEU L 140 av 5.6.2009, s. 16). 
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b) Dersom overnattingsstaden ligg i eit område med minst fem leverandørar av individuelle elektrisitetstariffar som 

tilbyr 100 % av den elektriske krafta frå fornybare energikjelder, skal 100 % av den elektriske krafta til 

overnattingsstaden kome frå fornybare energikjelder gjennom ein individuell grøn tariff. Dette kravet vert oppfylt anten 

ved at 100 % av den samla energimiksen som leverandøren marknadsfører, kjem frå fornybare kjelder, eller ved at 

100 % av produktenergimiksen til den avtalte tariffen kjem frå fornybare kjelder. 

Merknad: Overnattingsstader som ikkje kjem inn under tilfelle a) eller b), har unntak. Det er berre leverandørar som tilbyr den 

krafta og spenninga som overnattingsstaden krev, som vert rekna med i det minstetalet på leverandørar som er nemnt i tilfelle a) 

og b). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn frå (eller avtalene med) leverandørane av elektrisk kraft / opphavsgarantiar som viser kva 

type fornybar(e) energikjelde(r) det dreier seg om, kor mange prosent av den leverte elektriske krafta som kjem frå ei fornybar 

kjelde, og lista over leverandørar av grøne tariffar som tilbyr grøn elektrisk kraft i området der overnattingsstaden ligg. Søkjarar 

som nyttar separat kjøp i medhald av bokstav a), skal i tillegg leggje fram fråsegner frå leverandøren av opphavsgarantiane om 

at vilkåra i bokstav a) er oppfylte. 

Søkjarar som ikkje har tilgang til leverandørar av dei elektrisitetstariffane eller opphavsgarantiane som er nemnde ovanfor, i 

området der overnattingsstaden ligg, skal leggje fram dokumentasjon på den manglande tilgangen til leverandørar av grøne 

tariffar og separate opphavsgarantiar. 

I samsvar med artikkel 2 bokstav a) i direktiv 2009/28/EF tyder fornybare energikjelder energi frå fornybare ikkje-fossile 

energikjelder, det vil seie vindenergi, solenergi, aerotermisk energi, geotermisk energi, hydrotermisk energi og havenergi, 

vasskraft, biomasse, gass frå fyllplassar, gass frå reinseanlegg og biogassar. 

Kriterium 13. Kol og fyringsoljer 

Verken fyringsoljer med eit svovelinnhald på meir enn 0,1 % eller kol skal nyttast som energikjelde. 

Merknad: Dette kriteriet skal berre nyttast på overnattingsstader med eiget varmeanlegg. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, og opplyse om kva type energikjelder som vert nytta. Dette 

skal kontrollerast under vitjinga på staden. 

VATN 

Kriterium 14. Effektive vassarmaturar: baderomsarmaturar og dusjar 

Utan at det rører ved dei lokale eller nasjonale reglane om vassmengdstraum frå baderomsarmaturar og dusjar, skal den 

gjennomsnittlege vassmengdstraumen frå baderomsarmaturar og dusjar ikkje overstige 8,5 liter/minutt. 

Merknad: Badekar, regndusjar og massasjedusjar har unntak. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med relevant dokumentasjon, medrekna ei utgreiing 

om korleis overnattingsstaden oppfyller dette kriteriet (t.d. bruk av strøymingsmålar eller ei lita bøtte og ei klokke). Sanitære 

tappearmaturprodukt med EU-miljømerket eller produkt som ber andre ISO type I-merke som oppfyller krava ovanfor, vert 

rekna for å oppfylle kriteriet. Dersom det vert nytta sanitære tappearmaturprodukt som er tildelte EU-miljømerket, skal søkjaren 

leggje fram ein kopi av EU-miljømerkesertifikatet eller av etiketten på emballasjen som viser at merket vart tildelt i samsvar 

med kommisjonsavgjerd 2013/250/EU(1). Dersom det vert nytta produkt som ber andre type I-merke, skal søkjaren leggje fram 

ein kopi av sertifikatet for ISO type I-merket eller av etiketten på emballasjen og oppgje dei krava til ISO type I-merke som 

tilsvarar dei krava som er nemnde ovanfor.  

  

(1) Kommisjonsavgjerd 2013/250/EU av 21. mai 2013 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til sanitære 

tappearmaturar (TEU L 145 av 31.5.2013, s. 6). 
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Kriterium 15. Effektive vassarmaturar: klosett og urinal 

Utan at det rører ved dei lokale eller nasjonale reglane for utspyling i klosett og urinal, gjeld følgjande: 

a) Det er ikkje tillate med kontinuerleg utspyling i urinal på overnattingsstaden. 

b) Klosett som er installerte i den perioden som EU-miljømerkelisensen gjeld for, skal ha ei effektiv utspyling på ≤ 4,5 l. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette kriteriet, saman med høveleg 

utfyllande dokumentasjon. For krav b) skal lisensinnehavaren informere det rette organet om nyinstalleringa av klosett i den 

perioden som EU-miljømerkelisensen gjeld for, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon. Vassklosett og urinal med EU-

miljømerket eller klosett og urinal som ber andre ISO type I-merke som oppfyller krava ovanfor, vert rekna for å oppfylle 

kriteriet. Dersom det vert nytta klosett og urinal som er tildelte EU-miljømerket, skal søkjaren leggje fram ein kopi av EU-

miljømerkesertifikatet eller av etiketten på emballasjen som viser at merket vart tildelt i samsvar med kommisjonsavgjerd 

2013/641/EU(1). Dersom det vert nytta produkt som ber andre ISO type I-merke, skal søkjaren leggje fram ein kopi av 

sertifikatet for type I-merket eller av etiketten på emballasjen og oppgje dei krava til ISO type I-merke som tilsvarar dei krava 

som er nemnde ovanfor. 

Kriterium 16. Mindre tekstilvask gjennom ombruk av handkle og sengetøy 

Overnattingsstaden skal som standard byte handkle og laken så ofte som det er fastsett i miljøhandlingsprogrammet til 

overnattingsstaden, som skal vere sjeldnare enn ein gong om dagen med mindre lovgjeving eller nasjonale reglar krev noko 

anna, eller noko anna er fastsett gjennom ei ordning for tredjemannssertifisering som overnattingsstaden deltek i. Hyppigare 

byte skal berre finne stad dersom gjestene uttrykkjeleg ber om det. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med relevant dokumentasjon om den bytefrekvensen 

som er fastsett av overnattingsstaden, ved tredjemannssertifiseringa eller ved lovgjeving eller nasjonale reglar. 

AVFALL OG SPILLVATN 

Kriterium 17. Avfallsførebygging: plan for reduksjon av matavfall 

Utan at det rører ved dei lokale eller nasjonale reglane for servering av måltid, gjeld følgjande: 

a) Med sikte på å redusere emballasjeavfall: Det skal ikkje nyttast porsjonspakningar til haldbare næringsmiddel  

(t.d. kaffi, sukker, kakaopulver (med unntak av teposar)) ved servering av måltid. 

b) Med sikte på å balansere emballasjeavfall/matavfall etter sesong: For alle næringsmiddel som vert skjemde  

(t.d. yoghurt, syltetøy, honning, kjøtpålegg, bakverk) skal overnattingsstaden ta hand om matserveringa til gjestene for 

å minimere både matavfallet og emballasjeavfallet. For å oppnå dette skal overnattingsstaden følgje ein dokumentert 

framgangsmåte som er knytt til handlingsprogrammet (kriterium 1), som spesifiserer korleis balansen mellom matavfall 

og emballasjeavfall kan optimerast etter talet på gjester. 

Unntak frå dette kriteriet: butikkar og salsautomatar som overnattingsstaden driv, og porsjonspakningar med sukker og kaffi på 

romma, på det vilkåret at dei produkta som vert nytta for dette føremålet, er sertifiserte som produkt som byggjer på rettferdig 

handel og/eller er økologiske produkt, og at brukte kaffikapslar (dersom det er relevant) vert leverte tilbake til produsenten for 

attvinning.  

  

(1) Kommisjonsavgjerd 2013/641/EU av 7. november 2013 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til vassklosett og 

urinal (TEU L 299 av 9.11.2013, s. 38). 
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Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med den dokumenterte framgangsmåten som 

forklarar korleis både mat- og emballasjeavfall vert minimert. Dersom det finst lovgjeving som krev bruk av porsjonspakningar, 

skal denne lovgjevinga òg leggjast fram. Dersom det er relevant, skal det leggjast fram dokumentasjon som viser at vilkåra for 

unntak er oppfylte (t.d. fråsegn om retur av kaffikapslar frå produsenten, emballasjeetikett for produkt som er økologiske 

og/eller byggjer på rettferdig handel). Dette skal kontrollerast under vitjinga på staden. 

Mat som kan verte skjemd, er definert som mat som rotnar eller vert broten ned, vanlegvis mat som til dømes er minst mogleg 

foredla eller på annan måte konservert, og som må lagrast kjølig for å minske graden av rotning og kvalitetstapet (Codex 

Alimentarius). 

Kriterium 18. Avfallsførebygging: eingongsartiklar 

a) Eingongstoalettartiklar (dusjhetter, børstar, naglefiler, sjampo, såpe osv.) skal ikkje vere tilgjengelege på romma til 

gjestene med mindre gjestene ber om det, eller det er ei rettsleg plikt, eller det er eit krav i ei uavhengig kvalitets-

klassifiserings-/sertifiseringsordning eller i kvalitetsstrategien til den hotellkjeda som overnattingsstaden er medlem i. 

b) Eingongsartiklar som vert nytta ved måltid (servise, bestikk og vassmugger), skal ikkje vere tilgjengelege for gjestene 

verken på romma eller i restauranten/baren med mindre søkjaren har ei attvinningsavtale for slike artiklar. 

c) Eingongshandkle og eingongssengetøy (bortsett frå stikklaken) skal ikkje nyttast på romma. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med relevant dokumentasjon som viser korleis 

kriteriet vert oppfylt. All lovgjeving eller uavhengige kvalitetsklassifiserings-/sertifiseringsordningar som krev bruk av 

eingongsartiklar, skal òg leggjast fram. Dette skal kontrollerast under vitjinga på staden. 

Kriterium 19. Avfallssortering og levering til attvinning 

a) Utan at det rører ved dei lokale eller nasjonale reglane for avfallssortering, skal det finnast høvelege behaldarar på 

romma og/eller i kvar etasje og/eller på ein sentral stad på overnattingsstaden, slik at gjestene kan sortere avfallet sitt. 

b) Overnattingsstaden skal sortere avfallet i dei kategoriane som krevst eller som er føreslåtte av dei tilgjengelege lokale 

avfallshandteringsanlegga, og det skal takast særleg omsyn til toalettartiklar og farleg avfall, t.d. tonarar, blekk, 

kjøleutstyr og elektrisk utstyr, batteri, energisparande lyspærer, lækjemiddel og feitt/oljer. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med opplysningar om dei ulike kategoriane av avfall 

som er godkjende av dei lokale styresmaktene, og/eller relevante avtaler med attvinningstenesteytarar. Dette skal kontrollerast 

under vitjinga på staden. 

ANDRE KRITERIUM 

Kriterium 20. Røykjeforbod i fellesområde og rom 

a) Det skal vere røykjeforbod i alle innandørs fellesområde. 

b) Det skal vere røykjeforbod i minst 80 % av gjesteromma eller overnattingseiningane til utleige (avrunda til nærmaste 

heiltal). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, og dokumentasjon i form av til dømes bilete av skilta 

innandørs på overnattingsstaden. Søkjaren skal opplyse om talet på gjesterom, og kva rom som er røykfrie.  
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Kriterium 21. Fremjing av miljøvenlege transportmiddel 

Gjester og personale skal ha tilgang til informasjon på nettstaden til overnattingsstaden (dersom det finst) og på sjølve 

overnattingsstaden om følgjande: 

a) Opplysningar om tilgang til lokale miljøvenlege transportmiddel for å sjå seg rundt i byen/landsbyen der overnattings-

staden ligg (offentlege transportmiddel, syklar osv.). 

b) Opplysningar om tilgang til lokale miljøvenlege transportmiddel for å reise til og frå byen/landsbyen der overnattings-

staden ligg. 

c) Dersom det finst, særlege tilbod eller avtaler med transportføretak som overnattingsstaden kan tilby gjester og 

personale (t.d. hentetenester, felles buss for personalet, elbilar osv.). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med kopiar av det informasjonsmateriellet som er 

tilgjengeleg på t.d. nettstader, i brosjyrar osv. 

Kriterium 22. Opplysningar på EU-miljømerket 

Eit valfritt merke med tekstfelt skal innehalde følgjande tekst: 

«Denne overnattingsstaden medverkar aktivt til å redusere miljøverknaden sin ved å 

— fremje bruk av fornybare energikjelder 

— spare energi og vatn, og 

— redusere avfallet.» 

Retningslinjene for bruk av det valfrie merket med tekstfelt kan finnast i «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» på 

følgjande nettstad: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, og opplyse om kva underlag logoen vil verte vist på. 

AVSNITT B 

KRITERIUM SOM ER NEMNDE I ARTIKKEL 3 BOKSTAV b) 

ALLMENN FORVALTING 

Kriterium 23. EMAS-registrering eller ISO-sertifisering av overnattingsstaden (opp til 5 poeng) 

Overnattingsstaden skal vere registrert i unionsordninga for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) (5 poeng), eller sertifisert i 

samsvar med ISO 14001 (3 poeng) eller ISO 50001 (2 poeng). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram høveleg prov på EMAS-registrering eller ISO-sertifisering(ar). 

Kriterium 24. EMAS-registrering eller ISO-sertifisering av leverandørar (opp til 5 poeng) 

Minst to av dei viktigaste leverandørane eller tenesteytarane til overnattingsstaden skal vere lokale og registrerte i EMAS  

(5 poeng), eller sertifiserte i samsvar med ISO 14001 (2 poeng) eller ISO 50001 (1,5 poeng). 

For føremåla med dette kriteriet skal ein lokal tenesteleverandør reknast for å vere ein leverandør som held til innanfor ein 

radius på 160 kilometer frå overnattingsstaden.  
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Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram høveleg prov på EMAS-registrering eller ISO-sertifisering for minst to av dei viktigaste 

leverandørane sine. 

Kriterium 25. Miljømerkte tenester (opp til 4 poeng) 

Alle vaskeri- og/eller reingjeringstenester som er sette ut til ein leverandør, skal utførast av ein tenesteytar som er tildelt eit ISO 

type I-merke (2 poeng for kvar teneste, opp til høgst 4 poeng). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram høveleg prov på at leverandørar av vaskeri- og/eller reingjeringstenester har ei ISO type  

I-sertifisering. 

Kriterium 26. Informasjon og opplæring om miljø- og samfunnstilhøve (opp til 2 poeng) 

a) Overnattingsstaden skal syte for at gjestene får informasjon og orientering om miljøet i form av oppslag om det 

biologiske mangfaldet, landskapet og naturforvaltinga i lokalområdet (1 poeng). 

b) Underhaldninga for gjestene skal ha innslag som omfattar miljøopplæring (t.d. bøker, animasjonar og tilskipingar)  

(1 poeng). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette kriteriet, saman med høveleg 

utfyllande dokumentasjon. 

Kriterium 27. Overvaking av forbruk: energi- og vassmålingar (opp til 2 poeng) 

Overnattingsstaden skal ha installert energi- og vassmålarar slik at det vert mogleg å samle inn opplysningar om forbruket i 

samband med ulike aktivitetar og/eller til ulike maskiner, til dømes følgjande kategoriar (1 poeng for kvar kategori, opp til 

høgst 2 poeng): 

a) Rom. 

b) Oppstillingsplassar. 

c) Vaskeritenester. 

d) Kjøkkentenester. 

e) Særskilde apparat (t.d. kjøleskåp, vaskemaskiner). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette kriteriet, saman med eit kart som 

viser kvar målarane er plasserte. 

ENERGI 

Kriterium 28. Energieffektive romoppvarmingsanlegg og vassvarmarar (opp til 3 poeng) 

Overnattingsstaden skal minst ha 

a) eit vassbasert romoppvarmingsanlegg som oppfyller kriterium 6 bokstav a) (1 poeng), 

b) ein varmeomn som tilhøyrer minst energiklasse A, slik det er definert i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/1186(1) (1 poeng), 

c) ein vassvarmar som oppfyller kriterium 6 bokstav c) (1 poeng).  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1186 av 24. april 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med 

hensyn til energimerking av varmeovner (TEU L 193 av 21.7.2015, s. 20). 
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Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram tekniske spesifikasjonar frå produsenten eller dei faglærde teknikarane som er ansvarlege for 

installering, sal eller vedlikehald av romoppvarmingsanlegga og vassvarmarane, saman med opplysningar om korleis kravet til 

effektivitet i kriterium 6 bokstav a), b) og c) vert oppfylt. Vassbaserte varmeanlegg med EU-miljømerket skal reknast for å 

oppfylle kravet i kriterium 6 bokstav a) ii). Produkt som ber andre ISO type I-merke som oppfyller eit av krava som er oppførte 

i kriterium 6 bokstav a), b) og c), skal reknast for å oppfylle kriteriet. Dersom det vert nytta vassbaserte varmeanlegg som er 

tildelte EU-miljømerket, skal søkjaren leggje fram ein kopi av EU-miljømerkesertifikatet eller av etiketten på emballasjen som 

viser at merket vart tildelt i samsvar med avgjerd 2014/314/EU. Dersom det vert nytta produkt som ber andre ISO type I-merke, 

skal søkjaren leggje fram ein kopi av sertifikatet for type I-merket eller av etiketten på emballasjen og oppgje dei krava til ISO 

type I-merke som er oppførte under bokstav a), b) og c). 

Kriterium 29. Energieffektive klimaanlegg og luftbaserte varmepumper (opp til 3,5 poeng) 

Overnattingsstaden skal vere innanfor éin av desse tersklane: 

a) 50 % av klimaanlegga til hushaldsbruk eller dei luftbaserte varmepumpene (avrunda til nærmaste heiltal) skal ha ein 

energieffektivitet som er minst 15 % høgare enn den terskelen som er fastsett i kriterium 7 (1,5 poeng). 

b) 50 % av klimaanlegga til hushaldsbruk eller dei luftbaserte varmepumpene (avrunda til nærmaste heiltal) skal ha ein 

energieffektivitet som er minst 30 % høgare enn den terskelen som er fastsett i kriterium 7 (3,5 poeng). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram tekniske spesifikasjonar frå produsenten eller dei faglærde teknikarane som er ansvarlege for 

installering, sal eller vedlikehald av klimaanlegga, saman med opplysningar om korleis kravet til effektivitet vert oppfylt. 

Kriterium 30. Luftbaserte varmepumper med opp til 100 kW varmeyting (3 poeng) 

Overnattingsstaden skal minst ha ei luftbasert varmepumpe som oppfyller kriterium 7 (dersom det er relevant, sjå merknaden i 

kriterium 7), og som er tildelt EU-miljømerket i samsvar med kommisjonsvedtak 2007/742/EF(1) eller eit anna ISO type  

I-merke. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram tekniske spesifikasjonar frå produsenten eller dei faglærde teknikarane som er ansvarlege for 

installering, sal eller vedlikehald av den luftbaserte varmepumpa, saman med opplysningar om korleis kravet til effektivitet vert 

oppfylt (dersom det er relevant). Dersom det vert nytta varmepumper som er tildelte EU-miljømerket, skal søkjaren leggje fram 

ein kopi av EU-miljømerkesertifikatet eller av etiketten på emballasjen som viser at merket vart tildelt i samsvar med vedtak 

2007/742/EF. Dersom det vert nytta produkt som ber andre ISO type I-merke, skal søkjaren leggje fram ein kopi av sertifikatet 

for type I-merket eller av etiketten på emballasjen. 

Kriterium 31. Energieffektive hushaldsapparat og energieffektiv lysgjeving (opp til 4 poeng) 

Overnattingsstaden skal ha energieffektive apparat i følgjande kategoriar (0,5 poeng eller 1 poeng for kvar av dei følgjande 

kategoriane, opp til høgst 4 poeng): 

a) Kjøleapparat til hushaldsbruk, der minst 50 % (0,5 poeng) eller 90 % (1 poeng) (avrunda til nærmaste heiltal) skal 

tilhøyre klasse A++ eller betre i EU-energimerkingssystemet, slik det er fastsett i vedlegg IX til delegert kommisjons-

forordning (EU) nr. 1060/2010(2). 

b) Elektriske steikjeomnar til hushaldsbruk, der minst 50 % (0,5 poeng) eller 90 % (1 poeng) (avrunda til nærmaste 

heiltal) skal tilhøyre klasse A++ eller betre i EU-energimerkingssystemet, slik det er fastsett i vedlegg I til delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 65/2014(3).  

  

(1) Kommisjonsvedtak 2007/742/EF av 9. november 2007 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til elektriske, 

gassdrivne eller gassabsorpsjonsdrivne varmepumper (TEU L 301 av 20.11.2007, s. 14). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1060/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

med omsyn til energimerking av kjøleapparat til hushaldsbruk (TEU L 314 av 30.11.2010, s. 17). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 65/2014 av 1. oktober 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med 

omsyn til energimerking av steikjeomnar og avtrekkshetter til hushaldsbruk (TEU L 29 av 31.1.2014, s. 1). 
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c) Hushaldsoppvaskmaskiner, der minst 50 % (0,5 poeng) eller 90 % (1 poeng) (avrunda til nærmaste heiltal) skal tilhøyre 

klasse A++ eller betre i EU-energimerkingssystemet, slik det er fastsett i vedlegg VI til delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1059/2010(1). 

d) Hushaldsvaskemaskiner, der minst 50 % (0,5 poeng) eller 90 % (1 poeng) (avrunda til nærmaste heiltal) skal tilhøyre 

klasse A++ eller betre i EU-energimerkingssystemet, slik det er fastsett i vedlegg VI til delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1061/2010(2). 

e) Kontorutstyr der minst 50 % (0,5 poeng) eller 90 % (1 poeng) (avrunda til nærmaste heiltal) skal oppfylle krava til 

Energy Star, slik det er definert i Energy Star versjon 6.1 for datamaskiner, og i medhald av avtala som er fastsett i 

kommisjonsavgjerd (EU) 2015/1402(3), i medhald av Energy Star versjon 6.0 for skjermar, i medhald av Energy Star 

versjon 2.0 for bilethandsamingsutstyr, i medhald av Energy Star versjon 1.0 for avbrotsfrie straumkjelder og/eller 

Energy Star versjon 2.0 for føretakstenarar og i medhald av avtala som er fastsett i kommisjonsavgjerd 2014/202/EU(4). 

f) Hushaldstørketromlar, der minst 50 % (0,5 poeng) eller 90 % (1 poeng) (avrunda til nærmaste heiltal) skal tilhøyre 

klasse A++ eller betre i EU-energimerkingssystemet, slik det er fastsett i vedlegg VI til delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 392/2012(5). 

g) Hushaldsstøvsugarar, der minst 50 % (0,5 poeng) eller 90 % (1 poeng) (avrunda til nærmaste heiltal) skal tilhøyre 

klasse A eller betre i EU-energimerkingssystemet, slik det er fastsett i vedlegg I til delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 665/2013(6). 

h) Elektriske lampar og lysarmaturar, der minst 50 % (0,5 poeng) eller 90 % (1 poeng) skal tilhøyre klasse A++ eller 

betre, slik det er fastsett i vedlegg VI til delegert forordning (EU) nr. 874/2012. 

Merknad: Kriteriet gjeld ikkje for apparat og lysgjeving som ikkje kjem inn under den forordninga som er nemnd for kvar 

kategori (t.d. apparat til industribruk). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram dokumentasjon med opplysningar om energiklassen (Energy Star-sertifikat for kategori e)) for alle 

apparat i den relevante kategorien. 

Kriterium 32. Varmeattvinning (opp til 3 poeng) 

Overnattingsstaden skal ha eit varmeattvinningssystem for ein (1,5 poeng) eller to (3 poeng) av dei følgjande kategoriane: 

kjølesystem, vifter, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, symjebasseng og spillvatn frå sanitær bruk. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med dokumentasjon om varmeattvinningssystema 

(t.d. ein kopi av prosjektskissa for det varmeattvinningssystemet som vert nytta, utgreiing frå ein teknikar osv.).  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1059/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

med omsyn til energimerking av hushaldsoppvaskmaskiner (TEU L 314 av 30.11.2010, s. 1). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1061/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

med omsyn til energimerking av hushaldsvaskemaskiner (TEU L 314 av 30.11.2010, s. 47). 

(3) Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/1402 av 15. juli 2015 om fastsettelse av Den europeiske unions holdning til en beslutning truffet av 

forvaltningsorganene i henhold til avtalen mellom De forente staters regjering og Den europeiske union om samordning av programmene 

for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr med hensyn til endring av datamaskinspesifikasjonene i vedlegg C til avtalen (TEU L 217 av 

18.8.2015, s. 9). 

(4) Kommisjonsbeslutning (EU) 2014/202 av 20. mars 2014 om fastsettelse av Den europeiske unions holdning til en beslutning truffet av 

forvaltningsorganene i henhold til avtalen mellom De forente staters regjering og Den europeiske union om samordning av programmene 

for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr med hensyn til tilføyelse av spesifikasjoner for datatjenere og avbruddsfrie strømkilder til 

vedlegg C til avtalen, og om revisjon av spesifikasjonene for skjermer og bildebehandlingsutstyr i vedlegg C til avtalen (TEU L 114 av 

16.4.2014, s. 68). 

(5) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 392/2012 av 1. mars 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med 

omsyn til energimerking av hushaldstørketromlar (TEU L 123 av 9.5.2012, s 1). 

(6) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 665/2013 av 3. mai 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med 

omsyn til energimerking av støvsugarar (TEU L 192 av 13.7.2013, s. 1). 
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Kriterium 33. Temperaturregulering og isolering av vindauge (opp til 4 poeng) 

a) Temperaturen i alle gjesterom skal kunne regulerast av gjestene. Temperaturreguleringssystema skal tillate individuell 

regulering innanfor følgjande fastlagde intervall (2 poeng): 

i) Romtemperaturen ved kjøling skal liggje på 22 °C eller høgare om sommaren. 

ii) Romtemperaturen ved oppvarming skal liggje på 22 °C eller lågare om vinteren. 

b) 90 % av vindauga i oppvarma og/eller luftkondisjonerte rom og fellesområde skal vere isolerte med minst to lag glas 

eller tilsvarande (2 poeng). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med relevant dokumentasjon om kva 

temperaturreguleringssystem eller framgangsmåtar som er nytta for å stille inn dei fastlagde temperaturintervalla, eller bilete av 

vindauga. Dersom det vert nytta vindaugsisolasjon som tilsvarar fleire lag glas, skal det leggjast ved ei fråsegn frå ein 

sakkunnig. 

Kriterium 34. Automatisk avstenging av apparat/innretningar (opp til 4,5 poeng) 

a) 90 % av gjesteromma på overnattingsstaden (avrunda til nærmaste heiltal) skal ha automatisk avstenging av installerte 

HVAC-system når vindauge vert opna og når gjestene forlèt rommet (1,5 poeng). 

b) 90 % av gjesteromma på overnattingsstaden (avrunda til nærmaste heiltal) skal ha automatiske system som sløkkjer 

lyset når gjestene forlèt rommet (1,5 poeng). 

c) 90 % av utandørs lys (avrunda til nærmaste heiltal) som ikkje er naudsynt av omsyn til tryggleiken, skal sløkkjast 

automatisk etter eit fastsett tidsrom, eller aktiverast ved hjelp av ein avstandssensor (1,5 poeng). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram tekniske spesifikasjonar frå dei faglærde teknikarane som er ansvarlege for installering eller 

vedlikehald av slike apparat/innretningar. 

Kriterium 35. Fjernvarme/fjernkjøling og kjøling frå kraftvarme (opp til 4 poeng) 

a) Overnattingsstaden skal oppvarmast og/eller kjølast med effektive anlegg for fjernvarme eller fjernkjøling. For 

føremåla med EU-miljømerket er dette definert slik: eit anlegg for fjernvarme eller fjernkjøling nyttar minst 50 % 

fornybar energi, 50 % spillvarme, 75 % kraftvarme eller 50 % energi i form av ein kombinasjon av slik energi og 

varme, slik det er definert i direktiv 2012/27/EU (2 poeng). 

b) Overnattingsstaden skal kjølast med eit høgeffektivt kraftvarmeverk i samsvar med direktiv 2012/27/EU (2 poeng). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med dokumentasjon om anlegget for fjernvarme 

og/eller fjernkjøling som nyttar kraftvarme. 

Kriterium 36. Elektriske handtørkarar med avstandssensor (1 poeng) 

Alle elektriske handtørkarar skal vere utstyrte med avstandssensorar eller vere tildelte eit ISO type I-merke. 
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Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram høveleg utfyllande dokumentasjon om korleis overnattingsstaden oppfyller dette kriteriet. Dersom det 

vert nytta produkt med ISO type I-merke, skal søkjaren leggje fram ein kopi av sertifikatet for type I-merket eller av etiketten 

på emballasjen. 

Kriterium 37. Utslepp frå anlegg for romoppvarming (1,5 poeng) 

Innhaldet av nitrogenoksid (NOx) i avgassen frå romoppvarmingsanlegg på overnattingsstaden skal ikkje overstige dei 

grenseverdiane som er oppførte i tabellen nedanfor, som er utrekna i samsvar med følgjande rettsakter: 

a) Vassbaserte romoppvarmingsanlegg som vert fyrte med flytande og gassformig brensel, kommisjonsforordning (EU) 

nr. 813/2013(1). 

b) Vassbaserte romoppvarmingsanlegg som vert fyrte med fast brensel, kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/1189(2). 

c) Varmeomnar fyrte med flytande og gassformig brensel, forordning (EU) 2015/1188. 

d) Varmeomnar fyrte med fast brensel, forordning (EU) 2015/1185. 

Varmeproduksjonsteknologi Grenseverdi for utslepp av NOx 

Gassfyrte varmeanlegg Vassbaserte varmeanlegg med intern forbrenningsmotor: 240 mg/kWh brutto brennverdi tilført 

energi 

Vassbaserte varmeanlegg og varmeomnar med ekstern forbrenningsmotor (kjelar): 56 mg/kWh 

brutto brennverdi tilført energi 

Varmeanlegg fyrte med 

flytande brensel 

Vassbaserte varmeanlegg med intern forbrenningsmotor: 420 mg/kWh brutto brennverdi tilført 

energi 

Vassbaserte varmeanlegg og varmeomnar med ekstern forbrenningsmotor (kjelar): 120 mg/kWh 

brutto brennverdi tilført energi 

Varmeanlegg fyrte med fast 

brensel 

Vassbaserte anlegg til romoppvarming: 200 mg/Nm3 ved 10 % O2 

Varmeomnar: 200 mg/Nm3 ved 13 % O2 

Utsleppa av partiklar i avgassen frå kjelar fyrte med fast brensel og varmeomnar fyrte med fast brensel på overnattingsstaden, 

skal ikkje overstige dei grenseverdiane som er fastsette i høvesvis forordning (EU) 2015/1189 og forordning (EU) 2015/1185. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram tekniske spesifikasjonar frå produsenten eller dei faglærde teknikarane som er ansvarlege for 

installering, sal eller vedlikehald av romoppvarmingsanlegga, saman med opplysningar om korleis kravet til effektivitet vert 

oppfylt. Vassbaserte varmeanlegg med EU-miljømerket skal reknast for å oppfylle krava. Produkt som ber andre ISO type  

I-merke som oppfyller krava ovanfor, skal reknast for å oppfylle kriteriet. Dersom det vert nytta vassbaserte varmeanlegg som 

er tildelte EU-miljømerket, skal søkjaren leggje fram ein kopi av EU-miljømerkesertifikatet eller av etiketten på emballasjen 

som viser at merket vart tildelt i samsvar med avgjerd 2014/314/EU. Dersom det vert nytta produkt som ber andre ISO type  

I-merke, skal søkjaren leggje fram ein kopi av sertifikatet for type I-merket eller av etiketten på emballasjen og oppgje dei 

krava til ISO type I-merket som tilsvarar dei krava som er nemnde ovanfor. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 813/2013 av 2. august 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med 

hensyn til krav til miljøvennlig utforming av anlegg for romoppvarming og anlegg for rom- og tappevannoppvarming (TEU L 239 av 

6.9.2013, s. 136). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2015/1189 av 28. april 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med 

hensyn til krav til miljøvennlig utforming av kjeler for fast brensel (TEU L 193 av 21.7.2015, s. 100). 
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Kriterium 38. Kjøp av elektrisk kraft frå ein leverandør som nyttar fornybare energikjelder (opp til 4 poeng) 

a) Overnattingsstaden skal inngå avtale om ein individuell elektrisitetstariff der 100 % (den samla energimiksen som 

leverandøren marknadsfører, eller produktenergimiksen til den avtalte tariffen) av den elektriske krafta skal kome frå 

fornybare energikjelder, slik det er definert i direktiv 2009/28/EF (3 poeng), og er sertifisert gjennom eit miljømerke for 

elektrisk kraft (4 poeng). 

b) Alternativt kan 100 prosent miljømerkesertifisert elektrisk kraft frå fornybare energikjelder òg skaffast gjennom separat 

kjøp av opphavsgarantiar jf. definisjonen i artikkel 2 bokstav j) i direktiv 2009/28/EF (3 poeng). 

Med omsyn til dette kriteriet skal miljømerket for elektrisk kraft oppfylle følgjande vilkår: 

 1) Standarden til miljømerket skal kontrollerast av ein uavhengig organisasjon (tredjemann). 

 2) Den sertifiserte elektriske krafta som vert kjøpt, skal kome frå ny kapasitet ved anlegg for fornybar energi som er 

installert i løpet av dei siste to åra, eller ein del av inntektene frå den sertifiserte elektriske krafta skal nyttast til å fremje 

investering i ny kapasitet til produksjon av fornybar energi. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn frå (eller ei avtale med) leverandøren av elektrisk kraft som viser kva type fornybar(e) 

energikjelde(r) det dreier seg om, kor mange prosent av den leverte elektriske krafta som kjem frå ei fornybar kjelde, og dersom 

det er relevant, at 100 % av den elektriske krafta som er kjøpt, er sertifisert eller tildelt eit miljømerke som er sertifisert av 

tredjemann. Med omsyn til kravet i bokstav b) skal i tillegg leverandøren av opphavsgarantiane leggje fram fråsegner om at 

vilkåra i kriterium 12 bokstav a) er oppfylte. 

Kriterium 39. Eigenproduksjon på staden av elektrisk kraft frå fornybare energikjelder (opp til 5 poeng) 

Overnattingsstaden skal produsere elektrisk kraft på staden frå fornybare energikjelder i samsvar med definisjonen i artikkel 2 

bokstav a) i direktiv 2009/28/EF, som kan omfatte solenergi (solcellepanel) eller lokal vasskraft, geotermisk energi, lokal 

biomasse eller vindkraft, som produserer 

a) minst 10 % av det samla elektrisitetsforbruket per år (1 poeng), 

b) minst 20 % av det samla elektrisitetsforbruket per år (3 poeng), 

c) minst 50 % av det samla elektrisitetsforbruket per år (5 poeng). 

For føremåla med dette kriteriet skal lokal biomasse reknast for å vere biomasse frå ei kjelde som ligg innanfor ein radius på 

160 kilometer frå overnattingsstaden. 

Dersom eigenproduksjonen av elektrisk kraft frå fornybare energikjelder fører til utferding av opphavsgarantiar, skal eigen-

produksjonen berre takast med i utrekninga dersom opphavsgarantiane ikkje kjem ut på marknaden, men går med til å dekkje 

det lokale forbruket. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med dokumentasjon om solcelle-, vasskraft-, 

geotermi-, biomasse- eller vindkraftanlegget og opplysningar om den faktiske effekten til anlegget. Dersom det vert nytta lokal 

biomasse, skal søkjaren leggje fram prov på den lokale tilgangen på biomasse (t.d. ein kontrakt med ein biomasseleverandør). 

Dersom det vert nytta eit vasskraftanlegg, skal søkjaren i tillegg leggje fram gyldig løyve/godkjenning/konsesjon i tråd med 

gjeldande nasjonale lover og forskrifter. Utrekninga av prosentdelen av den eigenproduserte elektriske krafta i høve til det 

samla forbruket året før søknadsåret, kan nyttast til å vise evna til å oppfylle dette kriteriet.  
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Kriterium 40. Varmeenergi frå fornybare energikjelder (opp til 3,5 poeng) 

a) Minst 70 % av den samla energien som vert nytta til oppvarming eller kjøling av rom (1,5 poeng) og/eller til å varme 

opp vatn for sanitært bruk (1 poeng), skal kome frå fornybare energikjelder i samsvar med definisjonen i artikkel 2 

bokstav a) i direktiv 2009/28/EF. 

b) 100 % av den samla energien som vert nytta til oppvarming eller kjøling av rom (2 poeng) og/eller til å varme opp vatn 

for sanitært bruk (1,5 poeng), skal kome frå fornybare energikjelder i samsvar med definisjonen i artikkel 2 bokstav a) i 

direktiv 2009/28/EF. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med opplysningar om energiforbruket og 

dokumentasjon som viser at minst 70 % eller 100 % av denne energien kjem frå fornybare energikjelder. 

Kriterium 41. Oppvarming av symjebasseng (opp til 1,5 poeng) 

a) Minst 50 % av den samla energien som vert nytta til å varme opp vatn i symjebasseng, skal kome frå fornybare 

energikjelder i samsvar med definisjonen i artikkel 2 bokstav a) i direktiv 2009/28/EF (1 poeng). 

b) Minst 95 % av den samla energien som vert nytta til å varme opp vatn i symjebasseng, skal kome frå fornybare 

energikjelder i samsvar med definisjonen i artikkel 2 bokstav a) i direktiv 2009/28/EF (1,5 poeng). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med opplysningar om energiforbruket til 

oppvarming av vatn i symjebasseng, og dokumentasjon som viser kor stor del av den nytta energien som kjem frå fornybare 

energikjelder. 

VATN 

Kriterium 42. Effektive vassarmaturar: baderomsarmaturar og dusjar (opp til 4 poeng) 

a) Den gjennomsnittlege vassmengdstraumen skal ikkje overstige høvesvis 7 liter/minutt for dusjar og 6 liter/minutt for 

baderomsarmaturar (bortsett frå badekar) (2 poeng). 

b) Minst 50 % av baderomsarmaturane og dusjane (avrunda til nærmaste heiltal) skal vere tildelte EU-miljømerket i 

samsvar med avgjerd 2013/250/EU, eller eit anna ISO type I-merke (2 poeng). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med relevant dokumentasjon, medrekna ei utgreiing 

om korleis overnattingsstaden oppfyller dette kriteriet (t.d. bruk av strøymingsmålar eller ei lita bøtte og ei klokke). Sanitære 

tappearmaturprodukt med EU-miljømerket eller produkt som ber andre ISO type I-merke som oppfyller krava ovanfor, skal 

reknast for å oppfylle kriteriet. Dersom det vert nytta sanitære tappearmaturprodukt som er tildelte EU-miljømerket, skal 

søkjaren leggje fram ein kopi av EU-miljømerkesertifikatet eller av etiketten på emballasjen som viser at merket vart tildelt i 

samsvar med avgjerd 2013/250/EU. Dersom det vert nytta produkt med andre type I-merke, skal søkjaren leggje fram ein kopi 

av sertifikatet for ISO type I-merket eller av etiketten på emballasjen. 

Kriterium 43. Effektive vassarmaturar: klosett og urinal (opp til 4,5 poeng) 

a) I alle urinalane skal det nyttast eit system utan vatn (1,5 poeng). 

b) Minst 50 % av urinalane (avrunda til nærmaste heiltal) skal vere tildelte EU-miljømerket i samsvar med avgjerd 

2013/641/EU, eller eit anna ISO type I-merke (1,5 poeng). 

c) Minst 50 % av klosetta (avrunda til nærmaste heiltal) skal vere tildelte EU-miljømerket i samsvar med avgjerd 

2013/641/EU, eller eit anna ISO type I-merke (1,5 poeng). 
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Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette kriteriet, saman med høveleg 

utfyllande dokumentasjon. Vassklosett og urinal med EU-miljømerket eller produkt som ber andre ISO type I-merke som 

oppfyller krava ovanfor, skal reknast for å oppfylle kriteriet. Dersom det vert nytta vassklosett og urinal som er tildelte  

EU-miljømerket, skal søkjaren leggje fram ein kopi av EU-miljømerkesertifikatet eller av etiketten på emballasjen som viser at 

merket vart tildelt i samsvar med avgjerd 2013/641/EU. Dersom det vert nytta produkt som ber andre ISO type I-merke, skal 

søkjaren leggje fram ein kopi av sertifikatet for type I-merket eller av etiketten på emballasjen. 

Kriterium 44. Vassforbruket til oppvaskmaskiner (2,5 poeng) 

Vassforbruket til oppvaskmaskinene skal vere lågare enn eller lik dei terskelverdiane som er oppførte i tabellen nedanfor, målt i 

samsvar med standarden EN 50242, og ved bruk av standardoppvasksyklusen. 

Produktundergruppe 
Vassforbruk (Wt) 

(liter/syklus) 

Hushaldsoppvaskmaskiner med 15 kuvertar 10 

Hushaldsoppvaskmaskiner med 14 kuvertar 10 

Hushaldsoppvaskmaskiner med 13 kuvertar 10 

Hushaldsoppvaskmaskiner med 12 kuvertar 9 

Hushaldsoppvaskmaskiner med 9 kuvertar 9 

Hushaldsoppvaskmaskiner med 6 kuvertar 7 

Hushaldsoppvaskmaskiner med 4 kuvertar 9,5 

Merknad: Dette kriteriet gjeld berre for hushaldsoppvaskmaskiner som kjem inn under kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1016/2010(1). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram tekniske spesifikasjonar frå produsenten eller dei faglærde teknikarane som er ansvarlege for 

installering, sal eller vedlikehald av oppvaskmaskinene. Dersom berre det årlege forbruket vert lagt fram, skal det samla talet på 

standardoppvasksyklusar per år reknast for å vere 280. 

Kriterium 45. Vassforbruket til vaskemaskiner (3 poeng) 

Vaskemaskinene som vert nytta av gjester og personale på overnattingsstaden eller av vaskeriet deira, skal oppfylle minst eitt 

av dei følgjande krava: 

a) Vassforbruket til hushaldsvaskemaskinene skal vere lågare enn eller lik dei terskelverdiane som er oppførte i tabellen 

nedanfor, målt i samsvar med standarden EN 60456, og ved bruk av standardvaskesyklusen (bomull ved 60 °C): 

Produktundergruppe Vassforbruk: [liter/syklus] 

Hushaldsvaskemaskiner med ein nominell kapasitet på 3 kg 39 

Hushaldsvaskemaskiner med ein nominell kapasitet på 3,5 kg 39 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1016/2010 av 10. november 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF 

med omsyn til krav til miljøvenleg utforming av hushaldsoppvaskmaskiner (TEU L 293 av 11.11.2010, s. 31). 
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Produktundergruppe Vassforbruk: [liter/syklus] 

Hushaldsvaskemaskiner med ein nominell kapasitet på 4,5 kg 40 

Hushaldsvaskemaskiner med ein nominell kapasitet på 5 kg 39 

Hushaldsvaskemaskiner med ein nominell kapasitet på 6 kg 37 

Hushaldsvaskemaskiner med ein nominell kapasitet på 7 kg 43 

Hushaldsvaskemaskiner med ein nominell kapasitet på 8 kg 56 

b) Kommersielle vaskemaskiner eller vaskemaskiner til yrkesbruk skal ha eit gjennomsnittleg vassforbruk på ≤ 7 l per kg 

vasketøy. 

Merknad: Dette kriteriet gjeld berre for hushaldsvaskemaskiner som kjem inn under kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1015/2010(1). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram tekniske spesifikasjonar frå produsenten eller dei faglærde teknikarane som er ansvarlege for installering, 

sal eller vedlikehald av vaskemaskinene. Når det gjeld etterlevinga av bokstav a), skal det samla talet på standardvaskesyklusar per 

år reknast for å vere 220 dersom berre det årlege forbruket vert lagt fram. 

Kriterium 46. Opplysningar om hardt vatn (opp til 1,5 poeng) 

Søkjaren skal oppfylle minst eitt av dei følgjande krava: 

a) I nærleiken av sanitære lokale / vaskemaskiner / oppvaskmaskiner skal det finnast opplysningar om kor hardt det lokale 

vatnet er, slik at gjester og personale kan nytte vaske- og oppvaskmiddel på best mogleg måte (0,5 poeng). 

b) Det skal nyttast eit automatisk doseringssystem som optimerer bruken av vaske- og oppvaskmidla i høve til 

vasshardleiken, i vaskemaskiner/oppvaskmaskiner som vert nytta av gjester og personale på overnattingsstaden  

(1,5 poeng). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med relevant dokumentasjon som viser korleis 

gjestene vert informerte, eller relevant informasjon om det automatiske doseringssystemet som vert nytta. 

Kriterium 47. Optimert ettersyn av symjebasseng (opp til 2,5 poeng) 

a) Oppvarma symjebasseng og utandørs boblebad skal dekkjast til om natta. Symjebasseng og utandørs boblebad som 

ikkje er oppvarma, skal dekkjast til når dei ikkje vert nytta i meir enn eit døgn, for å redusere fordampinga (1 poeng). 

b) Symjebasseng og utandørs boblebad skal ha eit automatisk system som optimerer klorforbruket gjennom optimert 

dosering, eller det skal nyttast desinfeksjonsmetodar i tillegg, til dømes ozonering og UV-handsaming (0,5 poeng), eller 

dei skal vere av ein type som nyttar naturlege, plantebaserte filtreringssystem til å reinse vatnet for å oppnå den 

påkravde hygienestandarden (1,5 poeng). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette kriteriet, saman med høveleg 

utfyllande dokumentasjon (t.d. bilete som viser det tildekte bassenget, det automatiske doseringssystemet eller bassengtypen, 

eller den dokumenterte framgangsmåten for bruk av det automatiske doseringssystemet). 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1015/2010 av 10. november 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF 

med omsyn til krav til miljøvenleg utforming av hushaldsvaskemaskiner (TEU L 293 av 11.11.2010, s. 21). 
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Kriterium 48. Resirkulering av regnvatn og gråvatn (opp til 3 poeng) 

Overnattingsstaden skal nytte følgjande alternative vasskjelder til andre føremål enn sanitær bruk og drikkevatn: 

 i) Resirkulert vatn eller gråvatn frå vaskemaskiner og/eller dusjar og/eller handvaskar (1 poeng). 

 ii) Oppsamla regnvatn frå taket (1 poeng). 

 iii) Kondens frå HVAC-system (1 poeng). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette kriteriet, saman med bilete som 

viser alternative vassdistribusjonssystem, og høveleg dokumentasjon på at vassforsyninga til sanitær bruk og drikkevatn vert 

halde heilt åtskild. 

Kriterium 49. Effektiv vatning (1,5 poeng) 

Søkjaren skal oppfylle minst eitt av dei følgjande krava: 

a) Overnattingsstaden skal ha ein dokumentert framgangsmåte for vatning av utandørsområde og -planter, medrekna 

opplysningar om korleis vatningstidene er vortne optimerte og vassforbruket minimert. Dette kan til dømes innebere at 

utandørsområde ikkje vert vatna (1,5 poeng). 

b) Overnattingsstaden skal nytte eit automatisk system som optimerer vatningstidene og vassforbruket til utandørsområde 

og -planter (1,5 poeng). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette kriteriet, saman med høveleg 

utfyllande dokumentasjon med opplysningar om det dokumenterte systemet eller den dokumenterte framgangsmåten for 

vatning eller med bilete av det automatiske vatningssystemet. 

Kriterium 50. Lokalt heimehøyrande eller ikkje-invaderande framande artar til planting utandørs (opp til 2 poeng) 

I det tidsrommet som EU-miljømerket gjeld for, skal plantene i utandørsområda, medrekna alle vassplanter, vere av lokalt 

heimehøyrande og/eller ikkje-invaderande framande artar: 

 i) Fråvær av invaderande framande artar som EU reknar som problematiske (0,5 poeng) (andre invaderande framande 

artar er tillatne). 

 ii) Berre ikkje-invaderande framande artar (1 poeng). 

 iii) Lokalt heimehøyrande og/eller ikkje-invaderande framande artar (1,5 poeng). 

 iv) Berre lokalt heimehøyrande artar (2 poeng). 

For føremåla med dette EU-miljømerket tyder lokalt heimehøyrande artar planteartar som finst naturleg i landet. 

For føremåla med dette EU-miljømerket tyder ikkje-invaderande artar planteartar som ikkje finst naturleg i landet, og som det 

ikkje finst noko prov for at lett formeirar seg, etablerer seg og spreier seg eller har negativ innverknad på det lokale biologiske 

mangfaldet. 

Til planting utandørs skal det ikkje nyttast invaderande framande artar som EU reknar som problematiske i medhald av  

artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1143/2014(1).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1143/2014 av 22. oktober 2014 om forebygging og håndtering av innføring og spredning av 

invaderende fremmede arter (TEU L 317 av 4.11.2014, s. 35). 
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Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram relevante spesifikasjonar for korleis overnattingsstaden oppfyller dette kriteriet, saman med høveleg 

utfyllande dokumentasjon frå ein sakkunnig. 

AVFALL OG SPILLVATN 

Kriterium 51. Papirprodukt (opp til 2 poeng) 

90 % av følgjande kategoriar papirprodukt som vert nytta, skal vere tildelte EU-miljømerket eller andre ISO type I-merke  

(0,5 poeng for kvar av dei følgjande kategoriane, opp til høgst 2 poeng): 

a) Toalettpapir. 

b) Mjukpapir. 

c) Kontorpapir. 

d) Papir med trykk. 

e) Konvertert papir (t.d. konvoluttar). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram opplysningar og dokumentasjon (medrekna relevante fakturaer) som viser mengda av slike produkt som 

vert nytta, og kor mange av dei som har fått tildelt eit miljømerke. Dersom det vert nytta produkt som er tildelte EU-miljømerket, 

skal søkjaren leggje fram ein kopi av EU-miljømerkesertifikatet eller av etiketten på emballasjen som viser at merket vart tildelt i 

samsvar med kommisjonsavgjerd 2014/256/EU(1), kommisjonsavgjerd 2012/481/EU(2), kommisjonsavgjerd 2011/333/EU(3) eller 

kommisjonsvedtak 2009/568/EF(4). Dersom det vert nytta produkt som ber andre ISO type I-merke, skal søkjaren leggje fram ein 

kopi av sertifikatet for type I-merket eller av etiketten på emballasjen. 

Kriterium 52. Varige varer (opp til 4 poeng) 

Minst 40 % (avrunda til nærmaste heiltal) av minst éin av dei følgjande kategoriane av varige varer som finst på overnattings-

staden, skal vere tildelte EU-miljømerket eller andre ISO type I-merke (1 poeng for kvar kategori, opp til høgst 4 poeng): 

a) Sengetøy, handkle og dukar. 

b) Datamaskiner. 

c) Fjernsynsapparat. 

d) Madrassar. 

e) Tremøblar.  

  

(1) Kommisjonsbeslutning 2014/256/EU av 2. mai 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til produkter av 

konvertert papir (TEU L 135 av 8.5.2014, s. 24). 

(2) Kommisjonsbeslutning 2012/481/EU av 16. august 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til papir med 

trykk (TEU L 223 av 21.8.2012, s. 55). 

(3) Kommisjonsbeslutning 2011/333/EU av 7. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til kopieringspapir 

og grafisk papir (TEU L 149 av 8.6.2011, s. 12). 

(4) Kommisjonsvedtak 2009/568/EF av 9. juli 2009 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til mykpapir  

(TEU L 197 av 29.7.2009, s. 87). 
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f) Støvsugarar. 

g) Golvdekke. 

h) Bilethandsamingsutstyr. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram opplysningar og dokumentasjon som viser mengda av slike produkt som tilhøyrer overnattingsstaden, 

og kor mange av dei som har fått tildelt eit miljømerke. Dersom det vert nytta produkt som er tildelte EU-miljømerket, skal 

søkjaren leggje fram ein kopi av EU-miljømerkesertifikatet eller av etiketten på emballasjen som viser at merket vart tildelt i 

samsvar med kommisjonsavgjerd 2014/350/EU(1), kommisjonsvedtak 2009/300/EF(2), kommisjonsavgjerd 2014/391/EU(3), 

kommisjonsvedtak 2010/18/EF(4), kommisjonsavgjerd (EU) 2016/1332(5) eller kommisjonsvedtak 2009/607/EF(6). Dersom det 

vert nytta produkt som ber andre ISO type I-merke, skal søkjaren leggje fram ein kopi av sertifikatet for type I-merket eller av 

etiketten på emballasjen. 

Kriterium 53. Tilbod av drikkar (2 poeng) 

Dersom det vert tilbode drikkar (t.d. i barar/restaurantar, butikkar og salsautomatar) på område som er eigde eller vert forvalta 

direkte av overnattingsstaden, skal minst 50 % (1 poeng) eller 70 % (2 poeng) av drikkane vere i returbehaldarar eller 

behaldarar som kan nyttast fleire gonger. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette kriteriet, eventuelt saman med 

høveleg utfyllande dokumentasjon. 

Kriterium 54. Innkjøp av vaske-, reingjerings- og oppvaskmiddel og toalettartiklar (opp til 2 poeng) 

Minst 80 % av innkjøpt volum eller vekt av minst éin av dei følgjande kategoriane av vaske-, reingjerings- og oppvaskmiddel 

og toalettartiklar som vert nytta av overnattingsstaden, skal vere tildelte EU-miljømerket eller andre ISO type I-merke  

(0,5 poeng for kvar kategori, opp til høgst 2 poeng): 

a) Handoppvaskmiddel. 

b) Maskinoppvaskmiddel. 

c) Tekstilvaskemiddel. 

d) Allreingjeringsmiddel. 

e) Sanitærreingjeringsmiddel. 

f) Såper og sjampoar. 

g) Hårbalsam.  

  

(1) Kommisjonsbeslutning 2014/350/EU av 5. juni 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til tekstilprodukter 

(TEU L 174 av 13.6.2014, s. 45). 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/300/EF av 12. mars 2009 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til 

fjernsyn (TEU L 82 av 28.3.2009, s. 3). 

(3) Kommisjonsavgjerd 2014/391/EU av 23. juni 2014 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til madrassar  

(TEU L 184 av 25.6.2014, s. 18). 

(4) Kommisjonsvedtak 2010/18/EF av 26. november 2009 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til 

gulvbelegg av tre (TEU L 8 av 13.1.2010, s. 32). 

(5) Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1332 av 28. juli 2016 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til møbler  

(TEU L 210 av 4.8.2016, s. 100). 

(6) Kommisjonsvedtak 2009/607/EF av 9. juli 2009 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til harde dekker 

(TEU L 208 av 12.8.2009, s. 21). 
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Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram opplysningar og dokumentasjon som viser mengda av slike produkt som tilhøyrer overnattingsstaden, 

og kor mange av dei som har fått tildelt eit miljømerke. Dersom det vert nytta produkt som er tildelte EU-miljømerket, skal 

søkjaren leggje fram ein kopi av EU-miljømerkesertifikatet eller av etiketten på emballasjen som viser at merket vart tildelt i 

samsvar med kommisjonsavgjerd 2011/382/EU(1), kommisjonsavgjerd 2011/263/EU(2), kommisjonsavgjerd 2011/264/EU(3), 

kommisjonsavgjerd 2011/383/EU(4) eller kommisjonsavgjerd 2014/893/EU(5). Dersom det vert nytta produkt som ber andre 

ISO type I-merke, skal søkjaren leggje fram ein kopi av sertifikatet for type I-merket eller av etiketten på emballasjen. 

Kriterium 55. Minimering av bruken av reingjeringsmiddel (1,5 poeng) 

Overnattingsstaden skal ha nøye fastlagde framgangsmåtar for effektiv bruk av reingjeringsmiddel, til dømes bruk av 

mikrofiberprodukt eller andre reingjeringsmateriale med same verknader, og reingjering med vatn eller ved hjelp av andre 

reingjeringsmetodar med liknande verknader. For å oppfylle dette kriteriet må all reingjering utførast med ein metode som 

byggjer på effektiv bruk av reingjeringsmiddel, bortsett frå der det i medhald av lovgjevinga eller av hygiene-, helse- og 

tryggleiksgrunnar krevst noko anna. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette kriteriet, eventuelt saman med 

høveleg utfyllande dokumentasjon (t.d. kopi av framgangsmåtar, tekniske opplysningar om produkta som vert nytta). 

Kriterium 56. Avising (1 poeng) 

Dersom det er naudsynt med avising av vegar, og dette vert utført av overnattingsstaden, skal mekaniske metodar, sand/grus 

eller avisingsmiddel som er tildelte eit ISO type I-merke, nyttast for å gjere vegane på området til overnattingsstaden trygge i 

tilfelle is eller snø. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette kriteriet, saman med høveleg 

utfyllande dokumentasjon. Dersom det vert nytta avisiningsprodukt som er tildelte eit ISO type I-merke, skal søkjaren leggje 

fram ein kopi av sertifikatet for produktetiketten eller av etiketten på emballasjen. 

Kriterium 57. Brukte tekstilar og møblar (opp til 2 poeng) 

Overnattingsstaden skal ha ein framgangsmåte for følgjande: 

a) All donasjon av møblar og tekstilar som ikkje lenger vert nytta på overnattingsstaden, men som framleis er brukbare. 

Sluttbrukarane kan vere tilsette og velgjerdsorganisasjonar eller andre organisasjonar som samlar inn og deler ut att 

slike varer (1 poeng). 

b) Alle innkjøp av ombruksmøblar/bruktmøblar. Leverandørane kan vere bruktmarknader eller andre organisasjonar/ 

samvirke som sel eller deler ut att bruktvarer (1 poeng). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette kriteriet, saman med høveleg 

utfyllande dokumentasjon, til dømes ein skriftleg framgangsmåte som omfattar kontaktopplysningane til sluttbrukaren, 

kvitteringar og dokumentasjon for bruktvarer eller varer som er donerte, osv.  

  

(1) Kommisjonsbeslutning 2011/382/EU av 24. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til 

håndoppvaskmidler (TEU L 169 av 29.6.2011, s. 40). 

(2) Kommisjonsavgjerd 2011/263/EU av 28. april 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til 

maskinoppvaskmiddel (TEU L 111 av 30.4.2011, s. 22). 

(3) Kommisjonsavgjerd 2011/264/EU av 28. april 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til tekstilvaskemiddel 

(TEU L 111 av 30.4.2011, s. 34). 

(4) Kommisjonsbeslutning 2011/383/EU av 28. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til 

allrengjøringsmidler og sanitærrengjøringsmidler (TEU L 169 av 29.6.2011, s. 52). 

(5) Kommisjonsbeslutning 2014/893/EU av 9. desember 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til kosmetiske 

produkter som skylles av (TEU L 354 av 11.12.2014, s. 47). 
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Kriterium 58. Kompostering (opp til 2 poeng) 

Overnattingsstaden skal sortere minst éin av følgjande relevante avfallskategoriar og sikre at avfallet vert kompostert eller nytta 

til produksjon av biogass i samsvar med retningslinjer frå lokale styresmakter (t.d. av den lokale forvaltinga, overnattingsstaden 

sjølv eller ei privat verksemd) (1 poeng for kvar kategori, opp til høgst 2 poeng): 

a) Hageavfall. 

b) Matavfall etter måltid. 

c) Biologisk nedbrytelege produkt (t.d. eingongsartiklar laga av maisbasert materiale). 

d) Biologisk nedbryteleg avfall som gjestene legg att på rommet/overnattingsstaden. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette kriteriet, eventuelt saman med 

høveleg utfyllande dokumentasjon. 

Kriterium 59. Reinsing av spillvatn (opp til 3 poeng) 

a) Dersom overnattingsstaden tilbyr bilvask, skal slik vask tillatast berre i område som er særskilt utstyrte for å samle opp 

vatn og reingjeringsmiddel som vert nytta, slik at dette kan førast ut i avløpssystemet (1 poeng). 

b) Dersom det ikkje er mogleg å sende spillvatnet til eit sentralt reinseanlegg, skal reinsing av spillvatn på staden omfatte 

førehandsaming (siling/filtrering, utjamning og sedimentering) følgd av biologisk handsaming med > 95 % fjerning av 

biokjemisk oksygenforbruk, > 90 % nitrifikasjon og (ekstern) anaerob nedbryting av overskotsslam (2 poeng). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kravet er oppfylt, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon (t.d. bilete i 

samband med krav a) og tekniske spesifikasjonar frå produsenten eller dei faglærde teknikarane som er ansvarlege for 

installering, sal eller vedlikehald av spillvatnsystemet i samband med krav b)). 

ANDRE KRITERIUM 

Kriterium 60. Røykjeforbod på romma (1 poeng) 

Det skal vere røykjeforbod på gjesterom eller i overnattingseiningar til utleige. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, og dokumentasjon i form av til dømes bilete av skilta 

innandørs på romma eller i overnattingseiningane til utleige. 

Kriterium 61. Velferdsplan (opp til 2 poeng) 

Overnattingsstaden skal ha ein skriftleg velferdsplan for å sikre minst eitt av følgjande sosiale gode for personalet (0,5 poeng 

for kvart gode, opp til høgst 2 poeng): 

a) Fri frå arbeidet til utdanning. 

b) Gratis måltid eller matkupongar. 

c) Gratis uniformer og arbeidsklede. 

d) Rabatt på produkt/tenester på overnattingsstaden. 

e) Subsidiert ordning for berekraftig transport. 

f) Garanti for bustadlån.  
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Den skriftlege velferdsplanen skal oppdaterast og leggjast fram for personalet kvart år. Personalet skal underteikne den 

skriftlege velferdsplanen når han vert lagd fram. Dokumentet skal vere tilgjengeleg i resepsjonen for alle tilsette. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ein kopi av den skriftlege velferdsplanen, tilbørleg underteikna av personalet, og skal sjølv leggje 

fram ei fråsegn om korleis kravet er oppfylt. I tillegg kan det rette organet be om dokumentasjon og/eller direkteintervju med 

tilfeldig utvalde tilsette i samband med vitjingar på staden. 

Kriterium 62. Køyretøy til vedlikehald (1 poeng) 

Motorvogner med forbrenningsmotor skal ikkje nyttast til vedlikehald av overnattingsstaden (1 poeng). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette kriteriet, saman med høveleg utfyllande 

dokumentasjon. 

Kriterium 63. Tilbod om miljøvenlege transportmiddel (opp til 2,5 poeng) 

a) Overnattingsstaden skal tilby gjestene minst eitt av følgjande miljøvenlege transportmiddel (1 poeng kvar, opp til høgst 

2 poeng): 

i) Elektriske køyretøy til henting av eller bruk for gjester. 

ii) Straumuttak (ladestasjon) for elektriske køyretøy. 

iii) Minst ein sykkel per fem teltplassar, overnattingseiningar til utleige eller rom. 

b) Overnattingsstaden skal ha aktive partnarskap med føretak som stiller til rådvelde elektriske køyretøy eller syklar  

(0,5 poeng). «Aktivt partnarskap» tyder ein avtale mellom ein overnattingsstad og eit føretak som leiger ut elektriske 

køyretøy eller syklar. Informasjon om det aktive partnarskapet skal vere synleg på staden. Dersom utleigeføretaket 

ikkje er plassert på overnattingsstaden, skal det gjerast visse praktiske tiltak (t.d. kan eit sykkelutleigeføretak levere 

syklar til overnattingsstaden). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette kriteriet, saman med høveleg utfyllande 

dokumentasjon og all informasjon som skal gjevast til gjestene. 

Kriterium 64. Overflater utan dekke (1 poeng) 

Minst 90 % av det utandørsområdet som vert forvalta av overnattingsstaden, skal vere fritt for asfalt, sement eller andre 

dekkingsmateriale som hindrar god drenering og lufting av jorda. 

Dersom det vert samla opp regnvatn og gråvatn, skal det regnvatnet og gråvatnet som ikkje vert nytta, reinsast og infiltrerast i 

jorda. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette kriteriet, saman med høveleg utfyllande 

dokumentasjon. 
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Kriterium 65. Lokale og økologiske produkt (opp til 4 poeng) 

a) Det skal finnast tilbod om minst to lokale matvarer som det er sesong for (fersk frukt og ferske grønsaker) til kvart 

måltid, medrekna frukost (1 poeng). 

b) Overnattingsstaden skal aktivt velje lokale leverandørar av varer og tenester (1 poeng). 

c) Minst to produkt (1 poeng) eller fire produkt (2 poeng) som vert nytta i den daglege matlaginga, eller som vert selde av 

overnattingsstaden, skal vere framstilte etter økologiske landbruksmetodar slik det er fastsett i rådsforordning (EF)  

nr. 834/2007(1). 

For føremåla med dette kriteriet tyder «lokal» det området som ligg innanfor ein radius på 160 kilometer frå overnattingsstaden. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kravet er oppfylt, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon. Dersom det 

vert nytta økologiske produkt, skal søkjaren leggje fram ein kopi av produktsertifikatet eller av etiketten på emballasjen som 

viser at sertifikatet vart tildelt i samsvar med forordning (EF) nr. 834/2007. I ein del statar er det mogleg for restaurantar og 

hotell å verte sertifiserte under visse merkingsordningar dersom dei berre nyttar økologiske produkt. Dersom ein 

overnattingsstad vert sertifisert under slike ordningar, kan informasjon om dette leggjast fram som prov på at dette kriteriet er 

oppfylt. 

Kriterium 66. Unngå bruk av pesticid (2 poeng) 

Utandørsområde som vert forvalta av overnattingsstaden, skal stellast utan bruk av pesticid. 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden unngår skadedyr og steller utandørsområda. Dette 

skal kontrollerast under vitjinga på staden. 

Kriterium 67. Andre miljøtiltak og sosiale tiltak (opp til 3 poeng) 

Leiinga ved overnattingsstaden skal gjere tiltak i tillegg til dei som er fastsette i form av kriterium i dette avsnittet eller i 

avsnitt A, for å betre miljøprestasjonen og den sosiale prestasjonen til overnattingsstaden: 

a) Andre miljøtiltak (opp til 0,5 poeng kvar, opp til høgst 2 poeng), 

og/eller 

b) andre sosiale tiltak (opp til 0,5 poeng kvar, opp til høgst 1 poeng). 

Vurdering og kontroll 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med ei fullstendig utgreiing (medrekna 

dokumenterte miljømessige eller sosiale gode i samband med tiltaka) om kvart tilleggstiltak som søkjaren ønskjer at det skal 

takast omsyn til. 

 __________  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter og om oppheving av 

forordning (EØF) nr. 2092/91 (TEU L 189 av 20.7.2007, s. 1). 
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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2017/176 

av 25. januar 2017 

om fastsettelse av kriterier for EU-miljømerket til tre-, kork- og bambusbaserte gulvbelegg  

[meddelt under nummer K(2017) 303](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), 

særlig artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket tildeles produkter som har redusert miljøvirkning 

gjennom hele sin livssyklus. 

2) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal det fastsettes særlige kriterier for EU-miljømerket for hver produktgruppe. 

3) I kommisjonsvedtak 2010/18/EF(2) er det fastsatt miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og kontroll for gulv-

belegg av tre som gjelder fram til 31. desember 2016. 

4) For bedre å gjenspeile utvalget av tre-, kork- og bambusbaserte gulvbelegg som finnes på markedet, og den aktuelle 

teknologiske situasjonen på markedet for disse produktene, og for å ta høyde for innovasjonen de siste fem årene, bør 

produktgruppens navn og bruksområde endres, og det bør fastsettes reviderte kriterier for EU-miljømerket. 

5) De reviderte kriteriene for EU-miljømerket tar sikte på å fremme bruk av materialer produsert på en mer bærekraftig 

måte basert på en livssyklusanalyse som begrenser energien som forbrukes, bruken av farlige forbindelser, innholdet av 

farlige rester og gulvbeleggenes bidrag til forurensning av inneluften samt å fremme holdbare produkter av høy kvalitet. 

De reviderte kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll bør gjelde i seks år fra datoen for underretning 

om denne beslutning, idet det tas hensyn til innovasjonssyklusen for denne produktgruppen. 

6) En kode som svarer til produktgruppen er en integrert del av registreringsnummeret for EU-miljømerket. For at 

vedkommende organer skal kunne tildele et registreringsnummer for EU-miljømerket for tre-, kork- og bambusbaserte 

gulvbelegg som oppfyller kriteriene for EU-miljømerket, må denne produktgruppen tildeles et kodenummer. 

7) Vedtak 2010/18/EF bør derfor oppheves.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 28 av 2.2.2017, s. 44, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2017 av 13. juni 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, s. 7. 

(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2010/18/EF av 26. november 2009 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til 

gulvbelegg av tre (EUT L 8 av 13.1.2010, s. 32). 

2019/EØS/42/08 
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8) Det bør fastsettes en overgangsperiode for produsenter som har fått tildelt EU-miljømerket for gulvbelegg av tre på 

grunnlag av miljøkriteriene fastsatt i vedtak 2010/18/EF, slik at de får tilstrekkelig tid til å tilpasse sine produkter til de 

reviderte kriteriene og kravene. Produsentene bør også få anledning til å sende inn søknader basert på miljøkriteriene 

fastsatt i vedtak 2010/18/EF i en tilstrekkelig lang periode. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i forordning (EF) 

nr. 66/2010. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Produktgruppen «tre-, kork- og bambusbaserte gulvbelegg» skal omfatte innendørs gulvbelegg, herunder tregulv, laminatgulv, 

gulvbelegg av kork og gulvbelegg av bambus der over 80 vektprosent av sluttproduktet består av tre, trebaserte materialer eller 

-fibrer, kork, korkbaserte materialer eller -fibrer, bambus og bambusbaserte materialer eller -fibrer, og der ingen av lagene 

inneholder kunstfibrer. 

Den skal ikke omfatte veggkledninger, kledninger beregnet på utendørs bruk, kledninger med en strukturell funksjon eller 

planeringsforbindelser. 

Artikkel 2 

I dette beslutning menes med 

 1) «gulvbelegg av tre» en konstruksjon av treelementer, ferdigmonterte bord eller parkettstaver som utgjør gulvets sliteflate, 

 2) «gulvbelegg av kork» gulvbelegg av granulert kork blandet med et bindemiddel som har herdet, eller av flere lag kork, 

agglomerert eller som finér, som kan sammenpresses med lim og som kan leveres med en overflatebeskyttelse, 

 3) «overflatebelegg» en stoffblanding i henhold til artikkel 2 nr. 8 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF(1), 

 4) «gulvbelegg av bambus» gulvbelegg framstilt av stykker av massiv bambus eller bambusagglomerat blandet med et 

bindemiddel, 

 5) «laminatgulv» et stivt gulvbelegg med en overflate bestående av ett eller flere tynne lag med fibermateriale (vanligvis 

papir), impregnert med varmeherdet aminoplastharpiks (vanligvis melamin), presset eller limt på et underlag og vanligvis 

supplert med en støtte, 

 6) «delvis flyktig organisk forbindelse» (SVOC) enhver organisk forbindelse som i en kapillærkolonne dekket med 5 % 

fenylpolysiloksan og 95 % metylpolysiloksan elueres mellom n-heksadekan (ikke tatt med) og n-dokosan (tatt med), 

 7) «R-verdi» summen av alle Ri-verdier der Ri-verdien er forholdet Ci/LCIi, der Ci er kammerets massekonsentrasjon av 

forbindelsen i, og LCIi er LCI-verdien (laveste konsentrasjon av interesse) til forbindelsen i, definert i henhold til 

rapportene fra European Collaborative Action on Urban Air, Indoor Environment and Human Exposure(2), 

 8) «stoff» et stoff i henhold til artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3),  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF av 21. april 2004 om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser som 

skyldes bruk av organiske løsemidler i visse malinger, lakker og produkter for lakkering og omlakkering av kjøretøyer og om endring av 

rådsdirektiv 1999/13/EF (EUT L 143 av 30.4.2004, s. 87). 

(2) http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf 

(3) 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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 9) «stoffblanding» en stoffblanding i henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006, 

10) «biocidprodukt» et biocidprodukt i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 528/2012(1), 

11) «konserveringsmiddel» ethvert produkt som omfattes av produkttype 8 (Treimpregneringsmidler) i henhold til vedlegg V 

til forordning (EU) nr. 528/2012, herunder produkter som brukes til konservering av kork eller bambus, 

12) «aktivt stoff» et aktivt stoff i henhold til artikkel 3 nr. 1) bokstav c) i forordning (EU) nr. 528/2012, 

13) «gjenvunnet materiale» materiale som er bearbeidet fra gjenvunnet materiale (returmateriale) i en framstillingsprosess og 

laget til et sluttprodukt eller til en bestanddel i et produkt som definert i ISO 14021, men omfatter ikke treavfall, treflis og 

fibrer fra hogst og saging, 

14) «trebasert materiale» materiale laget av trefibrer, treflis eller tre gjennom flere ulike prosesser som kan omfatte bruk av 

høye temperaturer, trykk og bindende harpikser eller klebemidler. Trebasert materiale omfatter: harde trefiberplater, 

fiberplater, fiberplater av middels og høy tetthet, sponplater, OSB-plater (plater av tynne, lange spon med en fastsatt 

orientering), kryssfiner og paneler av heltre. Det kan være belagt med en overflatebehandling under produksjonen av 

gulvbelegget, 

15) «korkbasert materiale» materiale laget av korkfibrer, korkflis eller kork gjennom flere ulike prosesser som kan omfatte 

bruk av høye temperaturer, trykk og bindende harpikser eller klebemidler, 

16) «bambusbasert materiale» materiale laget av bambusfibrer, bambusflis eller bambus gjennom flere ulike prosesser som 

kan omfatte bruk av høye temperaturer, trykk og bindende harpikser eller klebemidler, 

17) «kunstfibrer» alle polymerfibrer, 

18) «fornybar energi» energi fra fornybare energikilder i henhold til artikkel 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF(2), 

19) «opprinnelsesgaranti» en opprinnelsesgaranti i henhold til artikkel 2 bokstav j) i direktiv 2009/28/EF. 

Artikkel 3 

For å kunne få tildelt EU-miljømerket i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal produktet tilhøre produktgruppen «tre-, 

kork- og bambusbaserte gulvbelegg» i henhold til artikkel 1 i denne beslutning og være i samsvar med kriteriene for tildeling av 

EU-miljømerke og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll som angis i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 4 

Kriteriene for tildeling av EU-miljømerke for produktgruppen «tre-, kork- og bambusbaserte gulvbelegg» og de tilhørende 

kravene til vurdering og kontroll skal gjelde i seks år fra datoen for underretning om denne beslutning. 

Artikkel 5 

For administrative formål tildeles produktgruppen «tre-, kork- og bambusbaserte gulvbelegg» kodenummeret «035». 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter 

(EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare kilder, og om endring og 

senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16). 
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Artikkel 6 

Vedtak 2010/18/EF oppheves. 

Artikkel 7 

Som unntak fra artikkel 6 kan søknader om EU-miljømerket for produkter som omfattes av produktgruppen «tregulv», og som 

inngis innen to måneder fra datoen for underretning om denne beslutning, inngis i samsvar med kriteriene fastsatt i vedtak 

2010/18/EF eller kriteriene fastsatt i denne beslutning. 

EU-miljømerkelisensene som tildeles i samsvar med kriteriene fastsatt i vedtak 2010/18/EF, kan brukes i tolv måneder fra 

datoen for underretning om denne beslutning. 

Artikkel 8 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 25. januar 2017. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

GENERELLE MERKNADER 

KRITERIER FOR EU-MILJØMERKET 

Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til tre-, kork- og bambusbaserte gulvbelegg: 

Kriterium 1. Produktbeskrivelse 

Kriterium 2. Tre-, kork- og bambusbaserte materialer 

Kriterium 3. Generelle krav til farlige stoffer og stoffblandinger 

Kriterium 4. Særlige krav til stoffer 

Kriterium 5. Energiforbruk i produksjonsprosessen 

Kriterium 6. Utslipp av flyktige organiske forbindelser fra gulvbeleggene 

Kriterium 7. Utslipp av formaldehyd fra gulvbelegg og trelameller 

Kriterium 8. Bruksegnethet 

Kriterium 9. Reparasjoner og utvidet garanti 

Kriterium 10. Forbrukerinformasjon 

Kriterium 11. Opplysninger på EU-miljømerket 

Tillegg I. Retningslinjer for beregning av mengden flyktige organiske forbindelser som benyttes 

Tillegg II. Retningslinjer for beregning av energiforbruket i produksjonsprosessen 

Tillegg III. Liste over standarder 

VURDERING OG KONTROLL 

De særlige kravene til vurdering og kontroll er angitt for hvert kriterium. 

Når søkeren skal framlegge erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller annet grunnlag for at kriteriene er 

oppfylt, kan dette komme fra søkeren selv eller dennes leverandør(er), alt etter hva som er relevant. 

Vedkommende organer skal fortrinnsvis anerkjenne attester utstedt av organer som er akkreditert i henhold til den relevante 

harmoniserte standarden for prøvings- og kalibreringslaboratorier, og kontroller gjennomført av organer som er akkreditert i 

henhold til den relevante harmoniserte standarden for organer som sertifiserer produkter, prosesser og tjenester. Akkrediteringen 

skal gjennomføres i henhold til bestemmelsene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(1). 

Ved behov kan det brukes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, forutsatt at metodene godtas 

som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden. 

Ved behov kan vedkommende organer kreve ytterligere dokumentasjon og foreta uavhengige kontroller eller besøk på stedet. 

Det er en forutsetning at produktet oppfyller alle gjeldende lovfestede krav i den eller de statene der produktet er beregnet på å 

bringes i omsetning. Søkeren skal framlegge en erklæring om at produktet oppfyller dette kravet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for 

markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30). 
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Dersom en leverandør foretrekker ikke å opplyse søkeren om de stoffene som utgjør en stoffblanding, kan leverandøren sende 

nevnte opplysninger direkte til vedkommende organ. 

Kriterium 1. Produktbeskrivelse 

En teknisk beskrivelse av gulvbelegget, herunder tegninger som viser delene eller materialene som utgjør det endelige 

gulvbelegget, dets dimensjoner og en beskrivelse av produksjonsprosessen skal inngis til vedkommende organ. Beskrivelsen 

skal ledsages av listen over de materialene som inngår i produktet, som angir produktets samlede vekt og dens fordeling mellom 

materialene som er benyttet. 

Det skal påvises samsvar med produktgruppens bruksområde i henhold til artikkel 1. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal gi vedkommende organ en samsvarserklæring samt følgende opplysninger om gulvbelegget: 

— Varemerke/handelsnavn(1). 

— En beskrivelse av produktet, herunder tekniske tegninger som viser delene eller materialene som er brukt i sluttproduktet. 

— Materialliste: sammensetningen, i masseprosent, av råmaterialer, stoffer eller stoffblandinger i sluttproduktet, herunder alle 

relevante tilsetningsstoffer og overflatebehandlingsmidler. 

— En liste over alle produktets bestanddeler(2) og deres respektive vekt. 

— En beskrivelse av framstillingsmåten. Leverandører av råmaterialer eller stoffer skal angis med sin lovbestemte betegnelse, 

produksjonssted, kontaktopplysninger og en beskrivelse av produksjonsleddet eller -leddene de har gjennomført eller har 

vært del i. 

Produktets datablad, miljøprodukterklæring eller tilsvarende dokument kan godtas som bevis på samsvar med dette kriteriet, 

forutsatt at de inneholder de angitte opplysningene. 

Kriterium 2. Tre-, kork- og bambusbaserte materialer 

Dette kravet gjelder materialer av eller basert på tre, kork og bambus som utgjør mer enn 1 vektprosent av sluttproduktet. 

Materialer av eller basert på tre, kork og bambus skal ikke komme fra genmodifiserte organismer (GMO), og skal omfattes av 

sporbarhetssertifikater utstedt av tredjemann innenfor rammen av en uavhengig sertifiseringsordning, for eksempel FSC (Forest 

Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) eller tilsvarende. 

Alt nytt tre, kork og bambus skal omfattes av gyldige sertifikater utstedt av tredjemann innenfor rammen av en uavhengig 

sertifiseringsordning (FSC, PEFC eller tilsvarende), som garanterer bærekraftig skogforvaltning. 

Dersom en sertifiseringsordning tillater at usertifisert materiale blandes med sertifisert og/eller gjenvunnet materiale i et produkt 

eller en produksjonslinje, skal minst 70 % av tre, kork- og/eller bambusmaterialet stamme fra bærekraftig, sertifisert nytt materiale 

og/eller gjenvunnet materiale. 

Usertifisert materiale skal omfattes av en kontrollordning som sikrer at det stammer fra en lovlig kilde og oppfyller sertifiserings-

ordningens eventuelle andre krav med hensyn til usertifisert materiale. 

Sertifiseringsorganer som utsteder skogforvaltnings- og/eller sporbarhetssertifikater, skal være akkreditert eller godkjent i henhold 

til sertifiseringsordningen.  

  

(1) Med handelsnavn menes alle navn som stoffet markedsføres under på unionsmarkedet. 

(2) Med bestanddel menes hvert lag i gulvbelegget hvis materiale ogform tjener en særlig funksjon. Det omfatter for eksempel slite- eller 

ripebestandige lag, mønster- eller finerlag, substrat- eller stabilitetslag og underside. 
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Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en samsvarserklæring underbygd av et gyldig og uavhengig sertifisert 

sporbarhetssertifikat for alt materiale av eller basert på tre, kork, og bambus som brukes i produktet eller produksjonslinjen, og 

vise at intet nytt materiale kommer fra genmodifiserte organismer. Søkeren skal framlegge reviderte regnskapsdokumenter som 

viser at minst 70 % av materialet kommer fra skoger eller områder som forvaltes i samsvar med prinsippene for bærekraftig 

skogforvaltning, og/eller fra gjenvunne kilder som oppfyller kravene fastsatt av den relevante uavhengige sporbarhetssertifise-

ringsordningen FSC, PEFC eller tilsvarende ordninger skal godtas som uavhengig sertifisering utført av tredjemann. 

Dersom produktet eller produksjonslinjen inneholder usertifisert materiale, skal det dokumenteres at innholdet av usertifisert 

nytt materiale er på høyst 30 % og omfattes av en kontrollordning som sikrer at det stammer fra en lovlig kilde og oppfyller 

sertifiseringsordningens eventuelle andre krav med hensyn til usertifisert materiale. 

Kriterium 3. Generelle krav til farlige stoffer og stoffblandinger 

Forekomsten i produktet og dets komponenter av stoffer som er identifisert i henhold til artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 1907/2006, som stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (substances of very high concern (SVHC)), eller stoffer 

og stoffblandinger som oppfyller kriteriene for klassifisering, merking og emballering (CLP) i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(1), for de farene som er oppført i tabell 3,1, skal begrenses i samsvar med nr. 3a) og 3b). 

Med hensyn til dette kriteriet er stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, som er på kandidatlisten, og CLP-

fareklassifiseringer oppført i tabell 3,1 etter hvilke farlige egenskaper de har. 

Tabell 3.1. 

Gruppering av farer underlagt begrensninger 

Farer i gruppe 1 – SVHC og CLP 

Farer som bestemmer om et stoff tilhører gruppe 1: 

— Stoffer som er oppført på kandidatlisten over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring 

— Stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige og/eller reproduksjonstoksiske (CMR) i kategori 1A eller 1B: 

H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df 

Farer i gruppe 2 – CLP 

Farer som bestemmer om et stoff tilhører gruppe 2: 

— CMR-stoffer i kategori 2: H341, H351, H361f, H361d, H361df, H362 

— Giftighet i vann, kategori 1: H400, H410 

— Akutt giftighet, kategori 1 og 2: H300, H310, H330, H304 

— Aspirasjonsgiftighet, kategori 1: H304 

— Giftvirkning på bestemte organer (STOT), kategori 1: H370, H372 

— Hudsensibiliserende stoff i kategori 1: H317 

Farer i gruppe 3 – CLP 

Farer som bestemmer om et stoff tilhører gruppe 3: 

— Giftighet i vann, kategori 2, 3 og 4: H411, H412, H413 

— Akutt giftighet, kategori 3: H301, H311, H331, EUH070 

— STOT, kategori 2: H371, H373  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006  

(EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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3.a. Begrensning av stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring 

Produktet og eventuelle komponenter skal ikke inneholde stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, i konsentra-

sjoner over 0,10 vektprosent. 

Ingen unntak skal gis for stoffer på kandidatlisten over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, som fore-

kommer i produktet eller i komponenter i konsentrasjoner over 0,10 vektprosent. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal sammenstille erklæringer om at verken produktet eller noen av de komponentene som brukes i produktet, 

inneholder stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, i konsentrasjoner over den angitte konsentrasjonsgrensen. 

Erklæringene skal vise til den nyeste versjonen av kandidatlisten som ECHA har offentliggjort(1). 

3.b. Begrensning av CLP-klassifiserte stoffer og stoffblandinger som brukes i gulvbelegg 

Stoffer eller stoffblandinger som benyttes av produsenten av gulvbelegg eller vedkommendes leverandører under 

bearbeidingen av råmaterialer, produksjon, montering eller enhver annen behandling av gulvbelegget, skal ikke være 

klassifisert i noen av CLP-farekategoriene angitt i tabell 3.1. Stoffer underlagt begrensninger skal omfatte bindemidler, 

malinger, grunning, lakker, beiser, harpikser, biocidprodukter, fyllstoffer, voks, oljer, fargestoffer og forseglingsmateriale. 

Bruken av slike stoffer underlagt begrensninger skal imidlertid være tillatt dersom minst ett av følgende vilkår er oppfylt: 

— Stoffet eller stoffblandingen er brukt i mengder som utgjør mindre enn 0,10 % av den samlede vekten av gulvbelegget 

eller en av dets komponenter. 

— Stoffet underlagt begrensninger endrer egenskaper ved bearbeiding (f.eks. opphører det å være biotilgjengelig eller 

gjennomgår en kjemisk reaksjon) slik at fareklassene som gir opphav til begrensninger under CLP, ikke lenger 

gjelder, og eventuell restmengde av stoffet underlagt begrensninger som ikke har reagert, er mindre enn 0,10 % av 

den samlede vekten av gulvbelegget eller en av dets komponenter. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en erklæring om samsvar med kriterium 3.b., eventuelt underbygd av en 

liste over relevante stoffer eller stoffblandinger som benyttes, sammen med erklæringer om deres fareklassifisering eller 

ikke-fareklassifisering, mengde som er tilsatt og eventuelt erklæringer om hvorvidt stoffenes eller stoffblandingenes 

egenskaper endres ved bearbeiding, slik at begrensningene under CLP ikke lenger gjelder. Dersom dette er tilfelle, skal 

mengden av eventuell restmengde av stoffet underlagt begrensninger som ikke har reagert, angis. 

Følgende opplysninger skal framlegges for hvert stoff med hensyn til deres fareklassifisering eller ikke-fareklassifisering: 

i) Stoffets CAS- (Chemical Abstract Service) nummer(2), EF- (Europeiske Fellesskap) nummer(3) eller annet listenummer 

(dersom slike finnes for stoffblandinger). 

ii) Den fysiske formen og tilstanden som stoffet eller stoffblandingen brukes i. 

iii) Harmonisert CLP-fareklassifisering. 

iv) Selvklassifiserte poster i ECHAs REACH-database over registrerte stoffer(4) (dersom ingen harmonisert klassifisering 

er tilgjengelig). 

v) Klassifisering av stoffblandinger i henhold til kriteriene fastsatt i forordning (EF) nr. 1272/2008. 

  

(1) ECHA, kandidatliste over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, med henblikk på godkjenning, http://www.echa.europa.eu/ 

candidate-list-table 

(2) CAS-registret: http://www.cas.org/content/chemical-substances 

(3) EF-fortegnelsen: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory 

(4) ECHA, REACH-database over registrerte stoffer, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances. 
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Ved vurdering av selvklassifiserte poster i REACH-databasen over registrerte stoffer skal poster som stammer fra felles 

framlegginger, prioriteres. 

Dersom en klassifisering registreres som «data lacking» (data mangler) eller «inconclusive» (usikkert) i henhold til 

REACH-databasen over registrerte stoffer, eller dersom et stoff ennå ikke er registrert i henhold til REACH-systemet, 

skal det framlegges toksikologiske data som oppfyller kravene i vedlegg VII til forordning (EF) nr.1907/2006, og som er 

tilstrekkelige til å underbygge endelige selvklassifiseringer i samsvar med vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008 og 

ECHAs retningslinjer. Ved databaseposter av typen «data lacking» (data mangler) eller «inconclusive» (usikkert) skal 

selvklassifiseringene kontrolleres. For dette formål skal følgende informasjonskilder godtas: 

i) Toksikologiske undersøkelser og farevurderinger foretatt av reguleringsorganer på samme nivå som ECHA(1), med-

lemsstatenes reguleringsorganer eller mellomstatlige organer. 

ii) Et sikkerhetsdatablad som er fullstendig utfylt i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

iii) En dokumentert ekspertuttalelse fra en profesjonell toksikolog som skal bygge på en gjennomgåelse av vitenskapelig 

litteratur og eksisterende prøvingsdata, ved behov underbygd av resultater fra nye prøvinger utført av uavhengige 

laboratorier ved bruk av metoder som er godkjent av ECHA. 

iv) En attest, ved behov basert på en ekspertuttalelse, utstedt av et akkreditert samsvarsvurderingsorgan som utfører 

farevurderinger i henhold til GHS eller CLP-fareklassifiseringssystemet. 

Opplysninger om stoffers eller stoffblandingers farlige egenskaper kan, i samsvar med vedlegg XI til forordning (EF)  

nr. 1907/2006, framskaffes på andre måter enn ved prøvinger, f.eks. ved bruk av alternative metoder som in vitro-

metoder, modeller for kvantitative strukturaktivitetsrelasjoner eller ved bruk av gruppering eller sammenligning med 

strukturlike stoffer. 

Kriterium 4. Særlige krav til stoffer 

4.a. Forurensende stoffer i gjenvunnet tre, kork og bambus 

Eventuelle gjenvunne fibrer eller flis som brukes i framstillingen av det endelige gulvbeleggproduktet, skal prøves i 

samsvar med EPF-standarden (European Panel Federation) for leveringsvilkår for gjenvunnet tre(2), eller med en annen 

tilsvarende standard med likeverdige eller strengere grenseverdier, og overholde grenseverdiene for forurensende stoffer 

som er oppført i tabell 4.1. 

Tabell 4.1 

Grenseverdier for forurensende stoffer i gjenvunnet tre, kork, bambus og fibrer og flis av disse materialene 

(mg/kg tørt gjenvunnet materiale) 

Forurensende stoffer Grenseverdier Forurensende stoffer Grenseverdier 

Arsen (As) 25 Kvikksølv (Hg) 25 

Kadmium (Cd) 50 Fluor (F) 100 

Krom (Cr) 25 Klor (Cl) 1 000 

Kobber (Cu) 40 Pentaklorfenol (PCP) 5 

Bly (Pb) 90 Tjæreoljer (benzo(a)pyren) 0,5 

 

  

(1) ECHA, samarbeid med reguleringsorganer på samme nivå, http://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/ 

cooperation-with-peer-regulatory-agencies. 

(2) EPF Standard for delivery conditions of recycled wood», oktober 2002.Se http://www.europanels.org/site/upload/57d9467eac5f3.pdf 
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Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ 

— en erklæring fra produsenten eller leverandøren av platene om at gulvbelegget ikke inneholder gjenvunnet tre, kork, 

bambus eller fibrer eller flis av disse materialene, eller 

— en erklæring fra produsenten eller leverandøren av platene om at alt gjenvunnet tre, kork og bambus og eller fibrer eller 

flis av disse materialene som er brukt, har vært gjenstand for prøving i samsvar med EPF-standarden for leveringsvilkår 

for gjenvunnet tre eller med en annen tilsvarende standard med likeverdige eller strengere grenseverdier, underbygd av 

prøvingsrapporter som viser at prøver av det gjenvunne materialet overholder grenseverdiene for forurensende stoffer 

oppført i tabell 4.1. 

4.b.  Biocidprodukter 

Det er ikke tillatt å behandle tre, kork og/eller bambus i gulvbelegg med biocidprodukter. 

Følgende aktive stoffer er ikke tillatt som konserveringsmiddel i beholderen til vannbaserte blandinger som klebemidler 

eller lakker: 

— Blanding (3:1) av klormetylisotiazolinon og metylisotiazolinon (CMIT/MIT CAS-nr 55965-84-9) i en konsentrasjon 

som overstiger 15 ppm. 

— Metylisotiazolinon i en konsentrasjon som overstiger 200 ppm. 

— Andre isotiazolinoner i en konsentrasjon som overstiger 500 ppm. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en erklæring om at biocidprodukter ikke er brukt, eller eventuelt en 

erklæring underbygd av et sikkerhetsdatablad fra leverandøren av den vannbaserte blandingen om hvilke aktive stoffer 

som er blitt benyttet som konserveringsmiddel i beholderen til vannbaserte blandinger. 

4.c.  Tungmetaller i malinger, grunninger og lakker 

Malinger, grunninger eller lakker som brukes på materialer av eller basert på tre-, kork eller bambus, skal ikke inneholde 

stoffer basert på følgende metaller: kadmium, bly, seksverdig krom, kvikksølv, arsen eller selen i konsentrasjoner på over 

0,010 vektprosent for hvert enkelt metall i malingen, grunningen eller lakken i beholderen. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren eller eventuelt leverandøren skal framlegge for vedkommende organ en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt 

samt de respektive sikkerhetsdatabladene fra leverandørene av de malingene, grunningene og/eller lakkene som er brukt. 

4.d.  VOC-innholdet i overflatebehandlingen 

Overflatebehandlingsmidler som benyttes på materialer av eller basert på tre, kork eller bambus, skal ha enten 

— et samlet VOC-innhold på høyst 5 vektprosent (konsentrasjon i beholderen) eller 

— et samlet VOC-innhold på over 5 vektprosent, forutsatt at det er påvist at de benyttes i mengder som utgjør mindre 

enn 10 g/m2 behandlet overflate. 

Kriteriet gjelder samlet mengde VOC i overflatebehandlingsprodukter med den kjemiske sammensetningen de har i 

flytende form. Dersom produktene krever fortynning før bruk, skal beregningen bygge på innholdet i det fortynnede 

produktet.  
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Ved anvendelse av dette kriterium menes med «VOC» flyktige organisk forbindelser som definert i artikkel 2 nr. 5 i 

direktiv 2004/42/EF. 

Kriteriet gjelder ikke blandinger som benyttes til reparasjon (f.eks. av kvister, sprekker eller hakk) i produksjons-

prosessen. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en erklæring om samsvar med dette kriteriet, underbygd av sikkerhets-

databladet for ethvert/enhver overflatebehandlingsmiddel eller -blanding som er benyttet på materialer av eller basert på 

tre, kork eller bambus. Dersom det i SDS angis at VOC-innholdet i overflatebehandlingsmiddelet eller -blandingene som 

er benyttet, er høyst 5 vektprosent, er ingen ytterligere kontroll nødvendig. 

Dersom opplysninger om VOC-innholdet ikke framgår av SDS, skal VOC-innholdet beregnes på grunnlag av listen over 

stoffer som inngår i overflatebehandlingsmiddelet. Konsentrasjonen av hver VOC-bestanddel skal angis i vektprosent. 

Alternativt kan søkeren, dersom VOC-innholdet er høyere enn 5 vektprosent, framlegge en beregning som viser at den 

faktiske mengden VOC som er benyttet på gulvbelegget, er mindre enn 10 g/m2 behandlet overflate, i samsvar med 

retningslinjene angitt i tillegg I. 

4.e.  VOC-innholdet i andre stoffer og blandinger som er benyttet 

VOC-innholdet skal være mindre enn 

— 3 vektprosent i både klebemidler og harpikser i beholder som benyttes i produksjonen av gulvbeleggene, 

— 1 vektprosent i andre stoffer enn klebemidler, harpikser og overflatebehandlingsmidler i beholder (kriterium 4d) som 

benyttes i produksjonen av gulvbeleggene. 

Innholdet av fritt formaldehyd i flytende aminoplastharpikser som benyttes i produksjonen av gulvbelegg, skal være 

mindre enn 0,2 % vektprosent. 

Kriteriet gjelder samlet mengde VOC i stoffene med den kjemiske sammensetningen de har i flytende form. Dersom 

blandingene krever fortynning før bruk, skal beregningen bygge på innholdet i det fortynnede produktet. 

Ved anvendelse av dette kriterium menes med «VOC» flyktige organisk forbindelser som definert i artikkel 2 nr. 5 i 

direktiv 2004/42/EF. 

Kriteriet gjelder ikke blandinger som benyttes til reparasjon (f.eks. av kvister, sprekker eller hakk) i produksjons-

prosessen. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en erklæring om samsvar med dette kriteriet, underbygd av 

sikkerhetsdatabladet for alle klebemidler, harpikser eller andre stoffer som er benyttet, eller tilsvarende dokumentasjon til 

støtte for samsvarserklæringen sammen med en fullstendig fortegnelse over produktets sammensetning med angivelse av 

mengder og CAS-numre. 

Dersom det i sikkerhetsdatabladet angis at VOC-innholdet er mindre enn 3 vektprosent i klebemidler og harpikser i 

beholder, eller mindre enn 1 vektprosent i andre stoffer som er benyttet, er ingen ytterligere kontroll nødvendig. 

Dersom opplysninger om VOC-innholdet ikke framgår av SDS, skal VOC-innholdet beregnes på grunnlag av listen over 

stoffer. Konsentrasjonen av hver VOC-bestanddel skal angis i vektprosent. 

Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter som viser at innholdet av fritt formaldehyd i flytende aminoplastharpikser er 

mindre enn 0,2 % vektprosent i samsvar med standard EN 1243.  
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4.f.  Myknere 

Ingen klebemidler, harpikser eller stoffer eller stoffblandinger til overflatebehandling skal inneholde ftalatmyknere som 

nevnt i artikkel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006. Slike ftalater skal anses ikke å være til stede dersom den samlede 

summen av de angitte ftalatene utgjør mindre enn 0,10 % av klebemiddelet, harpiksen eller stoffet eller stoffblandingen 

som benyttes til overflatebehandling (1 000 mg/kg). 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ 

— en erklæring om samsvar med dette kriteriet fra leverandøren eller produsenten av gulvbelegget om at det ikke er 

benyttet ftalatmyknere, eller 

— en erklæring om samsvar med dette kriteriet fra leverandøren eller produsenten av gulvbelegget om at ftalatmyknere 

er benyttet, og at ingen av ftalatene som oppfyller kriteriene i artikkel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006, er blitt 

benyttet i klebemiddelet, harpiksen eller stoffet/blandingen som benyttes til overflatebehandling. I mangel av en egnet 

erklæring skal klebemiddelet, harpiksen eller stoff eller stoffblandinger som benyttes til overflatebehandling, prøves 

for forekomst av disse ftalatene i henhold til standard ISO 8214-6. 

4.g.  Halogenerte organiske forbindelser 

Halogenerte organiske forbindelser er ikke tillatt i stoffer som benyttes i produksjonen av gulvbelegg (f.eks. som 

bindemiddel, klebemiddel og belegg osv.). 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en samsvarserklæring underbygd av en erklæring fra produsenten av 

stoffene om at ingen halogenerte organiske forbindelser er benyttet. I tillegg skal sikkerhetsdatabladene for de respektive 

stoffene framlegges. 

4.h.  Flammehemmende midler 

Flammehemmende midler er ikke tillatt i stoffer som benyttes i produksjonen av gulvbelegg. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en samsvarserklæring underbygd av en erklæring fra produsenten av 

stoffene om at ingen flammehemmende midler er benyttet. I tillegg skal sikkerhetsdatabladene for de respektive stoffene 

framlegges. 

4.i.  Aziridin og polyaziridin 

Aziridin og polyaziridin er ikke tillatt i stoffer som benyttes i produksjonen av gulvbelegg (f.eks. som overflatebehand-

lingsmiddel, belegg osv.). 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en samsvarserklæring underbygd av en erklæring fra produsenten av 

stoffene om at aziridin og polyaziridin ikke er benyttet. I tillegg skal sikkerhetsdatabladene for de respektive stoffene 

framlegges. 
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Kriterium 5. Energiforbruk i produksjonsprosessen 

Det gjennomsnittlige årlige energiforbruket under produksjonen av gulvbelegg skal beregnes som angitt i tabell 5.1 og tillegg 

II, og skal overskride følgende grenseverdier (E-poeng): 

Produkt E-poeng 

Gulvbelegg av heltre > 11,0 

Gulvbelegg av lamellparkett 

Gulvbelegg av kryssfiner 

Gulvbelegg av kork og korkfliser 

Gulvbelegg av bambus 

Gulvbelegg av laminat 

> 8,0 

Tabell 5.1. 

Beregning av E-poeng 

Formel  Miljøparameter Høyeste krav 

𝐸 =
𝐴

20
+ (5 −

𝐵

3
) + (5 −

𝐶

7
) 

A Andel fornybar energi i det samlede årlige 

energiforbruket 

% — 

B Årlig innkjøpt elektrisk kraft kWh per m2 15 kWh per m2 

C Årlig brenselforbruk kWh/m2 35 kWh per m2 

der A = forholdet mellom energi fra fornybare energikilder og samlet energi. 

I telleren for A-kvotienten skal den innkjøpte mengden brensel fra fornybare energikilder forstås som (mengde 

brensel × standardverdi) pluss varmen som genereres på stedet fra andre fornybare energikilder enn brensel, pluss 2,5 × elektrisk 

kraft som genereres fra andre fornybare energikilder enn brensel pluss 2,5 × innkjøpt elektrisk kraft fra fornybare energikilder. 

I nevneren for A-kvotienten skal den innkjøpte mengden brensel fra fornybare energikilder forstås som (mengde 

brensel × standardverdi) pluss innkjøpt mengde brensel fra ikke-fornybare energikilder (mengde brensel × standardverdi), pluss 

2,5 × elektrisk kraft som genereres på stedet fra andre fornybare energikilder enn brensel pluss 2,5 × innkjøpt elektrisk kraft fra 

fornybare energikilder og pluss 2,5 × elektrisk kraft kjøpt fra ikke fornybare energikilder. 

B = Årlig innkjøpt elektrisk kraft er summen av elektrisk kraft kjøpt fra en ekstern leverandør. Dersom den innkjøpte elektriske 

kraften er elektrisk kraft fra fornybare energikilder, skal det anvendes en faktor på 0,8. 

C = årlig brenselforbruk er summen av alt brensel som er innkjøpt eller dannet som biprodukt i produksjonen av gulvbelegg og 

som benyttes til å generere energi på stedet. 

E-poeng skal beregnes per m2 produsert gulvbelegg, og skal ta hensyn til energien som forbrukes direkte i produksjonen av 

gulvbelegg. Indirekte energiforbruk skal ikke medregnes.  
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Følgende er en veiledende liste over former for virksomhet som skal medregnes og ikke medregnes i beregningen av 

energiforbruket. Virksomheten begynner med mottak av det avvirkede materialet (trestammer), kork og bambus i produsentens 

eller dennes leverandørs anlegg til og med avslutningen av produksjonsprosessen. 

Produkt 

Vilkår for forbruk av elektrisk kraft og brensel (veiledende liste) 

Omfatter Omfatter ikke 

Gulvbelegg av heltre — tørking, sliping, saging 

— tilskjæring og tilpasning 

— sliping 

— overflatebehandling 

— emballering 

— alle andre former for virksomhet i 

forbindelse med produksjonen 

— produksjon av lakker eller andre stoff-

blandinger i beholder 

— energiforbruk ved kvalitetskontrollvirk-

somhet 

— indirekte energiforbruk (f.eks. opp-

varming, belysning, intern transport osv.) 

Flersjikts gulvbelegg — tørking, sliping, saging 

— tilskjæring og tilpasning 

— sliping 

— pressing 

— overflatebehandling 

— emballering 

— alle andre former for virksomhet i 

forbindelse med produksjonen 

Gulvbelegg av kork og 

korkfliser 

— tørking, sliping, saging 

— tilskjæring og tilpasning 

— sliping 

— pressing 

— produksjon av trelameller dersom de 

inngår i produktet 

— overflatebehandling 

— emballering 

— alle andre former for virksomhet i 

forbindelse med produksjonen 

Gulvbelegg av bambus 

Gulvbelegg av laminat — produksjon av trelameller 

— impregnering av dekorbelegg, beskyttel-

sesfolie og innpakningspapir 

— pressing 

— tilskjæring 

— emballering 

— all andre former for virksomhet i forbin-

delse med produksjonen 
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Vurdering og kontroll 

Søkeren skal angi og påvise 

— type og mengde elektrisk kraft som i gjennomsnitt er innkjøpt fra en ekstern leverandør per år. Dersom det er innkjøpt 

elektrisk kraft fra fornybare energikilder, skal det framlegges opprinnelsesgarantier i samsvar med direktiv 2009/28/EF. I 

de tilfeller direktiv 2009/28/EF ikke får anvendelse i staten der gulvbelegget produseres, skal det framlegges tilsvarende 

dokumentasjon, 

— type(r) brensel og mengder som er benyttet i produksjonen av gulvbeleggene, ved kontrakter, fakturaer eller tilsvarende 

dokumentasjon som omfatter opplysninger om dato, levert/innkjøpt mengde og spesifikasjoner for brenselet (f.eks. fysisk-

kjemiske egenskaper, nedre brennverdi (LHV) osv. En erklæring om hvilke av brenslene som kommer fra fornybare 

energikilder i samsvar med direktiv 2009/28/EF, skal inngå, 

— energimengden som er gått med i de produksjonsleddene som inngår i beregningen av E-poeng, underbygd av dokumentasjon 

(f.eks. energimålinger i de forskjellige produksjonsleddene, utstyrets energiforbruk i henhold til produktdatabladene osv.), 

— type og mengde energi som er solgt. Beregningene skal omfatte type og mengde brensel som eventuelt er benyttet til å 

produsere den elektriske kraften som er solgt, samt datoer og tidsrom da den ble produsert og salgsdatoer, 

— en erklæring med angivelse av mengden gulvbelegg (i m2) som det søkes om EU-miljømerket for som i gjennomsnitt 

produseres hvert år. 

Dokumentene som benyttes til å informere om energiforbruk, innkjøp av brensel og energiproduksjon samt dokumentene som 

benyttes til å informere nasjonale myndigheter om produksjonen av gulvbelegg kan benyttes til å påvise overholdelse av dette 

kriteriet. 

Kriterium 6. Utslipp av flyktige organiske forbindelser fra gulvbeleggene 

Utslippene fra gulvbelegg skal ikke overstige utslippsverdiene angitt i tabell 6.1, målt i et forsøkskammer i samsvar med 

prøvingsstandard CEN/TS16516. Emballering og levering av prøver til prøving og håndtering og behandling av dem skal følge 

framgangsmåtene beskrevet i ISO 16516. 

Tabell 6.1. 

Utslippskrav 

Produkter 

Utslippskrav 

Forbindelse 

Grenseverdi etter 28 dagers 

lagring i et ventilert 

prøvingskammer  

(jf. CEN/TS16516) i mg/m3 

luft(d) 

Gulvbelegg av heltre 

Flersjikts gulvbelegg 

Gulvbelegg av kryssfiner 

Summen av VOC minus eddiksyre 

(CAS 64-19-7) 

< 0,3 

Gulvbelegg av kork 

Gulvbelegg av bambus 

Summen av VOC 

Gulvbelegg av laminat Summen av VOC < 0,16 

Alle gulvbelegg Summen av SVOC < 0,1 

Gulvbelegg av heltre 

Flersjikts gulvbelegg 

Gulvbelegg av kryssfiner 

R-verdi for LCI-stoffer (laveste konsentrasjon 

av interesse) minus eddiksyre (CAS 64-19-7) 

≤ 1 
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Produkter 

Utslippskrav 

Forbindelse 

Grenseverdi etter 28 dagers 

lagring i et ventilert 

prøvingskammer  

(jf. CEN/TS16516) i mg/m3 

luft(d) 

Gulvbelegg av kork 

Gulvbelegg av bambus 

Gulvbelegg av laminat 

R-verdi for LCI-stoffer ≤ 1 

Alle gulvbelegg Kreftframkallende stoffer < 0,001 

(d) Prøvingen etter kammermetoden skal foretas 28 dager etter at overflatebehandlingen er fullført. Fram til dette tidspunktet skal produktet 

som skal prøves, oppbevares i en forseglet pakning på produksjonsstedet og leveres slik til prøvingslaboratoriet. 

Ved anvendelse av dette kriteriet menes med VOC alle flyktige organiske forbindelser som eluerer mellom og med n-heksan og 

n-heksadekan på en gasskromatografikolonne og med et kokepunkt på mellom ca. 68 °C og 287 °C, der målingen er foretatt 

ved bruk av en kapillærkolonne belagt med 5 % fenylpolysiloksan og 95 % metylpolysiloksan. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en samsvarserklæring underbygd av prøvingsrapporter fra prøvingene etter 

kammermetoden foretatt i samsvar med CEN/TS16516 eller en tilsvarende metode som viser at grenseverdiene i tabell 6.1 er 

overholdt. Prøvingsrapportene skal inneholde følgende: 

— Anvendt prøvingsmetode. 

— Prøvingsresultatene og nødvendige beregninger som viser grenseverdiene i tabell 6.1. 

Dersom de grenseverdiene for kammerkonsentrasjoner som angis for 28 dager, kan oppnås tre dager etter at prøven er plassert i 

kammeret, eller på et tidspunkt mellom 3 og 27 dager etter at prøven er plassert i kammeret, kan kravene anses som oppfylt og 

prøvingene kan stanses tidlig. 

Prøvingsdata fra opptil 12 måneder før søknaden om EU-miljømerket skal være gyldige for produkter, dersom ingen endringer 

er gjort i produksjonsprosessen eller de kjemiske sammensetningene som er brukt som kunne anses å øke VOC-utslippene fra 

sluttproduktet. 

Et gyldig sertifikat fra relevante systemer for måling av inneklima kan også benyttes som dokumentasjon på overholdelse 

dersom merkingen for inneklima oppfyller kravene i dette kriteriet, og dersom vedkommende organ anser det som tilsvarende. 

Kriterium 7. Utslipp av formaldehyd fra gulvbelegg og trelameller 

Gulvbelegg produsert ved hjelp av formaldehydbaserte trelameller, klebemidler, harpikser eller etterbehandlingsmidler og 

eventuelt ubehandlede trelameller som er produsert ved hjelp av formaldehydbaserte klebemidler eller harpikser, skal ha enten 

— utslipp av formaldehyd som er lavere enn 50 % av terskelverdien, som muliggjør klassifisering som E1 i henhold til 

vedlegg B til EN 13986+A1 (gjelder alle gulvbelegg og trelameller som ikke er produsert av MDF/HDF), eller 

— utslipp av formaldehyd som er lavere enn 65 % av utslippsklasse E1 i henhold til vedlegg B til EN 13986+A1, som gjelder 

ubehandlede MDF/HDF-trelameller), eller 

— utslipp av formaldehyd som er lavere enn grenseverdiene angitt i California Air Resources Board (CARB) fase II, eller de 

japanske standardene F-3 Star og F-4 Star.  
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Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt. Vurdering og kontroll av 

gulvbelegg og trelameller med lave utslipp av formaldehyd skal avhenge av hvilken sertifiseringsordning de omfattes av. Den 

kontrolldokumentasjonen som kreves for hver ordning, er beskrevet i tabell 7.1. 

Tabell 7.1. 

Kontrolldokumentasjon for gulvbelegg med lave utslipp av formaldehyd 

Sertifiseringsordning Vurdering og kontroll 

E1 

(i henhold til vedlegg B til 

EN 13986+A1) 

En erklæring fra produsenten og eventuelt leverandøren av trelamellene om at gulvbelegget og 

de ubehandlede trelamellene som ikke er produsert av MDF/HDF, oppfyller 50 % av 

grenseverdien for utslipp i henhold til E1 slik de er definert i vedlegg B til EN 13986+A1(1), 

eller for ubehandlede trelameller av MDF/HDF, 65 % av grenseverdien for utslipp i henhold til 

E1 slik de er definert i vedlegg B til EN 13986+A1, underbygd av prøvingsrapporter foretatt i 

henhold til enten EN 120, EN 717-2 eller EN 717-1, eller en tilsvarende metode. 

CARB: Fase II-grenseverdier En erklæring fra produsenten og eventuelt leverandøren av trelamellene, underbygd av 

prøvingsresultatene i henhold til ASTM E1333 eller ASTM D6007, om at gulvbeleggets utslipp av 

formaldehyd overholder grenseverdiene for fase II angitt i California Composite Wood Products 

Regulation 93120(2). 

Gulvbelegget og eventuelt trelamellene kan merkes i samsvar med avsnitt 93120.3(e), som 

inneholder nærmere opplysninger om produsentens navn, produktets parti- eller produksjons-

nummer samt CARB-nummeret tildelt tredjemannssertifiseringsorganet (denne delen er ikke 

obligatorisk dersom produktene selges utenfor California eller dersom de er framstilt uten 

tilsetning av formaldehyd eller visse formaldehydharpikser med svært lave utslipp). 

Grenseverdier i henhold til  

F-3 Star eller F-4 Star 

En erklæring fra produsenten og eventuelt leverandøren av trelamellene om overholdelse av 

grenseverdiene for formaldehydutslipp i henhold til JIS A 5905 (for fiberplater) eller JIS A 

5908 5908 2003 (for sponplater og kryssfiner) underbygd av prøvingsrapporter i henhold til 

eksikatormetoden i JIS A 1460. 

(1) Kravene gjelder for gulvbelegg med et vanninnhold på H = 6,5 %. 

(2) Forordning 93120 «Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products», California Code of 

Regulations. 

Kriterium 8. Bruksegnethet 

Bare krav som er knyttet til den bestemte typen gulvbelegg, må være oppfylt 

Gulvbeleggene skal prøves og klassifiseres i samsvar med de nyeste utgavene av standardene og angivelsene som framgår av 

tabell 8.1. 

Tabell 8.1. 

Standarder for prøving og klassifisering av gulvbeleggene 

Gulv Prøvingsmetode Klassifisering 

Gulvbelegg av kryssfiner(1) EN 1534 for motstandsevne mot inntrykning 

EN 13329 for svellingstoleranser 

Egnet prøvingsmetode for motstandsevne mot ytre 

påvirkning(2) 

Egnet prøvingsmetode for motstandsevne mot slitasje(2) 

ISO 24334 for låsestyrke 

EN ISO 10874(a) 
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Gulv Prøvingsmetode Klassifisering 

Fabrikklakkerte heltregulv og flerlags 

gulvbelegg 

Det øverste lagets tykkelse 

Treets hardhet i overflatelaget(b) 

EN 685(b) CTBA 

Fabrikkoljet, ubehandlet tregulv og 

ubehandlet flerlags gulvbelegg 

Gulvbelegg av korkfliser EN 12104 EN ISO 10874 

Gulvbelegg av kork EN 660-1 for slitasjegruppe 

EN 425 for stolhjul 

EN 425 for simulert flytting av møbelbein 

ISO 24343-1 for inntrykkingsbestandighet 

Gulvbelegg av bambus EN 1534 for motstandsevne mot inntrykning 

EN 13696 for det øvre lagets eller slitelagets tykkelse 

— 

Laminatgulv EN 13329 

EN 14978 

EN 15468 

EN ISO 10874 

(1) Med gulvbelegg av kryssfiner menes harde gulvbelegg som består av et underlag laget av en trebasert plate med en overflate av kryssfiner 

og eventuelt en underside. 

(2) Med henblikk på samsvar skal det foretas målinger og beregninger ved bruk av pålitelige, nøyaktige og reproduserbare metoder som tar 

hensyn til allment anerkjente metoder som representerer det nåværende utviklingstrinn i teknikken, herunder harmoniserte standarder hvis 

referansenumre er offentliggjort i Den europeiske unions tidende.. De skal være i samsvar med de tekniske definisjonene, vilkårene og 

parametrene som angis i brukerhåndboka for anvendelse av kriteriene. 

(a) Forsøksmetoden som benyttes til måling av slitasjebestandighet, skal angis på samme måte som det øverste lagets tykkelse, dersom det er 

relevant. 

(b) CTBA Revetments interiors Parquet 71.01 inneholder klassifisering av treslag etter hardhet og korrelasjoner mellom bruksklassene i EN 

685 og tykkelsen på det øverste slitelaget og treslaget. 

Gulvbelegg skal oppnå minst: 

Gulv Grenseverdier 

Gulvbelegg av kryssfiner — bruksgrad klasse 23 for gulvbelegg til privat bruk 

— bruksgrad klasse 32 for gulvbelegg til kommersiell bruk 

Fabrikklakkerte heltregulv og flerlags 

gulvbelegg 

— bruksgrad klasse 23 for gulvbelegg til privat og kommersiell bruk 

Fabrikkoljet, ubehandlet tregulv og 

ubehandlet flerlags gulvbelegg 
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Gulv Grenseverdier 

Gulvbelegg av korkfliser — bruksgrad klasse 23 for gulvbelegg til privat bruk 

— bruksgrad klasse 32 for gulvbelegg til kommersiell bruk 
Gulvbelegg av kork 

Gulvbelegg av bambus — Likevektsvanninnhold: 8 % ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet 

— Motstandsevne mot inntrykning: 

≥ 4 kg/mm2 for enkle og sidepressede gulvbelegg 

≥ 9,5 kg/mm2 for gulvbelegg med høy tetthet 

Laminatgulv — bruksgrad klasse 23 for gulvbelegg til privat bruk 

— bruksgrad klasse 32 for gulvbelegg til kommersiell bruk 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt. Erklæringen skal underbygges av 

prøvingsrapporter som skal omfatte 

— type gulvbelegg, 

— anvendt(e) prøvingsmetode(r), 

— prøvingsresultater og klassifisering av gulvbelegget etter disse resultatene, og eventuelt den relevante standarden. 

Dersom gulvbelegget er prøvd etter en annen prøvingsmetode enn angitt ovenfor, kan dette godtas dersom vedkommende organ 

anser at prøvingsmetodene er sammenlignbare. 

Kriterium 9. Reparasjoner og utvidet garanti 

Bare krav som er knyttet til den bestemte typen gulvbelegg, må være oppfylt 

Med henblikk på reparasjon og utskiftning av slitte deler skal gulvbelegget oppfylle følgende krav: 

— Reparasjon: I bruksanvisningen eller på produsentens nettsted skal det være opplysninger som er tilgjengelige for brukere 

og installatører. 

a) Utforming med henblikk på reparasjon og reparasjonsdokument: Gulvbelegg som ikke er limt til underlaget, skal være 

konstruert for demontering med sikte på å lette reparasjon, ombruk og materialgjenvinning. Det skal leveres enkle og 

illustrerte instrukser for demontering og utskifting av ødelagte elementer. Demontering og utskifting skal kunne utføres 

med vanlig håndverktøy. Det skal gis opplysninger/anbefalinger om å ta vare på ekstra gulvbeleggelementer med tanke 

på eventuelle reparasjoner. 

— Utvidet produktgaranti 

b) Søkeren skal uten ekstra kostnad gi minst fem års garanti fra og med den dagen produktet leveres. Denne garantien 

skal gis uten at det berører produsentens og selgerens rettslige forpliktelser i henhold til nasjonal lovgivning. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en samsvarserklæring underbygd av 

— en kopi av reparasjonsdokumentet eller annen dokumentasjon med informasjon om utforming med henblikk på reparasjon, 

— en kopi av garantien som angir vilkårene for den utvidede produktgarantien som framgår av informasjonen til forbrukerne, 

og som oppfyller minstekravene fastsatt i dette kriteriet.  
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Kriterium 10. Forbrukerinformasjon 

Produktet skal selges sammen med relevant forbrukerinformasjon på emballasjen eller annen dokumentasjon som følger 

produktet. Bare krav som er knyttet til den bestemte typen gulvbelegg, må være oppfylt 

Instrukser som gjelder følgende aspekter, skal være leselige og være på språket i staten der produktet bringes i omsetning 

og/eller omfatte grafiske framstillinger eller symboler: 

— Informasjon om undergruppen som produktet tilhører (gulvbelegg av heltre eller flerlags gulvbelegg, gulvbelegg av kork, 

av korkfliser, gulvbelegg av bambus, gulvbelegg av laminat osv.), mengden tre, kork eller bambus i sluttproduktet uttrykt 

i vektprosent samt om det er behov for overflatebehandling der produktet er lagt. 

— Anbefalinger for leggingen: Alle relevante instrukser som gjelder beste miljøpraksis for legging skal inngå: 

— Legging av flytende gulv anbefales når det er mulig. Det skal vises til den nødvendige preparering av underlagets 

overflate og de nødvendige hjelpematerialer. 

— Dersom liming anbefales på grunn av eventuell lengre holdbarhet, skal en anbefaling om å bruke et bindemiddel/lim 

som er sertifisert med et type I-miljømerke eller et bindemiddel med lave utslipp som oppfyller EMICODE EC1 eller 

tilsvarende, inkluderes. 

— Illustrerte monterings- og demonteringsinstrukser i henhold til kravene i kriterium 9.4 (dersom det er relevant). 

— Anbefaling om overflatebehandling av ubehandlede gulvbelegg og gulvbelegg som må oljes: 

— Relevante opplysninger om type og mengde overflatebehandlingsprodukter som behøves (f.eks. olje eller lakk) for å 

oppnå den tiltenkte holdbarheten. 

— Relevante opplysninger om overflatebehandling av gulvbelegg med lavutslipps overflatebehandlingsmidler i samsvar 

med direktiv 2004/42/EF. 

— Opplysninger om hvordan gulvbeleggets levetid kan forlenges ved renovering, f.eks. sliping og overflatebehandling. 

— Anbefalinger for bruk, rengjøring og vedlikehold av produktet: 

— Relevante opplysninger om rutinemessig rengjøring skal inngå dersom det er relevant for typen gulvbelegg, med 

angivelse av rengjøringsmidler med et type I-miljømerke. 

— Vedlikeholdsinstrukser, herunder vedlikeholdsprodukter, og produkter til renovering og intensiv rengjøring. Dersom 

det er mulig, bør vedlikeholdsprodukter med et type I-miljømerke anbefales. 

— En tydelig erklæring om gulvbeleggets bruksområder og en erklæring om samsvar med produktets relevante  

EN-standarder som nevnt i kriterium 8. 

— Opplysninger knyttet til reparasjon: 

— En tydelig erklæring om at det anbefales å sørge for reservedeler i henhold til kravene i kriterium 9.3. 

— Relevante opplysninger om vilkårene for produktgarantien i henhold til kravene i kriterium 9.b. 

— Opplysninger som gjelder kassering av produktet: 

En detaljert beskrivelse av de beste måtene å sluttbehandle produktet på (dvs. ombruk, materialgjenvinning, energiutnytting) 

skal gis til forbrukeren, rangert etter miljøvirkning. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en erklæring om at kriteriet er oppfylt, underbygd av en kopi av forbruker-

opplysningsdokumentet som skal ledsage produktet. Kopien skal vise samsvar med hvert enkelt av punktene som er angitt i 

kriteriet, etter det som er relevant.  
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Kriterium 11. Opplysninger på EU-miljømerket 

Logoen skal være tydelig og leselig. Registrerings-/lisensnummeret til EU-miljømerket skal være påsatt produktet, og skal være 

leselig og klart synlig. 

Det valgfrie merket med tekstfelt skal ha følgende tekst: 

— Tre-, kork-, eller bambusmateriale fra bærekraftig forvaltet skog. 

— Lavere energiforbruk i produksjonen. 

— Lavutslippsprodukt. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en erklæring om at kriteriet er oppfylt, underbygd av en kopi av 

opplysningene som angis på EU-miljømerket. 

 _____  
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TILLEGG I 

Retningslinjer for beregning av mengden flyktige organiske forbindelser som benyttes 

Kravet gjelder samlet mengde VOC i overflatebehandlingsprodukter, med den kjemiske sammensetningen de har i flytende 

form. Dersom produktene krever fortynning før bruk, skal beregningen bygge på innholdet i det fortynnede produktet. 

Denne metoden er basert på en anvendelsesmetode der mengden som anvendes, beregnes per m2 overflate. Den fastsetter 

innholdet av organiske løsemidler i prosent av mengden overflatebehandlingsmiddel som anvendes. 

Den benyttede mengden VOC beregnes etter følgende formel: 

∑ Quantity of surface treatment product 

i

n=1

× % VOC  ×  surface treatment efficiency 

Formelen omfatter: 

— Mengden overflatebehandlingsmiddel: for hvert lag som anvendes, skal mengden overflatebehandlingsmiddel som legges 

inn i systemet, angis i g/m2, 

— Andelen VOC av overflatebehandlingsproduktene: konsentrasjonen angis i vektprosent, 

— Overflatebehandlingens effektivitet, som avhenger av anvendelsesmetoden. Effektiviteten er angitt i i samsvar med det 

aktuelle tekniske nivået for overflatebehandling i bransjen som vist i tabell 4.2. 

— Summen av alle overflatelag. 

Tabell 4.2. 

Overflatebehandlingens effektivitet 

Overflatebehandling Effektivitet (%) Overflatebehandling Effektivitet (%) 

Automatisk sprøyting uten gjenvinning 50 Valselakkering 95 

Automatisk sprøyting med gjenvinning 70 Teppelakkering 95 

Elektrostatisk sprøyting 65 Vakuumlakkering 95 

Sprøyting med skive eller klokke 80   
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TILLEGG II 

Retningslinjer for beregning av energiforbruket i produksjonsprosessen 

Energiforbruket per m2 gulvbelegg beregnes som det årlige aritmetisk gjennomsnittet for de siste tre årene. Dersom foretaket 

ikke har disse opplysningene, vil vedkommende organer vurdere om likeverdige opplysninger kan aksepteres. 

Dersom produsenten har et energioverskudd som selges som elektrisk kraft, damp eller varme, kan den solgte mengden trekkes 

fra brenselforbruket. Bare det brenselet som faktisk brukes i produksjonen av gulvbelegget, skal tas med i beregningene. 

Energiforbruket skal angis i kWh/m2, men beregningene kan også gjøres i MJ/m2 (1 kWh = 3,6 MJ). 

Energiinnholdet i brenslene beregnes på grunnlag av tabell 5.2. Dersom det produseres elektrisk kraft på stedet, kan en av 

følgende metoder benyttes til beregning av brenselforbruket: 

— Faktisk årlig energiforbruk. 

— Forbruket av elektrisk kraft som produseres på stedet, ganget med 2,5 dersom kilden er en ikke-brennbar, fornybar 

energikilde. 

Verdiene for energiforbruket skal beregnes ved hjelp av standardverdiene for brenselet. Energiinnholdet for de forskjellige 

brenslene er angitt i tabell 5.2. 

Tabell 5.2 

Standard brenselverdier(1) 

Brensel MJ/kg Brensel MJ/kg 

Bensin 44,0 Pelleter (7 % W) 16,8 

Dieselolje  Torv < 7,8-13,8 

LPG 45,2 Halm (15 % W)  

Eo1-olje 42,3 Biogass  

Eo5-olje 44,0 Treflis (25 % W) 13,8 

Naturgass 47,2 Treavfall  

Kraftverkskull 28,5 GJ/tonn tilsvarer MJ/kg 

(1) Verdiene er angitt i vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU av 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om endring av 

direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU og om oppheving av direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 av 14.11.2012, s. 1). 

(% W) er vektprosenten vann i brenselet, og betegnes med bokstaven f i formelen nedenfor. Dersom annet ikke er angitt, er f = 0 % W og 

askeinnholdet er gjennomsnittlig. 

Formelen for beregning av energiinnholdet i treflis avhenger av vanninnholdet. Det kreves energi for å få vannet til å fordampe 

i treet. Denne energien reduserer treflisens varmeverdi. Energiinnholdet kan beregnes som: 

Treflis = 19,0 (
MJ

kg
) − 21,442 ×

f

100
 

Faktoren 21,442 er summen av vannets fordampingsvarme (2,442 MJ/kg) og energiinnholdet i tørt tre 19,0 MJ/kg. Dersom 

søkeren har laboratorieanalyser som viser et brensels varmeverdi, kan vedkommende organer vurdere å benytte denne verdien 

ved beregningen av energiinnholdet. 

 _____  
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TILLEGG III 

Liste over standarder og andre tekniske spesifikasjoner 

Tabell III.1. 

Liste over standarder og andre tekniske spesifikasjoner 

Standard Tittel 

Definisjoner av gulvbelegg 

EN 12466 Halvharde gulvbelegg – Terminologi 

EN 13329 Laminatgulv. Spesifikasjoner, krav og prøvingsmetoder 

ISO 14021 Miljømerker og deklarasjoner – Egendeklarerte miljøpåstander (Miljømerking type II) 

Utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) 

CEN/TS 16516 Byggevarer – Vurdering av frigjøring av farlige stoffer – Bestemmelse av utslipp til inneluft 

EN 717-1 Trebaserte platematerialer – Bestemmelse av formaldehydutslipp – Del 1: Formaldehydutslipp ved 

kammermetode 

EN 717-2 Trebaserte platematerialer – Bestemmelse av formaldehydutslipp – Del 2: Formaldehydutslipp ved 

analysemetode for gass 

EN 120 Trebaserte platematerialer – Bestemmelse av innhold av formaldehyd – Utvinningsmetode kalt 

perforatormetoden 

EMICODE http://www.emicode.com/en/emicode-r/ 

Råvarer 

EPF EPF Standard for delivery conditions of recycled wood», oktober 2002. http://www.europanels.org/ 

upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf 

EN 1243 Lim. Bestemmelse av fritt formaldehyd i amino- og amidoformaldehydkondensater 

ISO 8214-6 Safety of toys — Part 6: Certain phthalate esters in toys and children's products 

Bruksegnethet 

EN 425 Halvharde gulvbelegg og laminatgulv. Prøving med stolhjul 

EN 660-1 Halvharde gulvbelegg. Bestemmelse av slitestyrke. Stuttgart-prøving 

EN 685 Halvharde gulvbelegg, tekstile gulvbelegg og laminatgulv. Klassifisering 

EN 1534 Tregulv – Bestemmelse av motstand mot inntrykning – Prøvingsmetode. 

EN ISO 10874 Halvharde gulvbelegg, tekstile gulvbelegg og laminatgulv – Klassifisering 
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Standard Tittel 

EN 12104 Halvharde gulvbelegg. Korkfliser. Krav 

EN 13329 Laminatgulv. Spesifikasjoner, krav og prøvingsmetoder 

EN 13696 Gulvbord (inkludert parkett) – Prøvingsmetode for å bestemme elastisitet og motstand mot slitasje og 

støt 

EN 14978 Laminatgulv – Elementer med akryloverflate, elektronstråleherdet – Spesifikasjoner, krav og 

prøvingsmetoder 

EN 15468 Laminatgulv – Direktetrykte elementer med dekksjikt av plast – Spesifikasjoner, krav og 

prøvingsmetoder Spesifikasjoner, krav og prøvingsmetoder 

ISO 24343-1 Halvharde gulvbelegg og laminatgulv – Bestemmelse av inntrykning og restinntrykk –  

Del 1: Restinntrykk 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 443/2009 

av 23. april 2009 

om fastsettelse av utslippsstandarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode 

for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det 

europeiske fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Formålet med denne forordning er å fastsette 

utslippsstandarder for nye personbiler som registreres i 

Fellesskapet, noe som utgjør en del av Fellesskapets 

integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer og samtidig sikre at det indre marked 

fungerer tilfredsstillende. 

2) I henhold til De forente nasjoners rammekonvensjon 

om klimaendring, som ble godkjent på Det europeiske 

fellesskaps vegne ved rådsbeslutning 94/69/EF av  

15. desember 1993(3), skal alle parter utarbeide og 

gjennomføre nasjonale og ved behov regionale 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 av  

16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 

7.6.2018, s. 9. 

(1) EUT C 77 av 31.3.2009, s. 1. 

(2) Europaparlamentsuttalelse av 17. desember 2008 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 6. april 2009. 

(3) EFT L 33 av 7.2.1994, s. 11. 

programmer som inneholder tiltak for å motvirke 

klimaendringer. I januar 2007 foreslo Kommisjonen at 

Den europeiske union ved internasjonale forhandlinger 

skulle forfølge målet om å oppnå en 30 % reduksjon i 

klimagassutslippene fra industrilandene innen 2020  

(i forhold til 1990-nivået), og at Unionen selv bør påta 

seg en fast, ensidig forpliktelse om å oppnå en 20 % 

reduksjon i klimagassutslippene (i forhold til 1990-

nivået) innen 2020, uavhengig av de reduksjoner som 

oppnås av andre industriland. Dette målet fikk støtte 

fra Europaparlamentet og Rådet. 

3) En av følgene av disse forpliktelsene er at alle med-

lemsstatene må redusere utslippene fra personbiler 

vesentlig. Det bør gjennomføres politikk og tiltak på 

medlemsstatsplan og på fellesskapsplan i alle sektorer 

av Fellesskapets økonomi, ikke bare i industri- og 

energisektoren, for å oppnå de nødvendige vesentlige 

utslippsreduksjoner. Veitransportsektoren er den nest 

største kilden til utslipp av klimagasser i EU, og 

utslippene fra denne sektoren fortsetter å øke. Dersom 

veitransportens virkning på klimaendringene fortsetter 

å øke, vil det i vesentlig grad undergrave andre 

sektorers reduksjoner for å motvirke klimaendringene. 

4) Fellesskapets mål for nye personbiler gir produsentene 

større planleggingssikkerhet og fleksibilitet når det 

gjelder å oppfylle kravet om å redusere CO2-utslippene 

enn det som ville vært tilfellet med separate nasjonale 

mål for utslipp. Ved fastsettelse av utslippsstandarder 

er det viktig å ta hensyn til konsekvensene for 

markedet og produsentenes konkurranseevne, de 

direkte og indirekte kostnader som påføres foretakene, 

og de fordeler som følger av at innovasjon stimuleres 

og energiforbruket reduseres.  

2019/EØS/42/09 
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5) Denne forordning bygger på en veletablert prosess for 

måling og overvåking av CO2-utslipp fra kjøretøyer 

som er registrert i Fellesskapet, i samsvar med 

europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1753/2000/EF av 

22. juni 2000 om opprettelse av en ordning for 

overvåking av gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp 

fra nye personbiler(1). Det er viktig at kravene til 

reduksjon av CO2-utslipp fortsetter å sikre bilprodu-

sentene forutsigbarhet og planleggingssikkerhet i hele 

Fellesskapet for hele deres nybilpark på Fellesskapets 

territorium. 

6) Kommisjonen vedtok Fellesskapets strategi for å 

redusere CO2-utslipp fra biler i 1995. Strategien var 

basert på tre søyler: frivillige forpliktelser fra bilindu-

strien om å redusere utslippene, bedre forbruker-

opplysning og fremming av drivstoffeffektive biler ved 

hjelp av skattemessige tiltak. 

7) I 1998 vedtok sammenslutningen av europeiske 

bilprodusenter (ACEA) en forpliktelse om å redusere 

gjennomsnittlige CO2-utslipp fra nye solgte biler 

til 140 g/km innen 2008, og i 1999 vedtok sammen-

slutningen av japanske bilprodusenter (JAMA) og 

sammenslutningen av koreanske bilprodusenter 

(KAMA) en forpliktelse om å redusere gjennomsnittlige 

CO2-utslipp fra nye solgte biler til 140 g/km innen 2009. 

Disse forpliktelsene ble anerkjent ved kommisjon-

srekommandasjon 1999/125/EF av 5. februar 1999 om 

reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler (ACEA)(2), 

kommisjonsrekommandasjon 2000/303/EF av 13. april 

2000 om reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler 

(KAMA)(3) og kommisjonsrekommandasjon 

2000/304/EF av 13. april 2000 om reduksjon av CO2-

utslipp fra personbiler (JAMA)(4). 

8) Den 7. februar 2007 vedtok Kommisjonen to parallelle 

meldinger: en melding om resultatene av gjennom-

gåelsen av fellesskapsstrategien om reduksjon av CO2-

utslipp fra personbiler og lette kjøretøyer og en 

melding om et konkurranseregelverk for bilbransjen i 

det 21. århundre (CARS21). Det ble understreket i 

meldingene at selv om det var gjort framskritt med 

hensyn til målet om CO2-utslipp på 140 g/km innen 

2008/2009, ville fellesskapsmålet om CO2-utslipp på 

120 g/km ikke oppfylles innen 2012 med mindre 

ytterligere tiltak ble vedtatt. 

9) Det ble i meldingene foreslått en integrert metode med 

sikte på å nå fellesskapsmålet om CO2-utslipp på 

120 g/km innen 2012, og det ble kunngjort at 

Kommisjonen ville foreslå en rettslig ramme for å nå 

fellesskapsmålet ved å fokusere på obligatoriske 

reduksjoner av CO2-utslipp for å nå målet om CO2-

utslipp på 130 g/km i gjennomsnitt for nybilparken ved 

hjelp av forbedringer i kjøretøyenes motorteknologi. I 

tråd med framgangsmåten som ble benyttet i forbindelse 

  

(1) EFT L 202 av 10.8.2000, s. 1. 

(2) EFT L 40 av 13.2.1999, s. 49. 

(3) EFT L 100 av 20.4.2000, s. 55. 

(4) EFT L 100 av 20.4.2000, s. 57. 

med produsentenes frivillige forpliktelser, omfatter dette 

de elementer som ble tatt i betraktning ved målingen av 

CO2-utslippene for personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 

av 20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner 

med hensyn til utslipp fra lette passasjer- og 

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

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer(5). En ytterligere CO2-reduksjon på 10 g/km 

eller tilsvarende dersom det kreves av tekniske årsaker, 

vil oppnås ved hjelp andre teknologiske forbedringer og 

økt bruk av bærekraftige biodrivstoffer. 

10) Den rettslige rammen for gjennomføring av målet for 

gjennomsnittet av nybilparken bør sikre konkurranse-

messig nøytrale, sosialt rettferdige og bærekraftige 

reduksjonsmål som tar hensyn til mangfoldet av 

europeiske bilprodusenter, og som forhindrer enhver 

form for urettmessig konkurransevridning mellom 

dem. Den rettslige rammen bør være forenlig med det 

overordnede målet om å nå Fellesskapets Kyoto-mål, 

og bør utfylles med flere bruksrelaterte instrumenter 

som differensierte bil- og energiavgifter. 

11) Hensiktsmessig finansiering bør sikres i Den 

europeiske unions alminnelige budsjett for å fremme 

utviklingen av teknologi som tar sikte på en radikal 

reduksjon av CO2-utslipp fra veigående kjøretøyer. 

12) For å opprettholde mangfoldet i bilmarkedet og dets 

evne til å imøtekomme ulike forbrukeres behov bør 

CO2-målene for personbiler fastsettes som en lineær 

funksjon av bilens nytteverdi. En egnet parameter til å 

beskrive denne nytteverdi er masse, som skaper en 

sammenheng med nåværende utslipp og derfor fører til 

mer realistiske og konkurransemessig nøytrale mål. 

Videre er data om masse lett tilgjengelig. Data om 

alternative nytteparametrer som avtrykk (sporvidde x 

akselavstand), bør samles inn for å legge til rette for 

langsiktig evaluering av den nyttebaserte metoden. 

Kommisjonen bør innen 2014 gjennomgå tilgjen-

geligheten av data og om nødvendig legge fram et 

forslag for Europaparlamentet og Rådet om å tilpasse 

nytteparameteren. 

13) Målet med denne forordning er å oppmuntre 

bilindustrien til å investere i ny teknologi. Denne 

forordning fremmer aktivt miljøinnovasjon og tar 

hensyn til framtidig teknologisk utvikling. Utviklingen 

av innovativ framdriftsteknologi bør særlig fremmes, 

ettersom slik teknologi medfører betydelig lavere utslipp 

enn tradisjonelle personbiler. Dermed fremmes den 

europeiske industriens konkurranseevne på lang sikt, og 

det skapes flere kvalitetsarbeidsplasser. Kommisjonen 

bør vurdere muligheten for å inkludere miljøinnovative 

tiltak i vurderingen av forsøksmetodene i samsvar med 

artikkel 14 nr. 3 i forordning (EF) nr. 715/2007, 

samtidig som det tas hensyn til de tekniske og 

økonomiske virkninger av dette.  

  

(5) EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1. 
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14) Ettersom kostnadene ved forskning og utvikling og 

produksjonskostnadene per enhet er svært høye for de 

første generasjonene av teknologi for kjøretøyer med 

svært lave karbondioksidutslipp som bringes i 

omsetning etter at denne forordning har trådt i kraft, 

tar denne forordning foreløpig sikte på å påskynde og 

fremme innføringen på fellesskapsmarkedet av 

kjøretøyer med ultralave karbondioksidutslipp på det 

første stadiet av markedsføringen av dem. 

15) Bruk av visse alternative drivstoffer kan gi betydelige 

CO2-reduksjoner dersom man ser på kjøretøyets 

forbruk av energi fra både produksjon og bruk. Denne 

forordning inneholder derfor særskilte bestemmelser 

som har til hensikt å fremme bruk av visse kjøretøyer 

med alternativt drivstoff på fellesskapsmarkedet. 

16) For å oppnå samsvar med metoden som er vedtatt i 

henhold til Kommisjonens strategi for CO2 og biler, 

særlig når det gjelder de frivillige forpliktelsene som 

sammenslutningene av bilprodusenter har påtatt seg, 

bør målet gjelde nye personbiler som registreres for 

første gang i Fellesskapet, og som, bortsett fra for en 

begrenset periode for å unngå misbruk, ikke tidligere 

har vært registrert utenfor Fellesskapet. 

17) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av  

5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for 

godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og 

av systemer, deler og tekniske enheter til slike 

motorvogner(1) fastsettes en harmonisert ramme som 

inneholder administrative bestemmelser og generelle 

tekniske krav for godkjenning av alle nye kjøretøyer 

innenfor dets virkeområde. Den enhet som har ansvar 

for at denne forordning etterleves, bør være den 

samme som har ansvar for alle deler av typegod-

kjenningsprosessen i samsvar med nevnte direktiv og 

for å sikre produksjonssamsvar. 

18) Når det gjelder typegodkjenning, gjelder særskilte krav 

for spesialkjøretøyer som definert i vedlegg II til 

direktiv 2007/46/EF, og disse bør derfor unntas fra 

denne forordnings virkeområde. Også kjøretøyer som 

før denne forordnings ikrafttredelse var klassifisert 

som kjøretøyer i gruppe M1, som er spesialbygget for 

kommersielle formål for transport av rullestoler inne i 

kjøretøyet, og som oppfyller definisjonen av 

spesialkjøretøyer i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF, 

bør unntas fra denne forordnings virkeområde i tråd 

med Fellesskapets politikk om å hjelpe mennesker med 

funksjonshemning. 

19) Produsentene bør ha fleksibilitet til å bestemme 

hvordan de skal oppfylle sine mål i henhold til denne 

forordning, og bør kunne benytte gjennomsnittlige 

utslipp for sin nybilpark i stedet for å oppfylle CO2-

målene for hver enkelt bil. Produsentene bør derfor 

pålegges å sikre at gjennomsnittlige spesifikke utslipp 

for alle nye biler som registreres i Fellesskapet, og som 

de er ansvarlig for, ikke overskrider gjennomsnittet av 

  

(1) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

målene for utslipp for slike biler. For å lette 

overgangen bør dette kravet fases inn mellom 2012  

og 2015. 

20) Det er ikke hensiktsmessig å bruke samme metode for å 

fastsette målene for utslippsreduksjon for produsenter av 

kjøretøyer i store serier som for produsenter av 

kjøretøyer i små serier som betraktes som uavhengige på 

grunnlag av kriteriene fastsatt i denne forordning. 

Produsenter av kjøretøyer i små serier bør omfattes av 

alternative mål for utslippsreduksjon som står i forhold 

til det teknologiske potensial hos en gitt produsents 

kjøretøyer til å redusere deres spesifikke CO2-utslipp, og 

som er i samsvar med kjennetegnene ved de berørte 

markedssegmenter. Dette unntak bør omfattes av 

gjennomgåelsen av målene for spesifikke utslipp i 

vedlegg I, som skal være avsluttet senest i begynnelsen 

av 2013. 

21) Nisjeprodusenter bør også ha mulighet til å oppfylle et 

alternativt mål som er 25 % lavere enn deres gjennom-

snittlige spesifikke CO2-utslipp i 2007. Et tilsvarende 

mål bør fastsettes dersom det ikke foreligger 

opplysninger om en produsents gjennomsnittlige 

spesifikke utslipp for året 2007. Dette unntak bør 

omfattes av gjennomgåelsen av målene for spesifikke 

utslipp i vedlegg I, som skal være avsluttet senest i 

begynnelsen av 2013. 

22) Ved fastsettelse av gjennomsnittlige spesifikke CO2-

utslipp for alle nye biler som registreres i Fellesskapet, 

og som produsentene er ansvarlige for, bør det tas 

hensyn til alle biler uansett masse og andre 

egenskaper. Selv om forordning (EF) nr. 715/2007 

ikke omfatter personbiler med en referansemasse som 

overskrider 2 610 kg og hvis typegodkjenning ikke er 

utvidet i samsvar med artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 715/2007, bør utslippene for slike biler måles etter 

samme framgangsmåte for måling som angitt for 

personbiler i forordning (EF) nr. 692/2008(2). De 

oppnådde CO2-utslippsverdiene bør innføres i 

kjøretøyets samsvarssertifikat slik at de kan inngå i 

overvåkingsordningen. 

23) For å skape fleksibilitet for å oppnå målene i henhold 

til denne forordning kan produsentene bli enige om å 

gå sammen i en sammenslutning på en åpen, 

gjennomsiktig og ikke-diskriminerende måte. En 

avtale om å danne en sammenslutning bør ikke 

overstige fem år, men den kan fornyes. Produsenter 

som danner en sammenslutning, bør anses å ha oppfylt 

sine mål i henhold til denne forordning dersom 

sammenslutningens gjennomsnittlige utslipp samlet 

sett ikke overskrider målene for utslipp for 

sammenslutningen.  

  

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

gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner 

med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 

og Euro 6), og om tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 
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24) En robust samsvarsordning er nødvendig for å sikre at 

bestemmelsene i denne forordning blir overholdt. 

25) De spesifikke CO2-utslippene fra nye personbiler 

måles på harmonisert grunnlag i Fellesskapet i samsvar 

med metoden fastsatt i forordning (EF) nr. 715/2007. 

For å redusere den administrative byrden ved denne 

forordning bør samsvar måles på grunnlag av data om 

registreringer av nye biler i Fellesskapet som med-

lemsstatene samler inn og rapporterer til Kommisjonen. 

For å sikre at dataene som brukes til å vurdere samsvar 

er konsistente, bør reglene for innsamling og rapporte-

ring av dataene i størst mulig grad harmoniseres. 

26) Direktiv 2007/46/EF fastsetter at produsentene skal 

utstede et samsvarssertifikat som skal ledsage alle nye 

personbiler, og at medlemsstatene skal tillate 

registrering og ibruktaking av en ny personbil bare 

dersom den er ledsaget av et gyldig samsvarssertifikat. 

Data som samles inn av medlemsstatene, bør være i 

samsvar med samsvarssertifikatet som produsenten har 

utstedt for personbilen, og bør bare baseres på denne 

referansen. Dersom medlemsstatene av berettigede 

grunner ikke benytter samsvarssertifikatet til å fullføre 

prosessen med registrering og ibruktaking av en ny 

personbil, bør de treffe de nødvendige tiltak for å sikre 

tilstrekkelig nøyaktighet i overvåkingsprosedyren. Det 

bør finnes en standarddatabase på fellesskapsplan med 

data om samsvarssertifikater. Den bør brukes som 

eneste referanse for at medlemsstatene lettere skal 

kunne vedlikeholde sine registreringsdata om nyregist-

rerte kjøretøyer. 

27) Hvor godt produsentene oppfyller målene i denne 

forordning, bør vurderes på fellesskapsplan. Produsenter 

hvis gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp over-

skrider grensene fastsatt i denne forordning, bør 

pålegges et overtredelsesgebyr for hvert kalenderår fra 

og med 2012. Gebyret bør justeres etter i hvilken 

utstrekning produsentene ikke oppfyller målet. Det bør 

øke over tid. For å gjøre det tilstrekkelig attraktivt å 

treffe tiltak for å redusere spesifikke CO2-utslipp fra 

personbiler, bør gebyret gjenspeile kostnadene ved 

teknologisk utvikling. Overtredelsesgebyrene bør 

betraktes som en inntekt som inngår i Den europeiske 

unions alminnelige budsjett. 

28) Eventuelle nasjonale tiltak som medlemsstatene kan 

opprettholde eller innføre i samsvar med artikkel 176 i 

traktaten, bør, i betraktning av denne forordnings 

formål og framgangsmåter, ikke medføre ytterligere 

eller høyere avgifter for produsenter som ikke 

oppfyller sine mål i henhold til denne forordning. 

29) Denne forordning bør ikke være til hinder for at 

Fellesskapets konkurranseregler anvendes fullt ut. 

30) Kommisjonen bør vurdere nye metoder for å nå det 

langsiktige målet, særlig når det gjelder kurvens 

helling, nytteparameteren og ordningen med 

overtredelsesgebyrer. 

31) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne 

forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 

1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av 

nærmere regler for utøvelsen av den gjennomfø-

ringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen(1). 

32) Kommisjonen bør særlig ha myndighet til å endre 

kravene til overvåking og rapportering i lys av de 

erfaringer som oppnås ved anvendelsen av denne 

forordning, fastsette metoder for innsamling av 

overtredelsesgebyrer, vedta detaljerte bestemmelser 

om unntak for visse produsenter og tilpasse vedlegg I 

for å ta hensyn til utviklingen i massen av nye 

personbiler som registreres i Fellesskapet, og 

gjenspeile eventuelle endringer av de påbudte 

prøvingsmetodene for måling av spesifikke CO2-

utslipp. Ettersom disse tiltakene er allmenne og har 

som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser 

i denne forordning, blant annet ved å utfylle den med 

nye ikke-grunnleggende bestemmelser, må de vedtas 

etter framgangsmåten med forskriftskomité med 

kontroll fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF. 

33) For å forenkle regelverket og gjøre det klarere bør 

vedtak 1753/2000/EF oppheves. 

34) Ettersom målet for denne forordning, som er å fastsette 

krav til CO2-utslipp for nye personbiler for å sikre at det 

indre marked fungerer tilfredsstillende og for å nå 

Unionens overordnede mål om å redusere klimagass-

utslippene, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 

medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets omfang 

og virkninger bedre kan nås på fellesskapsplan, kan 

Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhets-

prinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar 

med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte 

artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå dette målet – 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter kravene som gjelder for CO2-

utslipp for nye personbiler for å sikre at det indre marked 

fungerer tilfredsstillende og for å nå Det europeiske 

fellesskaps overordnede mål om et gjennomsnittlig CO2-

utslipp på 120 g/km for nybilparken. I denne forordning 

fastsettes de gjennomsnittlige CO2-utslippene for nye 

  

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 
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personbiler til 130 g/km. Dette skal oppnås gjennom 

forbedringer i kjøretøyenes motorteknologi og måles i 

samsvar med forordning (EF) nr. 715/2007 og dens gjennom-

føringstiltak, og gjennom innovative teknologier. 

Fra og med 2020 fastsetter denne forordning et mål for 

gjennomsnittlige CO2-utslipp på 95 g/km for nybilparken i 

samsvar med artikkel 13 nr. 5. 

Som et ledd i Fellesskapets integrerte metode vil denne 

forordning bli utfylt med tiltak som skal gi en ytterligere 

reduksjon i CO2-utslipp på 10 g/km. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1. Denne forordning får anvendelse på motorkjøretøyer i 

gruppe M1 som definert i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF 

(«personbiler»), som registreres i Fellesskapet for første gang, 

og som ikke tidligere har vært registrert utenfor Fellesskapet 

(«nye personbiler»). 

2. Det skal ikke tas hensyn til tidligere registrering utenfor 

Fellesskapet som er gjort mindre enn tre måneder før 

registreringen i Fellesskapet. 

3. Denne forordning får ikke anvendelse på spesialkjøretøyer 

som definert i del A nr. 5 i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

1. I denne forordning menes med: 

a)  «gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp» når det gjelder 

en produsent, gjennomsnittet av de spesifikke CO2-

utslippene for alle nye personbiler fra denne produsenten, 

b)  «samsvarssertifikat» sertifikatet nevnt i artikkel 18 i 

direktiv 2007/46/EF, 

c)  «produsent» den person eller det organ som overfor 

godkjenningsmyndigheten er ansvarlig for alle aspekter 

ved framgangsmåten for EF-typegodkjenning i samsvar 

med direktiv 2007/46/EF og for å sikre produksjons-

samsvar, 

d)  «masse» en bils masse med karosseri i driftsferdig stand 

som angitt på samsvarssertifikatet og definert i punkt 2.6 i 

vedlegg I til direktiv 2007/46/EF, 

e)  «avtrykk» sporvidden multiplisert med akselavstanden 

som angitt på samsvarssertifikatet og definert i punkt 2.1 

og punkt 2.3 i vedlegg I til direktiv 2007/46/EF, 

f)  «spesifikke CO2-utslipp» CO2-utslippene fra en personbil 

målt i samsvar med forordning (EF) nr. 715/2007 og angitt 

som masseutslipp av CO2 (blandet kjøring) i samsvars-

sertifikatet. For personbiler som ikke er typegodkjent i 

samsvar med forordning (EF) nr. 715/2007, menes med 

«spesifikke CO2-utslipp» CO2-utslippene målt etter samme 

målemetode som angitt for personbiler i forordning (EF) 

nr. 692/2008, eller etter metodene vedtatt av Kommisjonen 

for fastsettelse av CO2-utslipp fra slike personbiler, 

g)  «mål for spesifikke utslipp» når det gjelder en produsent, 

gjennomsnittet av de spesifikke CO2-utslipp som er tillatt i 

samsvar med vedlegg I for alle nye personbiler fra nevnte 

produsent, eller dersom produsenten er innrømmet et 

unntak i henhold til artikkel 11, målet for spesifikke 

utslipp som er fastsatt i samsvar med nevnte unntak. 

2. I denne forordning menes med «en gruppe av tilknyttede 

produsenter» en produsent og dennes tilknyttede foretak. Når 

det gjelder en produsent, menes med «tilknyttet foretak» 

a)  foretak der produsenten direkte eller indirekte  

— kan utøve mer enn halvparten av stemmerettene, 

— har myndighet til å utpeke over halvparten av 

medlemmene av tilsynsorganet, styret eller organer 

som representerer foretaket juridisk, eller 

— har rett til å lede foretakets virksomhet, 

b)  foretak som overfor produsenten direkte eller indirekte har 

rettighetene eller myndigheten angitt i bokstav a), 

c)  foretak der et foretak nevnt i bokstav b) direkte eller 

indirekte har rettighetene eller myndigheten angitt i 

bokstav a), 

d)  foretak der produsenten sammen med ett eller flere av 

foretakene nevnt i bokstav a), b) eller c), eller dersom to 

eller flere av de sistnevnte foretak i fellesskap har 

rettighetene eller myndigheten angitt i bokstav a), 

e)  foretak der rettighetene eller myndigheten angitt i bokstav 

a) innehas i fellesskap av produsenten eller ett eller flere 

av dennes tilknyttede foretak som nevnt i bokstav a)-d) og 

en eller flere tredjemenn. 

Artikkel 4 

Mål for spesifikke utslipp 

For kalenderåret som starter 1. januar 2012, og hvert 

etterfølgende kalenderår skal alle produsenter av personbiler 

sikre at de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippene ikke 

overskrider vedkommendes mål for spesifikke utslipp som 
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fastsatt i vedlegg I, eller dersom en produsent er innrømmet et 

unntak i henhold til artikkel 11, i samsvar med nevnte unntak. 

For å fastsette hver enkelt produsents gjennomsnittlige 

spesifikke CO2-utslipp skal det tas hensyn til følgende 

prosentdeler av hver enkelt produsents nye personbiler 

registrert i det aktuelle året: 

— 65 % i 2012, 

— 75 % i 2013, 

— 80 % i 2014, 

— 100 % fra og med 2015. 

Artikkel 5 

Superkreditter 

Ved beregning av gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp 

skal hver enkelt ny personbil med spesifikke CO2-utslipp 

under 50 g/km regnes som: 

— 3,5 biler i 2012, 

— 3,5 biler i 2013, 

— 2,5 biler i 2014, 

— 1,5 biler i 2015, 

— 1 bil fra og med 2016. 

Artikkel 6 

Mål for spesifikke utslipp for kjøretøyer som bruker 

alternativt drivstoff 

Ved vurdering av hvorvidt en produsent oppfyller målene for 

spesifikke utslipp nevnt i artikkel 4, skal de spesifikke CO2-

utslippene for hvert kjøretøy som er konstruert for å kunne 

kjøre på en blanding av bensin og 85 % etanol («E85»), og 

som oppfyller det relevante fellesskapsregelverket eller 

europeiske tekniske standarder, reduseres med 5 % fram til og 

med 31. desember 2015 ettersom det teknologiske potensial 

og potensialet for utslippsreduksjon øker ved bruk av 

biodrivstoff. Denne reduksjonen skal bare få anvendelse 

dersom minst 30 % av bensinstasjonene i medlemsstaten der 

kjøretøyet er registrert, tilbyr en form for denne typen 

alternativt drivstoff som er i samsvar med kriteriene for 

bærekraftig utvikling for biodrivstoff fastsatt i det relevante 

fellesskapsregelverket. 

Artikkel 7 

Opprettelse av sammenslutninger 

1.  Produsenter som ikke er innrømmet unntak i henhold til 

artikkel 11, kan opprette en sammenslutning for å oppfylle 

sine forpliktelser i henhold til artikkel 4. 

2.  En avtale om å opprette en sammenslutning kan gjelde 

for ett eller flere kalenderår, forutsatt at avtalens sammenlagte 

varighet er høyst fem kalenderår, og at avtalen inngås senest 

31. desember i det første kalenderåret der utslippene skal slås 

sammen. Produsenter som danner en sammenslutning, skal 

legge fram følgende opplysninger for Kommisjonen: 

a)  en liste over de produsenter som skal inngå i sammen-

slutningen, 

b)  navnet på den produsent som er utpekt som leder for 

sammenslutningen, som vil være kontaktpunkt for 

sammenslutningen, og som vil ha ansvar for å innbetale 

ethvert overtredelsesgebyr som sammenslutningen måtte 

bli ilagt i samsvar med artikkel 9, og 

c)  dokumentasjon på at lederen for sammenslutningen kan 

oppfylle forpliktelsene i henhold til bokstav b). 

3.  Dersom den foreslåtte lederen for sammenslutningen 

ikke oppfyller kravet om å innbetale ethvert overtredel-

sesgebyr som sammenslutningen ilegges i samsvar med 

artikkel 9, skal Kommisjonen underrette produsentene. 

4.  Produsentene i en sammenslutning skal i fellesskap 

informere Kommisjonen om enhver endring av leder for 

sammenslutningen eller dens finansielle status, i den grad 

dette kan påvirke dens evne til å oppfylle kravet om å betale 

ethvert overtredelsesgebyr som sammenslutningen ilegges i 

samsvar med artikkel 9, og eventuelle endringer med hensyn 

til medlemskap i eller oppløsning av sammenslutningen. 

5. Produsenter kan gå sammen i sammenslutninger forutsatt 

at deres avtaler er i samsvar med traktatens artikkel 81 og 82, og 

at de gjør det mulig for produsenter som anmoder om 

medlemskap i sammenslutningen, å delta på en åpen, 

gjennomsiktig og ikke-diskriminerende måte på forretnings-

messig rimelige vilkår. Uten å begrense den allmenne 

anvendelsen av Fellesskapets konkurranseregler for slike 

sammenslutninger skal samtlige medlemmer av en 

sammenslutning sikre at det verken deles data eller utveksles 

opplysninger innenfor rammen av deres sammenslutnings-

ordning, unntatt når det gjelder følgende opplysninger: 

a)  gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp, 

b)  mål for spesifikke utslipp, 

c)  det samlede antallet kjøretøyer som er registrert. 

6.  Nr. 5 får ikke anvendelse dersom alle produsentene i 

sammenslutningen tilhører samme gruppe av tilknyttede 

produsenter.  
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7.  Med mindre det gis en melding i henhold til nr. 3, skal 

produsentene i en sammenslutning når det gjelder opplysninger 

som legges fram for Kommisjonen, vurderes som én produsent 

når det gjelder oppfyllelsen av forpliktelsene i henhold til 

artikkel 4. Overvåkings- og rapporteringsopplysninger om 

individuelle produsenter og om eventuelle sammenslutninger 

skal registreres, rapporteres og være tilgjengelig i sentral-

registeret nevnt i artikkel 8 nr. 4. 

Artikkel 8 

Overvåking og rapportering av gjennomsnittlige utslipp 

1.  For kalenderåret som begynner 1. januar 2010, og for 

hvert etterfølgende kalenderår skal alle medlemsstater 

registrere data om hver ny personbil som registreres på deres 

territorium i samsvar med del A i vedlegg II. Disse 

opplysningene skal gjøres tilgjengelige for produsentene og 

deres utpekte importører eller representanter i hver 

medlemsstat. Medlemsstatene skal gjøre det de kan for å sikre 

at rapporteringsorganene arbeider på en gjennomsiktig måte. 

Hver medlemsstat skal sikre at de spesifikke CO2-utslippene 

fra personbiler som ikke er typegodkjent i samsvar med 

forordning (EF) nr. 715/2007, måles og registreres i 

samsvarssertifikatet. 

2. Innen 28. februar hvert år, første gang i 2011, skal hver 

medlemsstat fastsette og oversende til Kommisjonen 

opplysningene oppført i del B i vedlegg II for det foregående 

kalenderår. Dataene skal oversendes i samsvar med formatet 

angitt i del C i vedlegg II. 

3.  På anmodning fra Kommisjonen skal en medlemsstat 

også oversende alle data som samles inn i samsvar med nr. 1. 

4.  Kommisjonen skal føre et sentralt register over dataene 

som medlemsstatene innrapporterer i henhold til denne 

artikkel, og innen 30. juni hvert år, første gang i 2011, foreta 

en foreløpig beregning for hver produsent av følgende: 

a)  gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp i foregående 

kalenderår, 

b)  målet for spesifikke utslipp i foregående kalenderår og 

c)  differansen mellom produsentens gjennomsnittlige 

spesifikke CO2-utslipp i foregående kalenderår og dens 

mål for spesifikke utslipp for samme år. 

Kommisjonen skal underrette alle produsenter om dens 

foreløpige beregning for hver av dem. Meldingen skal 

inneholde opplysninger for hver medlemsstat om antall nye 

personbiler som er registrert, og deres spesifikke CO2-utslipp. 

Registeret skal være offentlig tilgjengelig. 

5.  Produsentene kan innen tre måneder etter mottak av 

underretningen om den foreløpige beregningen i henhold til 

nr. 4, underrette Kommisjonen om eventuelle feil i dataene og 

angi i hvilken medlemsstat produsenten mener feilen har 

oppstått. 

Kommisjonen skal se nærmere på alle meldinger fra produ-

sentene og innen 31. oktober enten bekrefte eller endre de 

foreløpige beregningene i henhold til nr. 4. 

6.  Dersom Kommisjonen på grunnlag av beregningene i 

henhold til nr. 5 når det gjelder kalenderåret 2010 eller 2011, 

anser at en produsents gjennomsnittlige spesifikke CO2-

utslipp for dette året overskred dens mål for spesifikke utslipp 

for samme år, skal Kommisjonen underrette produsenten om 

dette. 

7.  Medlemsstatene skal utpeke en vedkommende myndighet 

som skal samle inn og oversende overvåkingsdata i samsvar 

med denne forordning, og skal underrette Kommisjonen om 

vedkommende utpekte myndighet innen 8. desember 2009. 

Kommisjonen skal deretter underrette Europaparlamentet og 

Rådet om dette. 

8.  Medlemsstatene skal for hvert kalenderår der artikkel 6 

får anvendelse, underrette Kommisjonen om andelen 

bensinstasjoner og bærekraftskriteriene for E85 som nevnt i 

denne artikkel. 

9.  Kommisjonen kan vedta nærmere regler om overvåking 

og rapportering av data i henhold til denne artikkel og om 

anvendelsen av vedlegg II i samsvar med framgangsmåten 

med forskriftskomité nevnt i artikkel 14. nr. 2. 

Kommisjonen kan endre vedlegg II på bakgrunn av erfaringer 

fra anvendelsen av denne forordning. Disse tiltakene, som har 

som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne 

forordning, skal vedtas etter framgangsmåten med forskrifts-

komité med kontroll nevnt i artikkel 14 nr. 3. 

Artikkel 9 

Overtredelsesgebyr 

1.  For hvert kalenderår fra og med 2012 der en produsents 

gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp overskrider dens mål 

for spesifikke utslipp for samme år, skal Kommisjonen ilegge 

produsenten eller, dersom det gjelder en sammenslutning, 

lederen for sammenslutningen, et overtredelsesgebyr. 

2.  Overtredelsesgebyret i henhold til nr. 1 beregnes ved 

hjelp av følgende formel: 

a)  Fra 2012 til 2018: 

i)  Dersom produsentens gjennomsnittlige spesifikke 

CO2-utslipp overskrider dens mål for spesifikke 

utslipp med mer enn 3 g CO2/km: 

 ((Utslippsoverskridelse – 3 g CO2/km) × 95 euro/g 

CO2/km + 1 g CO2/km × 25 euro/g CO2/km + 1 g 

CO2/km × 15 euro/g CO2/km + 1 g CO2/km × 5 euro/g 

CO2/km) × antall nye personbiler.  
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ii)  Dersom produsentens gjennomsnittlige spesifikke CO2-

utslipp overskrider dens mål for spesifikke utslipp med 

mer enn 2 g CO2/km, men ikke mer enn 3 g CO2/km: 

 ((Utslippsoverskridelse – 2 g CO2/km) × 25 euro/g 

CO2/km + 1 g CO2/km × 15 euro/g CO2/km + 1 g 

CO2/km × 5 euro/g CO2/km) × antall nye personbiler. 

iii)  Dersom produsentens gjennomsnittlige spesifikke CO2-

utslipp overskrider dens mål for spesifikke utslipp med 

mer enn 1 g CO2/km, men ikke mer enn 2 g CO2/km: 

 ((Utslippsoverskridelse – 1 g CO2/km) × 15 euro/g 

CO2/km + 1 g CO2/km × 5 euro/g CO2/km) × antall nye 

personbiler. 

iv)  Dersom produsentens gjennomsnittlige spesifikke  

CO2-utslipp ikke overskrider dens mål for spesifikke 

utslipp med mer enn 1 g CO2/km: 

 (Utslippsoverskridelse × 5 euro/g CO2/km) × antall nye 

personbiler. 

b)  Fra og med 2019: 

(Utslippsoverskridelse × 95 euro/g CO2/km) × antall nye 

personbiler. 

I denne artikkel menes med «utslippsoverskridelse» det positi-

ve antall gram per kilometer fastsatt i henhold til artikkel 4 

som produsentens gjennomsnittlige spesifikke utslipp — idet 

det tas hensyn til reduksjoner i CO2-utslipp som godkjente 

innovative teknologier har medført — har overskredet sitt mål 

for spesifikke utslipp med i kalenderåret, avrundet til tre 

desimaler, og med «antall nye personbiler» det antall nye 

personbiler som produsenten har produsert, og som er 

registrert i det aktuelle året i samsvar med innfasingskriteriene 

fastsatt i artikkel 4. 

3.  Kommisjonen skal fastsette metoder for innkreving av 

overtredelsesgebyr i henhold til nr. 1. 

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleg-

gende bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den, skal 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 

kontroll nevnt i artikkel 14 nr. 3. 

4.  Overtredelsesgebyrene skal betraktes som en inntekt 

som inngår i Den europeiske unions alminnelige budsjett. 

Artikkel 10 

Offentliggjøring av produsentenes resultater 

1.  Innen 31. oktober hvert år, første gang i 2011, skal 

Kommisjonen offentliggjøre en liste med følgende opplysninger 

om hver produsent: 

a)  produsentens mål for spesifikke utslipp for foregående 

kalenderår, 

b)  produsentens gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp i 

foregående kalenderår, 

c)  differansen mellom produsentens gjennomsnittlige 

spesifikke CO2-utslipp i foregående kalenderår og 

produsentens mål for spesifikke utslipp for samme år, 

d)  gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp for alle nye 

personbiler i Fellesskapet i foregående kalenderår, og 

e)  gjennomsnittlig masse for alle nye personbiler i 

Fellesskapet i foregående kalenderår. 

2.  Fra og med 31. oktober 2013 skal listen som 

offentliggjøres i henhold til nr. 1, også angi hvorvidt 

produsenten har oppfylt kravene i artikkel 4 for foregående 

kalenderår. 

Artikkel 11 

Unntak for visse produsenter 

1.  En søknad om unntak fra målene for spesifikke utslipp 

beregnet i samsvar med vedlegg I kan inngis av en produsent 

som er ansvarlig for færre enn 10 000 nye personbiler som 

registreres i Fellesskapet per kalenderår, og som 

a) ikke tilhører en gruppe av tilknyttede produsenter, eller 

b)  tilhører en gruppe av tilknyttede produsenter som samlet 

er ansvarlig for færre enn 10 000 nye personbiler som 

registreres i Fellesskapet per kalenderår, eller 

c)  tilhører en gruppe av tilknyttede produsenter, men driver 

eget produksjonsanlegg og egen utviklingsavdeling. 

2.  Et unntak som det søkes om i henhold til nr. 1, kan 

innrømmes for en periode på høyst fem år. En søknad skal 

inngis til Kommisjonen og skal inneholde 

a) navn på og kontaktperson hos produsenten, 

b)  dokumentasjon på at produsenten oppfyller kriteriene for å 

søke om unntak i henhold til nr. 1, 

c)  nærmere opplysninger om personbiler som den produserer, 

inkludert nevnte personbilers masse og spesifikke CO2-

utslipp, og 

d)  et mål for spesifikke utslipp som står i forhold til 

reduksjonspotensialet, inkludert det økonomiske og 

teknologiske potensialet til å redusere de spesifikke CO2-

utslippene, og som tar hensyn til kjennetegnene ved 

markedet for biltypen som produseres.  
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3.  Dersom Kommisjonen anser at produsenten oppfyller 

kriteriene for unntak i henhold til nr. 1 og er overbevist om at 

produsentens forslag til mål for spesifikke utslipp står i 

forhold til dens reduksjonspotensial, inkludert det økonomiske 

og teknologiske potensialet til å redusere de spesifikke CO2-

utslippene, samtidig som det tas hensyn til kjennetegnene ved 

markedet for biltypene som produseres, skal Kommisjonen 

innrømme produsenten unntak. Unntaket skal gjelde fra  

1. januar i året etter at unntaket ble innrømmet. 

4.  En søknad om unntak fra målene for spesifikke utslipp 

beregnet i samsvar med vedlegg I kan inngis av en produsent 

som sammen med alle dens tilknyttede foretak er ansvarlig for 

mellom 10 000 og 300 000 nye personbiler som registreres i 

Fellesskapet per kalenderår. 

En produsent kan inngi en slik søknad på egne vegne eller på 

vegne av seg selv sammen med ett eller flere av dens 

tilknyttede foretak. En søknad skal inngis til Kommisjonen og 

skal inneholde 

a)  alle opplysningene nevnt i nr. 2 bokstav a) og c), inkludert 

dersom det er relevant, alle opplysninger om ethvert 

tilknyttet foretak, 

b)  et mål som utgjør en 25 % reduksjon i gjennomsnittlige 

spesifikke CO2-utslipp i 2007 eller, dersom en enkelt 

søknad inngis for et antall tilknyttede foretak, en 25 % 

reduksjon av gjennomsnittet av disse foretaks gjennom-

snittlige spesifikke CO2-utslipp i 2007. 

Dersom det ikke foreligger opplysninger om en produsents 

gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp for 2007, skal 

Kommisjonen fastsette et tilsvarende reduksjonsmål basert på 

beste tilgjengelige teknologi for reduksjon av CO2-utslipp som 

brukes i personbiler med tilsvarende masse, samtidig som det 

tas hensyn til kjennetegnene ved markedet for biltypen som 

produseres. Dette målet skal brukes av søkeren for formålene i 

bokstav b). 

Kommisjonen skal gi produsenten unntak dersom det 

dokumenteres at kriteriene for unntak nevnt i dette nummer er 

oppfylt. 

5.  En produsent som er gjenstand for et unntak i samsvar 

med denne artikkel, skal underrette Kommisjonen umiddelbart 

om enhver endring som gjør eller kan gjøre at den ikke lenger 

oppfyller kriteriene for unntak. 

6.  Dersom Kommisjonen på grunnlag av en melding i 

henhold til nr. 5 eller på annen måte anser at en produsent ikke 

lenger oppfyller kriteriene for unntak, skal Kommisjonen 

tilbakekalle unntaket med virkning fra 1. januar i neste 

kalenderår og underrette produsenten om dette. 

7.  Dersom produsenten ikke oppnår sine mål for spesifikke 

utslipp, skal Kommisjonen ilegge produsenten et overtredel-

sesgebyr som fastsatt i artikkel 9. 

8.  Kommisjonen kan vedta nærmere bestemmelser om 

gjennomføringen av nr. 1-7, blant annet om fortolkningen av 

kriteriene for unntak, innholdet i søknadene og innholdet i og 

vurderingen av programmene for reduksjon av spesifikke 

CO2-utslipp. 

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleg-

gende bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den, skal 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 

kontroll nevnt i artikkel 14 nr. 3. 

9.  Søknader om unntak, inkludert opplysninger som støtter 

søknaden, meldinger i henhold til nr. 5, tilbakekallinger i 

henhold til nr. 6 og enhver ilegging av overtredelsesgebyr i 

henhold til nr. 7 og tiltak som vedtas i samsvar med nr. 8, skal 

offentliggjøres i henhold til europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig 

tilgang til Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens 

dokumenter(1). 

Artikkel 12 

Miljøinnovasjon 

1.  På anmodning fra en leverandør eller en produsent skal 

det tas hensyn til CO2-reduksjoner som oppnås ved bruk av 

innovative teknologier. Det samlede bidraget av slik teknologi 

til reduksjon av en produsents mål for spesifikke utslipp, kan 

være på høyst 7 g CO2/km. 

2.  Kommisjonen skal innen 2010 vedta nærmere 

bestemmelser om en framgangsmåte for godkjenning av slike 

innovative teknologier i samsvar med framgangsmåten med 

forskriftskomité nevnt i artikkel 14 nr. 2. Disse nærmere 

bestemmelser skal være basert på følgende kriterier for 

innovative teknologier: 

a)  CO2-reduksjonene som oppnås ved bruk av innovative 

teknologier, skal kunne tilskrives leverandøren eller 

produsenten, 

b)  de innovative teknologiene skal bidra til en bekreftet 

reduksjon av CO2-utslippene, 

c)  de innovative teknologiene skal ikke omfattes av den 

standardiserte prøvingssyklusen for CO2-målinger eller 

obligatoriske bestemmelser som følge av utfyllende 

ytterligere tiltak som gjennomføres for å oppnå en CO2-

reduksjon på 10 g/km som nevnt i artikkel 1, eller være 

obligatorisk i henhold til andre bestemmelser i Felles-

skapets regelverk. 

3.  En leverandør eller produsent som søker om å få et tiltak 

godkjent som en innovativ teknologi, skal framlegge en 

rapport, inkludert en verifikasjonsrapport utarbeidet av et 

uavhengig, godkjent organ, for Kommisjonen. Dersom det 

foreligger en mulig vekselvirkning mellom tiltaket og en 

annen innovativ teknologi som allerede er godkjent, skal 

rapporten nevne denne vekselvirkningen, og verifikasjons-

rapporten skal vurdere i hvilken utstrekning vekselvirkningen 

påvirker den reduksjon som oppnås gjennom det enkelte tiltak.  

  

(1) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43. 
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4.  Kommisjonen skal godkjenne den oppnådde reduksjonen 

på grunnlag av kriteriene fastsatt i nr. 2. 

Artikkel 13 

Vurdering og rapportering 

1.  I 2010 skal Kommisjonen legge fram for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om framskrittene som 

er gjort i gjennomføringen av Fellesskapets integrerte metode 

for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer. 

2.  Innen 31. oktober 2014 og hvert tredje år deretter skal 

det treffes tiltak for å endre vedlegg I for å justere M0-verdien 

til den gjennomsnittlige massen for nye personbiler i de tre 

foregående kalenderårene. 

Disse tiltak skal tre i kraft første gang 1. januar 2016 og 

deretter hvert tredje år. 

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleg-

gende bestemmelser i denne forordning, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 14 nr. 3. 

3.  Fra og med 2012 skal Kommisjonen gjennomføre en 

konsekvensanalyse for innen 2014, i samsvar med artikkel 14 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 715/2007, å gjennomgå fram-

gangsmåtene for måling av CO2-utslipp som fastsatt i henhold 

til nevnte forordning. Kommisjonen skal særlig legge fram 

hensiktsmessige forslag til hvordan disse framgangsmåtene 

kan endres slik at de bedre gjenspeiler bilenes faktiske CO2-

utslipp, og til å innarbeide godkjente innovative teknologier 

som definert i artikkel 12, i prøvingssyklusen. Kommisjonen 

skal sørge for at nevnte framgangsmåter deretter gjennomgås 

regelmessig. 

Fra og med den dato da den reviderte framgangsmåten for 

måling av CO2-utslipp får anvendelse, skal innovative tekno-

logier ikke lenger godkjennes i henhold til framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 12. 

4.  Innen 2010 skal Kommisjonen gjennomgå direktiv 

2007/46/EF slik at hver type, variant og versjon tilsvarer et 

unikt sett med innovative teknologier. 

5.  Innen 1. januar 2013 skal Kommisjonen fullføre en 

gjennomgåelse av målene for spesifikke utslipp i vedlegg I og 

unntakene i artikkel 11, med sikte på å fastsette 

— metodene for å nå det langsiktige målet på 95 g CO2/km 

på en kostnadseffektiv måte innen 2020, og 

— aspekter ved gjennomføringen av dette målet, inkludert 

overtredelsesgebyret. 

På grunnlag av denne gjennomgåelsen og konsekvens-

analysen, inkludert en samlet vurdering av konsekvensene for 

bilindustrien og de industrier som er avhengige av den, skal 

Kommisjonen ved behov legge fram et forslag om å endre 

denne forordning på en måte som er så konkurransemessig 

nøytral som mulig, og som er sosialt rettferdig og bærekraftig. 

6.  Innen 2014 skal Kommisjonen etter en konsekvensanalyse 

offentliggjøre en rapport om tilgjengeligheten av data om 

avtrykk og bruk av dem som et nytteparameter for å fastsette 

mål for spesifikke utslipp, og ved behov legge fram et forslag 

for Europaparlamentet og Rådet om endring av vedlegg I. 

7.  Det skal treffes tiltak som kan sikre den nødvendige 

tilpasning av formelen i vedlegg I for å gjenspeile eventuelle 

endringer i den påbudte prøvingsmetoden for måling av 

spesifikke CO2-utslipp. 

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleg-

gende bestemmelser i denne forordning, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 14 nr. 3. 

Artikkel 14 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved 

artikkel 9 i vedtak 280/2004/EF(1). 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 

beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 

hensyn til beslutningens artikkel 8. 

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 

skal være tre måneder. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og 

artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 

det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

Artikkel 15 

Oppheving 

Vedtak nr. 1753/2000/EF oppheves med virkning fra  

1. januar 2010. 

Artikkel 4, 9 og 10 i nevnte vedtak får fortsatt anvendelse 

inntil Kommisjonen har lagt fram for Europaparlamentet en 

rapport om overvåkingsdata for kalenderåret 2009. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsvedtak 280/2004/EF av 11. februar 2004 

om en overvåkingsordning for Fellesskapets utslipp av klimagasser 

og for gjennomføring av Kyotoprotokollen (EUT L 49 av 

19.2.2004, s. 1). 
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Artikkel 16 

Ikrafttredelse 

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 Strasbourg, 23. april 2009. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 H.-G. PÖTTERING P. NEČAS 

 President Formann 

 ______  
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VEDLEGG I 

MÅL FOR SPESIFIKKE UTSLIPP 

1.  Med henblikk på de beregninger som skal gjøres i samsvar med dette vedlegg, skal de spesifikke CO2-utslippene 

for hver ny personbil, målt i gram per kilometer, fastsettes i samsvar med følgende formel: 

a)  Fra og med 2012 til og med 2015: 

Spesifikke CO2-utslipp = 130 + a × (M – M0) 

der 

M = kjøretøyets masse i kilo (kg) 

M0 = 1372,0 

a = 0,0457 

b)  Fra og med 2016: 

Spesifikke CO2-utslipp = 130 + a × (M – M0) 

der 

M = kjøretøyets masse i kilo (kg) 

M0 = verdien vedtatt i samsvar med artikkel 13 nr. 2 

a = 0,0457 

2.  Målet for spesifikke utslipp for en produsent i et kalenderår skal beregnes som gjennomsnittet av de spesifikke 

CO2-utslippene fra hver ny personbil registrert i det aktuelle kalenderåret som produsenten har produsert. 

 ______  
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VEDLEGG II 

OVERVÅKING OG RAPPORTERING AV UTSLIPP 

DEL A — Innsamling av data om nye personbiler og fastsettelse av hvilke opplysninger som skal registreres ved 

overvåking av CO2-utslipp 

1.  For kalenderåret som starter 1. januar 2010, og hvert etterfølgende kalenderår skal alle medlemsstater registrere 

følgende opplysninger om hver ny personbil som registreres på deres territorium: 

a)  produsenten, 

b)  dens type, variant og versjon, 

c)  dens spesifikke CO2-utslipp (g/km), 

d)  dens masse (kg), 

e)  dens akselavstand (mm) og 

f)  dens sporvidde (mm). 

2.  Opplysningene nevnt i nr. 1 skal hentes fra samsvarssertifikatet til den aktuelle personbilen. Dersom det i 

samsvarssertifikatet angis både en minste og en største masse for en personbil, skal medlemsstatene bare bruke det 

største tallet med henblikk på anvendelsen av denne forordning. For kjøretøyer som bruker to typer drivstoff 

(bensin/gass) hvis samsvarssertifikat inneholder tall for spesifikke CO2-utslipp for begge drivstofftyper, skal 

medlemsstatene bare bruke tallet som måles for gass. 

3.  For kalenderåret som starter 1. januar 2010, og hvert etterfølgende kalenderår skal hver medlemsstat i samsvar 

med metodene beskrevet i del B, for hver produsent fastsette 

a)  samlet antall nye personbiler som er registrert på medlemsstatens territorium, 

b)  gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp i henhold til del B nr. 2 i dette vedlegg, 

c)  gjennomsnittlig masse i henhold til del B nr. 3 i dette vedlegg, 

d)  for hver versjon av hver variant av hver type ny personbil: 

i)  samlet antall nye personbiler registrert på medlemsstatens territorium i henhold til del B nr. 1 i dette 

vedlegg, 

ii)  spesifikke CO2-utslipp og den andel av utslippsreduksjonen som er oppnådd ved hjelp av innovative 

teknologier i samsvar med artikkel 12, eller andel kjøretøyer med alternativt drivstoff i samsvar med 

artikkel 6, 

iii)  masse, 

iv)  bilens avtrykk i henhold til del B nr. 5 i dette vedlegg. 

DEL B — Metode for å fastsette hvilke data som skal registreres ved overvåking av CO2-utslipp fra nye 

personbiler 

Overvåkingsdata som medlemstatene er pålagt å fastsette i samsvar med nr. 3 i del A, skal fastsettes i samsvar med 

framgangsmåten i denne del. 

1.  Antall registrerte nye personbiler (N) 

Medlemsstatene skal fastsette antallet nye personbiler som er registrert på deres territorium i det aktuelle 

overvåkingsåret (N). 
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2.  Gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp fra nye personbiler (Save) 

Gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp fra alle nye personbiler som er registrert på en medlemsstats territorium i 

overvåkingsåret (Save), beregnes ved å dividere summen av spesifikke CO2-utslipp fra hver enkelt ny personbil (S) 

med antall nye personbiler (N). 

Save = (1/N) × Σ S 

3.  Gjennomsnittsmasse for nye personbiler 

Gjennomsnittsmasse for alle nye personbiler som er registrert på en medlemsstats territorium i overvåkingsåret 

(Mave), beregnes ved å dividere summen av massen av hver enkelt ny personbil (M) med antallet nye personbiler 

(N). 

Mave = (1/N) × Σ M 

4.  De nye personbilenes fordeling på ulike versjoner 

For hver versjon av hver variant av hver type ny personbil skal antall nyregistrerte personbiler, kjøretøyenes 

masse, spesifikke CO2-utslipp og avtrykk registreres. 

5. Avtrykk 

Bilens avtrykk skal beregnes ved å multiplisere bilens akselavstand med bilens sporvidde. 

DEL C — Format for overføring av data 

Medlemsstatene skal for hvert år rapportere dataene i del A nr. 3 for hver produsent i følgende formater: 

Aggregerte data: 

År:     

Produsent 

Samlet antall 

registrerte nye 

personbiler 

Gjennomsnittlige 

spesifikke CO2-

utslipp (g/km) 

Gjennomsnittlig 

masse (kg) 

Gjennomsnittlig 

avtrykk (m2) 

(Produsent 1) … … … … 

(Produsent 2) … … … … 

… … … … … 

Samlet for alle produsenter … … … … 
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Detaljerte data på produsentnivå: 

År Produsent Type bil Variant Versjon 

Innovativ 

teknologi(*) eller 

gruppe av innovative 

teknologier, eller 

kjøretøy som bruker 

alternativt 

drivstoff(**) 

Merke 
Handels- 

betegnelse 

Samlet antall 

nyregi- 

streringer 

Spesi- 

fikke CO2- 

utslipp 

(g/km) 

Masse 

(kg) 

Avtrykk 

(m2) 

Utslipps- 

reduksjon ved 

innovative 

teknologier(*) eller 

mulighet for 

alternativt 

drivstoff(**) 

År 1 (Navn på 

produsent 1) 

(Navn på type 1) (Navn på  

variant 1) 

(Navn på 

versjon 1) 

 … … … … … … … 

År 1 (Navn på 

produsent 1) 

(Navn på type 1) (Navn på  

variant 1) 

(Navn på 

versjon 2) 

 … … … … … … … 

År 1 (Navn på 

produsent 1) 

(Navn på type 1) (Navn på  

variant 2) 

(Navn på 

versjon 1) 

 … … … … … … … 

År 1 (Navn på 

produsent 1) 

(Navn på type 1) (Navn på  

variant 2) 

(Navn på 

versjon 2) 

 … … … … … … … 

År 1 (Navn på 

produsent 1) 

(Navn på type 2) (Navn på  

variant 1) 

(Navn på 

versjon 1) 

 … … … … … … … 

År 1 (Navn på 

produsent 1) 

(Navn på type 2) (Navn på  

variant 1) 

(Navn på 

versjon 2) 

 … … … … … … … 

År 1 (Navn på 

produsent 1) 

(Navn på type 2) (Navn på  

variant 2) 

(Navn på 

versjon 1) 

 … … … … … … … 

År 1 (Navn på 

produsent 1) 

(Navn på type 2) (Navn på  

variant 2) 

(Navn på 

versjon 2) 

 … … … … … … … 

År 1 (Navn på 

produsent 1) 

… … …  … … … … … … … 

År 1 (Navn på 

produsent 1) 

…  … … … … … … … 

År 1 (Navn på 

produsent 1) 

… …  … … … … … … … 

År 1 (Navn på 

produsent 1) 

…  … … … … … … … 

År 1 (Navn på 

produsent 1) 

… … …  … … … … … … … 

(*) I samsvar med artikkel 12. 

(**) I samsvar med artikkel 6. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1014/2010 

av 10. november 2010 

om overvåking og rapportering av data om registrering av nye personbiler i samsvar med 

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

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

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

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets 

integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 8 nr. 9 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 8 i forordning (EF) nr. 443/2009 

må medlemsstatene hvert år registrere og oversende 

visse data til Kommisjonen om nye personbiler som er 

registrert på deres territorium i løpet av foregående år. 

Ettersom disse dataene skal danne grunnlaget for 

fastsettelsen av mål for spesifikke CO2-utslipp for 

produsenter av nye personbiler og for vurderingen av 

hvorvidt produsentene overholder disse målene, bør 

reglene om innsamling og rapportering av disse 

dataene harmoniseres. 

2)  For å kunne vurdere fullt ut hvorvidt den enkelte 

produsent oppfyller sine mål for spesifikke CO2-

utslipp i samsvar med forordning (EF) nr. 443/2009 og 

få den nødvendige erfaring med anvendelsen av nevnte 

forordning, trenger Kommisjonen nærmere data på 

produsentnivå for hver kjøretøyserie etter type, variant 

og versjon. Medlemsstatene bør derfor sikre at slike 

data registreres og oversendes Kommisjonen sammen 

med aggregerte data i samsvar med artikkel 8 nr. 2 i 

nevnte forordning. 

3)  I henhold til artikkel 18 og 26 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007  

om fastsettelse av en ramme for godkjenning av 

motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler 

og tekniske enheter til slike motorvogner(2) må en 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 293 av 11.11.2010,  

s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 av 

16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 

7.6.2018, s. 9. 

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

(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

produsent sikre at hver ny personbil som bringes i 

omsetning i EU, ledsages av et gyldig samsvars-

sertifikat, og en medlemsstat kan ikke registrere et slikt 

kjøretøy dersom det ikke er ledsaget av et slikt 

samsvarssertifikat. Logisk sett bør samsvarssertifikatet 

derfor være hovedkilden for de opplysninger medlems-

statene skal registrere, gjøre tilgjengelig for produ-

sentene i henhold til artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 443/2009 og rapportere til Kommisjonen. For å gjøre 

det mulig for medlemsstatene å bruke opplysninger fra 

andre kilder enn samsvarssertifikatet, i samsvar med 

betraktning 26 i forordning (EF) nr. 443/2009, når en ny 

personbil registreres og tas i bruk, bør det fastsettes 

hvilke andre dokumenter som gir tilsvarende 

nøyaktighet, og som medlemsstatene derfor tillates å 

bruke. 

4)  Det er viktig at dataene om registrering av nye 

personbiler er korrekte og kan behandles effektivt med 

henblikk på å fastsette målet for spesifikke utslipp i 

samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 443/2009. 

Produsentene bør derfor gi Kommisjonen oppdaterte 

opplysninger om navnet på og den første delen  

av kjøretøyets understellsnummer som brukes i 

samsvarssertifikatene i de ulike registreringsmedlems-

statene, i henhold til rådsdirektiv 76/114/EØF av  

18. desember 1975 om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om lovfestede kjennemerker og preginger på 

motorvogner og deres tilhengere, og deres plassering og 

festemåte(3). Ved hjelp av disse opplysningene kan 

Kommisjonen sende medlemsstatene en oppdatert liste 

over produsentnavn som bør brukes ved rapportering av 

data. 

5)  Medlemsstatene bør registrere og rapportere opplys-

ninger om nyregistrerte kjøretøyer som er konstruert 

for å bruke alternativt drivstoff. For at Kommisjonen 

skal kunne sette ned målet for spesifikke utslipp som 

følge av bruken av etanol (E85) i samsvar med artikkel 

6 i forordning (EF) nr. 443/2009, bør medlemsstatene 

gi Kommisjonen de nødvendige opplysninger, her-

under om andelen bensinstasjoner på deres territorium 

og der det er relevant, hvor mange av disse som tilbyr 

etanol (E85) som oppfyller kriteriene for en bære-

kraftig utvikling fastsatt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å 

fremme bruk av energi fra fornybare kilder, og om 

  

(3) EFT L 24 av 30.1.1976, s. 1. 

2019/EØS/42/10 
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endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF 

og 2003/30/EF(1), og i artikkel 7b i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om 

kvaliteten på bensin og dieselolje og om endring av 

rådsdirektiv 93/12/EØF(2). 

6)  I artikkel 23 og 24 i direktiv 2007/46/EF fastsettes en 

forenklet framgangsmåte for godkjenning der det ikke 

er nødvendig å utstede et europeisk samsvarssertifikat. 

Medlemsstatene bør overvåke antall kjøretøyer som 

blir registrert i henhold til denne framgangsmåten, for 

å kunne vurdere dens innvirkning på overvåkings-

prosessen og oppnåelsen av EUs gjennomsnittlige mål 

for CO2-utslipp for den nye personbilparken. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I tillegg til definisjonene fastsatt i artikkel 2 og 3 i forordning 

(EF) nr. 443/2009 menes med: 

1) «typegodkjenningsdokumentasjon» dokumentene som 

inneholder dataene angitt i tredje kolonne i tabellen i 

vedlegg I til nevnte forordning, 

2) «aggregerte overvåkingsdata» de aggregerte dataene 

angitt i den første tabellen i del C i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 443/2009, 

3) «detaljerte overvåkingsdata» de detaljerte dataene angitt i 

den andre tabellen i del C i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 443/2009, fordelt på produsent og kjøretøyserie og 

inndelt etter type, variant og versjon, 

4) «basiskjøretøy» det samme som definert i artikkel 3 nr. 18 

i direktiv 2007/46/EF, 

5) «gassdrevet kjøretøy som bruker to typer drivstoff» og 

«kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff av etanol» det 

samme som definert i artikkel 2 i kommisjonsforordning 

(EF) nr. 692/2008(3). 

  

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

(2) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(3) EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1. 

Artikkel 2 

Innsending av data 

Medlemsstatene skal sende inn de aggregerte overvåkings-

dataene sammen med de detaljerte overvåkingsdataene 

elektronisk til det sentrale datalager som forvaltes av Det 

europeiske miljøvernbyrå. Medlemsstatene skal varsle 

Kommisjonen når dataene er sendt inn. 

Artikkel 3 

Datakilder 

1.  Uavhengig av hvilken kilde en medlemsstat bruker som 

grunnlag for de aggregerte overvåkingsdataene og de 

detaljerte overvåkingsdataene, skal dataene baseres på 

opplysningene i samsvarssertifikatet til den aktuelle 

personbilen eller typegodkjenningsdokumentasjonen som 

inneholder opplysningene angitt i vedlegg III og VIII til 

direktiv 2007/46/EF i henhold til tabellen i vedlegg I til denne 

forordning. 

2.  Parameteren «totalt antall nyregistreringer» i de 

detaljerte overvåkingsdataene skal fastsettes på grunnlag av 

det totale antall registreringer hvert år som hver gjelder ett 

kjøretøy. 

3.  Dersom samsvarssertifikatet eller typegodkjennings-

dokumentasjonen er påført mer enn ett produsentnavn, er det 

produsenten av basiskjøretøyet medlemsstaten skal rapportere. 

4.  De utslippsverdier for CO2 som skal rapporteres under 

parameteren «Spesifikke CO2-utslipp» i de detaljerte 

overvåkingsdataene, skal hentes fra rubrikken «blandet 

kjøring» i samsvarssertifikatet eller typegodkjennings-

dokumentasjonen, med mindre rubrikken «veid, blandet» 

kommer til anvendelse. 

5.  Ved rapportering av de detaljerte overvåkingsdataene for 

kjøretøyer som bruker alternativt drivstoff, skal vedkommende 

myndighet angi drivstofftype og driftsmodus i henhold til 

vedlegg I til denne forordning. 

6.  For gassdrevne kjøretøyer som bruker to typer drivstoff 

og kjøretøyer som bruker blandingsdrivstoff av etanol, skal 

vedkommende myndighet rapportere følgende utslippsverdier 

for CO2 under parameteren «Spesifikke CO2-utslipp (g/km)» i 

de detaljerte overvåkingsdataene: 

a)  for gassdrevne kjøretøyer som bruker bensin og 

gassformig drivstoff, utslippsverdien for CO2 for flytende 

petroleumsgass (LPG) eller naturgass (NG) i samsvar med 

del A nr. 2 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 443/2009, 

b)  for kjøretøyer som bruker blandingsdrivstoff av bensin og 

etanol (E85) som nevnt i artikkel 6 i forordning (EF) 

nr. 443/2009, utslippsverdien for CO2 for bensin.  
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Når det gjelder bokstav b), skal medlemsstatene rapportere 

verdien for bensin også dersom vilkårene for en reduksjon i 

henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 443/2009 ikke er 

oppfylt. Medlemsstatene kan likevel også rapportere verdien 

for E85. 

7.  Dersom kjøretøyet har aksler med ulik sporvidde, skal 

medlemsstaten rapportere største akselavstand under 

parameteren «Avtrykk – sporvidde (mm)» i de detaljerte 

overvåkingsdataene. 

8.  Dersom de aggregerte overvåkingsdataene og de 

detaljerte overvåkingsdataene er hentet fra typegodkjennings-

dokumentasjonen, og dataene inneholder verdiintervaller, skal 

medlemsstatene sørge for at innrapporterte data er tilstrekkelig 

nøyaktige og i samsvar med dataene i samsvarssertifikatet. 

Artikkel 4 

Vedlikehold og kontroll av dataene 

Medlemsstatene skal sørge for vedlikehold, innsamling, 

kontroll, verifisering og overføring av de aggregerte overvå-

kingsdataene og de detaljerte overvåkingsdataene. 

Artikkel 5 

Medlemsstatenes databehandling 

1.  I beregningen av gjennomsnittlig spesifikt CO2-utslipp 

som skal inngå i de aggregerte overvåkingsdataene, skal 

medlemsstatene verken ta i betraktning 

a)  prosentdelene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) 

nr. 443/2009, 

b)  superkredittene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 443/2009, 

c)  reduksjonen i CO2-utslipp som er innrømmet i samsvar 

med artikkel 6 i forordning (EF) nr. 443/2009, eller 

d)  reduksjonen i CO2-utslipp som er oppnådd ved bruk av 

innovative teknologier i samsvar med artikkel 12 i 

forordning (EF) nr. 443/2009. 

2.  I beregningen av gjennomsnittlig masse og avtrykk som 

skal inngå i de aggregerte overvåkingsdataene, skal medlems-

statene verken ta i betraktning 

a)  prosentdelene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) 

nr. 443/2009, 

b)  superkredittene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 443/2009. 

3.  Når medlemsstatene fyller ut de detaljerte overvåkings-

dataene, skal de føre opp 

a)  for hvert kjøretøy med spesifikke CO2-utslipp på mindre 

enn 50 g/km, antall registrerte kjøretøyer, uten å benytte 

multiplikasjonsfaktorene fastsatt i artikkel 5 i forordning 

(EF) nr. 443/2009, 

b)  for hvert kjøretøy som er konstruert for å kunne kjøre på 

etanol (E85), de spesifikke CO2-utslippene, uten å benytte 

5 % reduksjon i CO2-utslippene som innrømmes slike 

kjøretøyer i samsvar med artikkel 6 i forordning (EF) 

nr. 443/2009, og 

c)  for hvert kjøretøy som er utstyrt med innovative 

teknologier, de spesifikke CO2-utslippene, uten å ta hensyn 

til reduksjonen i CO2-utslipp ved bruk av innovative 

teknologier, i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) 

nr. 443/2009. 

4.  De aggregerte overvåkingsdataene og de detaljerte 

overvåkingsdataene skal innrapporteres med den nøyaktighet 

som er fastsatt i tabell 1 og 2 i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 6 

Rapportering av bensinstasjoner som tilbyr etanol (E85) 

1.  Opplysninger om andelen bensinstasjoner på hver av 

medlemsstatenes territorium som tilbyr etanol (E85) som 

oppfyller kriteriene for en bærekraftig utvikling for biodrivstoff 

fastsatt i artikkel 17 i direktiv 2009/28/EF og i artikkel 7b i 

direktiv 98/70/EF, skal sendes elektronisk til Kommisjonen 

sammen med de aggregerte overvåkingsdataene. 

Andelen bensinstasjoner skal avrundes ned til nærmeste 5 %. 

2.  Dersom andelen bensinstasjoner som tilbyr etanol (E85) 

overskrider 30 %, skal medlemsstatene rapportere til Kommi-

sjonen det totale antall bensinstasjoner som tilbyr etanol (E85) 

på samme måte som andre flytende petroleumsprodukter, og 

som oppfyller kriteriene for en bærekraftig utvikling nevnt i 

nr. 1. 

3.  Opplysningene fastsatt i nr. 1 og 2 skal sendes inn til 

Kommisjonen innen 28. februar hvert år. 

Dersom Kommisjonen ikke har gjort innsigelser innen tre 

måneder etter mottak av opplysningene innsendt i samsvar 

med nr. 2, får reduksjonen fastsatt i artikkel 6 i forordning 

(EF) nr. 443/2009 anvendelse.  
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Artikkel 7 

Kjøretøyer som ikke er omfattet av EF-typegodkjenning 

1.  For personbiler som er underlagt nasjonal typegod-

kjenning av små serier i samsvar med artikkel 23 i direktiv 

2007/46/EF eller individuelle godkjenninger i samsvar med 

artikkel 24 i nevnte direktiv, skal medlemsstatene gi Kommi-

sjonen opplysninger om antallet slike biler som er registrert på 

deres territorium. 

2.  Når vedkommende myndighet fyller ut de aggregerte 

overvåkingsdataene, skal den, i stedet for produsentens navn, 

sette enten 

a)  «AA-IVA» for kjøretøytyper som er godkjent individuelt, 

eller 

b)  «AA-NSS» for kjøretøytyper som er godkjent nasjonalt i 

små serier. 

Medlemsstatene kan også fylle ut detaljerte overvåkingsdata 

for disse kjøretøyene og skal da bruke betegnelsene nevnt i 

bokstav a) og b). 

Artikkel 8 

Liste over produsenter 

1.  Produsentene skal innen 15. desember 2010 underrette 

Kommisjonen om 

a)  hvilke navn de angir eller har til hensikt å angi på 

samsvarssertifikatene, og 

b)  den første delen av kjøretøyets understellsnummer i 

henhold til direktiv 76/114/EØF som de angir eller har til 

hensikt å angi på samsvarssertifikatene. 

De skal uten opphold underrette Kommisjonen om eventuelle 

endringer i opplysningene nevnt i bokstav a) og b). Nye 

produsenter på markedet skal uten opphold sende Kommi-

sjonen opplysningene nevnt i første ledd. 

2.  Ved utfylling av de aggregerte overvåkingsdataene og de 

detaljerte overvåkingsdataene skal vedkommende myndighet 

bruke navnene til produsentene på listen som Kommisjonen 

skal utarbeide på grunnlag av navnene meddelt i samsvar med 

nr. 1. Listen skal offentliggjøres på Internett første gang  

31. desember 2010 og skal oppdateres regelmessig. 

3.  Dersom en produsents navn ikke står på listen, skal 

vedkommende myndighet bruke navnet på samsvarssertifikatet 

eller på typegodkjenningsdokumentasjonen ved utfylling av de 

aggregerte overvåkingsdataene og de detaljerte overvåkings-

dataene. 

Artikkel 9 

Ytterligere opplysninger som skal framlegges av 

produsentene 

1.  For underretningen nevnt i artikkel 8 nr. 4 annet ledd i 

forordning (EF) nr. 443/2009 skal produsentene innen 31. mai 

hvert år gi Kommisjonen navn og adresse til kontaktpersonen 

som underretningen skal sendes til. 

Produsenten skal uten opphold underrette Kommisjonen om 

eventuelle endringer i de innsendte dataene. Nye produsenter 

på markedet skal uten opphold sende Kommisjonen sine 

kontaktopplysninger. 

2.  Dersom en gruppe av tilknyttede foretak danner en 

sammenslutning, skal den, for å avgjøre om artikkel 7 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 443/2009 kommer til anvendelse, legge 

fram bevis for Kommisjonen på at forbindelsene mellom 

gruppens medlemmer oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 3 

nr. 2 i nevnte forordning. 

Artikkel 10 

Ikrafttredelse 

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, 10. november 2010. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Datakilder 

Parameter 

Samsvarssertifikat 

(del 1, modell B i vedlegg IX til direktiv 

2007/46/EF) 

Typegodkjenningsdokumentasjon 

(direktiv 2007/46/EF) 

Produsent Punkt 0.5 Punkt 0.5 i del 1 i vedlegg III 

Type Punkt 0.2 Punkt 0.2 i del 1 i vedlegg III 

Variant Punkt 0.2 Punkt 3 i vedlegg VIII 

Versjon Punkt 0.2 Punkt 3 i vedlegg VIII 

Merke Punkt 0.1 Punkt 0.1 i del 1 i vedlegg III 

Handelsbetegnelse Punkt 0.2.1 Punkt 0.2.1 i del 1 i vedlegg III 

Det typegodkjente kjøretøyets gruppe Punkt 0.4 Punkt 0.4 i del 1 i vedlegg III 

Masse (kg) T.o.m. 29. april 2010: Punkt 12.1 

F.o.m. 30. april 2010: Punkt 13 

Punkt 2.6 i del 1 i vedlegg III(1) 

Avtrykk — akselavstand (mm) T.o.m. 29. april 2010: Punkt 3 

F.o.m. 30. april 2010: Punkt 4 

Punkt 2.1 i del 1 i vedlegg III(2) 

Avtrykk — sporvidde (mm) T.o.m. 29. april 2010: Punkt 5 

F.o.m. 30. april 2010: Punkt 30 

Punkt 2.3.1 og 2.3.2 i del 1 i  

vedlegg III(3) 

Spesifikke CO2-utslipp (g/km)(4) T.o.m. 29. april 2010: Punkt 46.2 

F.o.m. 30. april 2010: Punkt 49.1 

Punkt 3 i vedlegg VIII 

Drivstofftype T.o.m. 29. april 2010: Punkt 25 

F.o.m. 30. april 2010: Punkt 26 

Punkt 3.2.2.1 i del 1 i vedlegg III 

Driftsmodus F.o.m. 30. april 2010: Punkt 26.1 Punkt 3.2.2.4 i del 1 i vedlegg III 

(1) I samsvar med artikkel 3 nr. 8 i denne forordning. 

(2) I samsvar med artikkel 3 nr. 8 i denne forordning. 

(3) I samsvar med artikkel 3 nr. 7 og 8 i denne forordning. 

(4) I samsvar med artikkel 3 nr. 4 i denne forordning. 
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VEDLEGG II 

Tabell over datanøyaktighet 

Tabell 1 

Nøyaktighet som kreves for aggregerte overvåkingsdata som skal rapporteres i samsvar med artikkel 2 

CO2 (g/km) I samsvar med artikkel 9 nr. 2 annet ledd i forordning (EF) 

nr. 443/2009 

Masse (kg) Heltall 

Avtrykk (m2) Avrundet til tre desimaler 

Tabell 2 

Nøyaktighet som kreves for detaljerte overvåkingsdata som skal rapporteres i samsvar med artikkel 2 

CO2 (g/km) Heltall 

Masse (kg) Heltall 

Avtrykk — akselavstand (mm) Heltall 

Avtrykk — sporvidde (mm) Heltall 

Utslippsreduksjon ved bruk av innovative teknologier 

(g/km) 

Avrundet til én desimal 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 63/2011 

av 26. januar 2011 

om fastsettelse av nærmere bestemmelser om unntak fra målene for spesifikke CO2-utslipp i 

samsvar med artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

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

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets 

integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 11 nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I samsvar med artikkel 11 i forordning (EF)  

nr. 443/2009 kan produsenter av kjøretøyer i små 

serier og nisjeprodusenter søke om alternative mål for 

utslippsreduksjon basert på kjøretøyenes potensial til å 

redusere de spesifikke CO2-utslippene og kjenneteg-

nene ved markedet for den aktuelle biltypen. 

2)  Ved fastsettelse av reduksjonspotensialet til en 

produsent av kjøretøyer i små serier skal søkerens 

økonomiske og teknologiske potensial vurderes. For 

dette formål skal søkeren legge fram detaljerte 

opplysninger om sin økonomiske virksomhet og om 

CO2-reduserende teknologi som brukes i bilene. Blant 

opplysningene som skal legges fram, er data som er 

lett tilgjengelige for søkeren, og som ikke burde 

medføre en ekstra administrativ byrde. 

3)  For å sikre sammenheng mellom det reduksjonsmål som 

kreves av produsenter av kjøretøyer i små serier og 

nisjeprodusenter, og unngå at produsenter av kjøretøyer 

i små serier som reduserte sine gjennomsnittlige mål for 

spesifikke CO2-utslipp før 2012, komme i en ugunstig 

situasjon, bør målene for spesifikke CO2-utslipp for 

disse produsentene sammenlignes med referansenivået 

for deres gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp i 

2007. Dersom slike data ikke finnes, bør målet 

sammenlignes med gjennomsnittlige spesifikke CO2-

utslipp i det første kalenderåret etter 2007 som det 

foreligger data for. 

4)  For å ta hensyn til at en del produsenter av kjøretøyer i 

små serier har et begrenset produkttilbud og derfor 

begrenset mulighet til å fordele innsatsen for å 

redusere utslippene over bilparken, bør søkerne ha 

anledning til å velge mellom ett enkelt årlig mål for 

spesifikke utslipp for unntaksperioden eller ulike årlige 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 23 av 27.1.2011,  

s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 av 

16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 

7.6.2018, s. 9. 

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

mål som ved utløpet av unntaksperioden fører til 

reduksjon i utslippene sammenlignet med referanseni-

vået i 2007. 

5)  I samsvar med artikkel 11 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 443/2009 har visse nisjeprodusenter rett til å omfattes 

av et alternativt mål for spesifikke utslipp som utgjør en 

reduksjon på 25 % i forhold til deres gjennomsnittlige 

spesifikke CO2-utslipp i 2007. Dersom det ikke 

foreligger opplysninger om produsentens gjennom-

snittlige spesifikke CO2-utslipp i 2007, bør det fastsettes 

et tilsvarende mål for spesifikke utslipp på grunnlag av 

den beste teknologien for å redusere CO2-utslipp som 

var tilgjengelig i 2007. For å kunne identifisere beste 

tilgjengelige teknologi for å redusere CO2-utslipp bør 

forholdet mellom største effekt og kjøretøymasse brukes 

til å skille mellom de ulike kjennetegnene ved 

markedene for biler med en gitt masse. 

6)  For å gi produsenter av kjøretøyer i små serier og 

nisjeprodusenter et klart referansenivå som utgangspunkt 

for fastsettelsen av målene for spesifikke utslipp, er det 

utarbeidet en liste over produsenter og deres gjennom-

snittlige spesifikke CO2-utslipp i EU i 2007 etter formelt 

samråd med medlemsstatene og de viktigste berørte 

parter, inkludert sammenslutningene av europeiske 

(ACEA), japanske (JAMA) og koreanske (KAMA) 

bilprodusenter og den europeiske sammenslutning av 

produsenter av kjøretøyer i små serier (ESCA). 

7)  Visse opplysninger i søknaden om unntak bør være 

unntatt offentlighet dersom opplysningene vil kunne 

skade beskyttelsen av forretningsinteresser, særlig 

opplysninger om produsentens produktplanlegging, 

forventede kostnader og innvirkning på selskapets 

lønnsomhet. Kommisjonen vil offentliggjøre 

beslutningen om unntak på internett. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer nedsatt ved 

artikkel 9 i europaparlaments- og rådsvedtak 

280/2004/EF(2) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes de opplysninger produsentene 

skal legge fram for å vise at vilkårene for unntak i samsvar 

med artikkel 11 nr. 1 eller 4 i forordning (EF) nr. 443/2009 er 

oppfylt.  

  

(2) EUT L 49 av 19.2.2004, s. 1. 

2019/EØS/42/11 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I tillegg til definisjonene fastsatt i artikkel 2 og 3 i forordning 

(EF) nr. 443/2009 menes med: 

a) «søker» en produsent i henhold til artikkel 11 nr. 1 eller 4 

i forordning (EF) nr. 443/2009, 

b) «kjøretøyegenskaper» særtrekkene ved kjøretøyet, inkludert 

masse, spesifikke CO2-utslipp, antall seter, motorytelse, 

forholdet mellom effekt og masse samt høyeste hastighet, 

c) «kjennetegn ved markedet» opplysninger om kjøretøyegen-

skaper og navn og prisområde for biler som konkurrerer 

direkte med de kjøretøyer søknaden om unntak gjelder, 

d) «eget produksjonsanlegg» et produksjons- eller monte-

ringsanlegg som søkeren bruker bare for å produsere eller 

montere nye personbiler utelukkende for nevnte 

produsent, inkludert eventuelt personbiler beregnet på 

eksport, 

e) «egen utviklingsavdeling» et anlegg der hele kjøretøyet 

konstrueres og utvikles, som kontrolleres av søkeren og 

som denne alene har bruksrett til. 

Artikkel 3 

Søknad om unntak i henhold til artikkel 11 nr. 1 og 4 i 

forordning (EF) nr. 443/2009 

1.  Søknad om unntak i henhold til artikkel 11 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 443/2009 skal inngis av søkeren i samsvar 

med formatet angitt i vedlegg I til denne forordning, og skal 

inneholde de opplysninger som er fastsatt i artikkel 4 nr. 1 og 

artikkel 5 i denne forordning. 

2.  Søknad om unntak i henhold til artikkel 11 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 443/2009 skal inngis av søkeren i samsvar 

med formatet angitt i vedlegg II til denne forordning, og skal 

inneholde de opplysninger som er fastsatt i artikkel 4 nr. 2 og 

artikkel 6 i denne forordning. 

Artikkel 4 

Opplysninger om kriteriene for unntak 

1.  For å vise at kriteriene for unntak er oppfylt, skal 

søkeren legge fram følgende opplysninger: 

a)  opplysninger om eierstrukturen til produsenten eller 

gruppen av tilknyttede produsenter samt en erklæring om 

dette som fastsatt i vedlegg III, 

b)  for en produsent som søker om unntak i henhold til 

artikkel 11 nr. 1 i forordning (EF) nr. 443/2009, eller 

gruppen av tilknyttede produsenter i samsvar med artikkel 

11 nr. 1 bokstav b) i forordningen, eller et medlem av en 

gruppe av tilknyttede produsenter i samsvar med artikkel 

11 nr. 1 bokstav c) i forordningen, antall personbiler som 

er offisielt registrert i EU i løpet av de tre siste 

kalenderårene før søknadsdatoen, eller dersom slike data 

ikke er tilgjengelige, enten 

—  et estimat på grunnlag av data som kan verifiseres, 

om antall biler registrert i tidsrommet nevnt i bokstav 

b) som søkeren er ansvarlig for, eller 

—  dersom ingen biler er registrert i tidsrommet nevnt i 

bokstav b), antall biler registrert i det siste 

kalenderåret det finnes slike data for. 

2.  En søker som inngir søknad om unntak i samsvar med 

artikkel 11 nr. 4 i forordning (EF) nr. 443/2009, skal legge 

fram dataene nevnt i nr. 1 bokstav b) bare for det siste 

kalenderåret før søknadsdatoen. 

Artikkel 5 

Mål for spesifikke utslipp og reduksjonspotensial i 

henhold til artikkel 11 nr. 2 i forordning (EF) nr. 443/2009 

1.  Søkeren skal legge fram gjennomsnittlige spesifikke CO2-

utslipp for sine personbiler registrert i 2007, med mindre 

gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp for dette året er oppført 

i vedlegg IV til denne forordning. Dersom disse opplysningene 

ikke er tilgjengelige, skal søkeren legge fram gjennomsnittlige 

spesifikke CO2-utslipp for sine personbiler registrert i det første 

kalenderåret etter 2007 som det foreligger opplysninger for. 

2.  Søkeren skal legge fram følgende opplysninger om sin 

virksomhet: 

a)  for det siste kalenderåret før søknadsdatoen, antall ansatte 

og produksjonsanleggets størrelse i kvadratmeter, 

b)  produksjonsanleggets driftsmodell, med angivelse av  

hvilke deler av utviklings- og produksjonsvirksomheten 

som utføres av søkeren, og hvilke som utføres av 

underleverandører, 

c)  dersom foretaket er et tilknyttet foretak, opplysninger om 

hvorvidt teknologien deles mellom produsentene, og hvilke 

deler av virksomheten som utføres av underleverandører, 

d)  for de fem siste kalenderårene før søknadsdatoen, salgs-

volum, årsomsetning, nettofortjeneste og FoU-utgifter samt, 

dersom foretaket er et tilknyttet foretak, nettobeløp overført 

til morselskapet, 

e)  kjennetegnene ved deres markeder, 

f)  prislisten for alle versjoner av biler som skal omfattes av 

unntaket, for det siste kalenderåret før søknadsdatoen, og 

forventet prisliste for biler som planlegges lansert, og som 

skal omfattes av unntaket. 

Dersom en søknad inngis av en produsent som er ansvarlig for 

mer enn 100 biler hvert år, skal opplysningene nevnt i bokstav 

d) ledsages av offisielle bekreftede regnskaper eller bekreftes 

av en uavhengig revisor.  
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3.  Søkeren skal legge fram følgende opplysninger om sitt 

teknologiske potensial: 

a)  listen over CO2-reduserende teknologi som brukes i 

personbiler produsenten har sendt ut på markedet i 2007, 

eller dersom disse dataene ikke er tilgjengelige, i det 

første kalenderåret etter 2007 som det foreligger data for, 

eller for produsenter som planlegger å gå inn på markedet, 

for det året da unntaket trer i kraft, 

b)  listen over CO2-reduserende teknologi som brukes i de av 

produsentens personbiler som omfattes av reduksjons-

programmet, og tilleggskostnader for denne teknologien 

for hver kjøretøyversjon søknaden gjelder. 

4.  Søkeren skal foreslå et mål for spesifikke utslipp for 

unntaksperioden som er i samsvar med dens reduksjons-

potensial. Søkeren kan også legge fram forslag om årlige mål 

for spesifikke utslipp. 

Målet for spesifikke utslipp eller de årlige mål for spesifikke 

utslipp skal fastsettes slik at de gjennomsnittlige spesifikke 

utslipp ved utløpet av unntaksperioden er redusert i forhold til 

de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippene nevnt i nr. 1. 

5.  Målet for spesifikke utslipp eller de årlige mål for 

spesifikke utslipp som søkeren foreslår i samsvar med  

artikkel 11 nr. 2 bokstav d) i forordning (EF) nr. 443/2009, 

skal ledsages av et program for reduksjon av den nye 

bilparkens spesifikke CO2-utslipp. 

Reduksjonsprogrammet skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  tidsplanen for innføring av CO2-reduserende teknologi i 

søkerens bilpark, 

b)  overslag over antall registreringer i EU per år i 

unntaksperioden og forventede gjennomsnittlige spesifikke 

CO2-utslipp og forventet gjennomsnittlig masse, 

c)  dersom de årlige mål for spesifikke utslipp angis, årlig 

forbedring av spesifikke CO2-utslipp for de kjøretøyver-

sjoner som CO2-reduserende teknologi er innført i. 

6.  I unntaksperioden skal det hvert år gjøres en vurdering 

av hvorvidt søkeren overholder målet for spesifikke utslipp 

eller de årlige mål for spesifikke utslipp i samsvar med 

artikkel 9 i forordning (EF) nr. 443/2009. 

Artikkel 6 

Reduksjonsmål ved søknad om unntak i samsvar med 

artikkel 11 nr. 4 i forordning (EF) nr. 443/2009 

1.  Søkeren skal legge fram gjennomsnittlige spesifikke 

CO2-utslipp for sine personbiler registrert i 2007, med mindre 

gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp for dette året er 

oppført i vedlegg IV til denne forordning. 

2.  Reduksjonsmålet fastsatt i samsvar med artikkel 11 nr. 4 

i forordning (EF) nr. 443/2209 får anvendelse på referanseni-

vået for gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp som fastsatt  

i nr. 1. 

3.  Dersom det ikke foreligger opplysninger om en 

produsents gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp i 2007, 

skal søkeren legge fram opplysninger om egenskaper for alle 

typer biler produsenten produserer, samt antallet biler 

produsert av søkeren som søkeren forventer vil bli registrert i 

EU i løpet av det første året i unntaksperioden. Søkeren skal 

for alle varianter av biler angi hvilken kjøretøyklasse hver 

variant hører til, i samsvar med tabellen i vedlegg V. 

4.  Målet for spesifikke utslipp skal beregnes årlig på 

grunnlag av en reduksjon på 25 % i forhold til referansenivået 

for hver kjøretøyklasse fastsatt i vedlegg V. 

Artikkel 7 

Kommisjonens vurdering 

1.  Dersom Kommisjonen ikke har gjort innsigelser innen ni 

måneder etter offisielt mottak av en fullstendig søknad 

innsendt i samsvar med artikkel 11 nr. 1 eller 4 i forordning 

(EF) nr. 443/2009, skal de relevante vilkår for anvendelse av 

unntaket anses som oppfylt. Dersom Kommisjonen anser at 

søknaden er ufullstendig, kan den anmode om ytterligere 

opplysninger. Dersom opplysningene ikke er oversendt innen 

fristen angitt i anmodningen, kan Kommisjonen avslå 

søknaden. 

Dersom søknaden avslås fordi den er ufullstendig eller fordi 

Kommisjonen anser at det foreslåtte målet for spesifikke 

utslipp ikke er i samsvar med søkerens reduksjonspotensial, 

kan søkeren inngi en utfyllende eller revidert søknad om 

unntak. 

2.  Søknadene skal sendes på papir og elektronisk til 

Secretariat General of the European Commission, 1049 

Brussel, Belgia, og merkes «Derogation under Regulation 

(EC) No 443/2009». Den elektroniske versjonen skal også 

sendes til e-postadressen i vedlegg I. 

3.  Dersom opplysningene i søknaden viser seg å være 

uriktige eller unøyaktige, skal unntaket tilbakekalles. 

Artikkel 8 

Offentlig tilgang til opplysninger 

1.  En søker som mener at opplysningene i søknaden ikke 

bør offentliggjøres i samsvar med artikkel 11 nr. 9 i 

forordning (EF) nr. 443/2009, skal angi dette i søknaden og 

begrunne hvorfor offentliggjøring vil skade søkerens 

forretningsinteresser, inkludert immaterialretter. 

2.  Unntaket fra retten til offentlig tilgang til dokumenter 

fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 1049/2001(1), skal anses å gjelde for følgende 

typer opplysninger: 

a)  nærmere opplysninger om reduksjonsprogrammet nevnt i 

artikkel 5, særlig nærmere opplysninger om utviklingen av 

produsentens produktportefølje, 

  

(1) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43. 
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b)  forventede virkninger av CO2-reduserende teknologi på produksjonskostnader, kjøpspris for 

kjøretøyene og selskapets lønnsomhet. 

Artikkel 9 

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, 26. januar 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Standardformat for søknad om unntak som inngis av produsenter som oppfyller kriteriene i artikkel 11 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 443/2009 

Den elektroniske versjonen av søknaden skal sendes til følgende e-postadresse: 

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu 

1. Navn, adresse og kontaktperson for produsenten eller gruppen av tilknyttede produsenter 

Produsentens navn Postadresse Kontaktpersonens navn 
Kontaktpersonens  

e-postadresse 

Kontaktpersonens 

telefonnummer 

     

2. Kriterier for unntak 

2.1.  Tilhører søkeren en gruppe av tilknyttede produsenter? 

 JA (erklæring i vedlegg III legges ved) 

 NEI 

2.2.  Tilhører søkeren en gruppe av tilknyttede produsenter, men driver eget produksjonsanlegg og egen 

utviklingsavdeling? 

 JA (erklæring i vedlegg III legges ved, se nr. 2.3) 

 NEI (se nr. 2.4 og 2.5) 

2.3.  Antall registreringer i EU dersom søknaden gjelder en frittstående produsent eller en produsent som tilhører en 

gruppe av tilknyttede produsenter, men som driver eget produksjonsanlegg og egen utviklingsavdeling: 

2.3.1.  Offisielle tall for de tre siste kalenderårene før søknadsdatoen 

År    

Antall registreringer i EU    

2.3.2.  Dersom de offisielle tallene nevnt i nr. 2.3.1 ikke er tilgjengelige for perioden det der vises til, skal det gis et 

estimat basert på verifiserbare data 

År    

Antall registreringer i EU    

2.3.3.  Dersom tallene i nr. 2.3.1 og 2.3.2 ikke er tilgjengelige for denne perioden, skal tallene for det siste 

kalenderåret som det foreligger slike data for, brukes 

År  

Antall registreringer i EU  

2.4.  Dersom søknaden gjelder en gruppe av tilknyttede produsenter, skal følgende opplysninger gis: 

Produsentens navn Postadresse 
Kontaktpersonens 

navn 

Kontaktpersonens  

e-postadresse 

Kontaktpersonens 

telefonnummer 
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2.5.  Dersom søknaden gjelder en gruppe av tilknyttede produsenter og søkeren ikke driver eget produksjonsanlegg 

og egen utviklingsavdeling, angis antall registreringer i EU for gruppen av tilknyttede produsenter: 

2.5.1.  Offisielle tall for de tre siste kalenderårene før søknadsdatoen 

År    

Antall registreringer i EU    

2.5.2.  Dersom de offisielle tallene nevnt i nr. 2.5.1 ikke er tilgjengelige for perioden det der vises til, skal det gis et 

estimat basert på verifiserbare data 

År    

Antall registreringer i EU    

2.5.3.  Dersom tallene i nr. 2.5.1 og 2.5.2 ikke er tilgjengelige for denne perioden, skal tallene for det siste 

kalenderåret som det foreligger slike data for, brukes 

År  

Antall registreringer i EU  

3. Ønsket varighet på unntaket 

Antall kalenderår (høyst 5)  

4. Forslag til mål for spesifikke utslipp beregnet som gjennomsnitt for bilparken for unntaksperioden eller 

årlige mål for spesifikke utslipp (i CO2/km) 

År      

Gjennomsnittlig mål for spesifikke utslipp 

(g CO2/km) 

     

5. Opplysninger om selskapet 

5.1.  Gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp i 2007 dersom dette ikke er angitt i vedlegg IV (dersom disse 

opplysningene ikke foreligger, for det første kalenderåret etter 2007 som det foreligger opplysninger for) 

5.2.  Antall ansatte i det siste kalenderåret før søknadsdatoen 

5.3.  Produksjonsanleggets størrelse i kvadratmeter i det siste kalenderåret før søknadsdatoen 

5.4.  Salgsvolum i de fem siste årene før søknadsdatoen 

År      

Salgsvolum      

5.5.  Årsomsetning i de fem siste årene før søknadsdatoen 

År      

Omsetning      

5.6.  Kjennetegn ved markedet 

Opplysninger om produkter som er planlagt, men som ikke er tilgjengelige på markedet på søknadstidspunktet, 

gis i den fortrolige delen av søknaden. 

a)  kjøretøyegenskaper, 

b)  navn og prisområde for direkte konkurrerende kjøretøyer i det siste året før søknadsdatoen  
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c)  prislisten for kjøretøyene som skal omfattes av unntaket, for det siste kalenderåret før søknadsdatoen eller 

det året som er nærmest søknadsdatoen. 

5.7.  Kort beskrivelse av produksjonsanleggets driftsmodell 

FORTROLIG DEL AV SØKNADEN 

5.8.  Nettofortjeneste de fem siste årene før søknadsdatoen 

År      

Nettofortjeneste      

5.9.  Utgifter til forskning og utvikling de fem siste årene før søknadsdatoen 

År      

FoU-utgifter      

5.10.  For tilknyttede foretak, nettobeløp som er overført til morselskapet de fem siste årene før søknadsdatoen 

År      

Nettobeløp overført      

6. Nærmere opplysninger om personbiler som skal lanseres på EU-markedet, og som søkeren vil være 

ansvarlig for 

6.1.  Kjennetegn ved markedet 

6.1.1.  Kjøretøyegenskaper 

6.1.2.  Navn og prisområde for direkte konkurrerende kjøretøyer i det siste året før søknadsdatoen 

6.1.3.  Forventet prisliste for kjøretøyer som skal omfattes av unntaket. 

7. Søkerens teknologiske potensial 

7.1.  Liste over CO2-reduserende teknologi brukt i søkerens bilpark i 2007 

7.2.  Dersom listen nevnt i nr. 7.1 ikke er tilgjengelig, listen for det første kalenderåret etter 2007 som det foreligger 

liste for 

7.3.  For søkere som planlegger å gå inn på EU-markedet, skal listen nevnt i nr. 7.1 legges fram for det første året i 

unntaksperioden. 

8. Søkerens reduksjonsprogram 

8.1.  Tidsplan for innføring av CO2-reduserende teknologi i bilparken 

8.2.  Forventet gjennomsnittsstørrelse på bilparken i unntaksperioden: 

8.2.1.  Antall registreringer per år i EU i unntaksperioden 

8.2.2.  Forventet gjennomsnittsmasse på kjøretøyer som skal lanseres på EU-markedet 

8.2.3.  Forventede gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp fra kjøretøyer som skal lanseres på EU-markedet 

8.3.  CO2-reduserende teknologi som skal innføres i søkerens bilpark i forbindelse med reduksjonsprogrammet 

8.4.  Tilleggskostnader per kjøretøyversjon for den teknologi som innføres som del av programmet 

8.5.  Dersom årlige mål angis, årlig forbedring av spesifikke CO2-utslipp for de kjøretøyversjoner som  

CO2-reduserende teknologi er innført i 

 ______  
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VEDLEGG II 

Standardformat for søknad om unntak som inngis av produsenter som oppfyller kriteriene i artikkel 11 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 443/2009 

OFFENTLIG DEL AV SØKNADEN 

1. Navn, adresse og kontaktperson for produsenten eller gruppen av tilknyttede produsenter 

Produsentens navn Postadresse 
Kontaktpersonens 

navn 

Kontaktpersonens  

e-postadresse 

Kontaktpersonens 

telefonnummer 

     

2. Kriterier for unntak 

2.1.  Tilhører søkeren en gruppe av tilknyttede produsenter? 

 JA (erklæring i vedlegg III legges ved, se nr. 2.3) 

 NEI (se nr. 2.2) 

2.2.  Dersom søknaden gjelder en frittstående produsent, antall registreringer i EU: 

2.2.1.  Offisielt tall for det siste kalenderåret før søknadsdatoen 

År  

Antall registreringer i EU  

2.2.2.  Dersom det offisielle tallet nevnt i nr. 2.2.1 ikke er tilgjengelig for perioden det der vises til, skal det gis et 

estimat basert på verifiserbare data 

År  

Antall registreringer i EU  

2.2.3.  Dersom tallene i nr. 2.2.1 og 2.2.2 ikke er tilgjengelige for denne perioden, skal tallene for det siste 

kalenderåret som det foreligger slike data for, brukes 

År  

Antall registreringer i EU  

2.3  Dersom søknaden gjelder en gruppe av tilknyttede produsenter, skal følgende opplysninger gis: 

2.3.1.  Navnene på tilknyttede produsenter 

2.3.2.  For en gruppe av tilknyttede produsenter, antall registreringer i EU i det siste kalenderåret før søknadsdatoen 

År  

Antall registreringer i EU  

2.3.3.  Dersom tallet nevnt i nr. 2.3.2 ikke er tilgjengelig, skal det gis et estimat basert på verifiserbare data for det 

siste kalenderåret som det foreligger slike data for 

År  

Antall registreringer i EU  
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3. Nærmere opplysninger om personbiler som søkeren er ansvarlig for 

Opplysninger om produkter som er planlagt, men som ikke er tilgjengelige på markedet på søknadstidspunktet, 

gis i den fortrolige delen av søknaden. 

3.1  Gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp i 2007 dersom dette ikke er angitt i vedlegg IV til denne forordning 

3.2  Dersom data for 2007 ikke er tilgjengelige, skal følgende opplysninger gis: 

a)  antall registreringer i EU, eller et estimat basert på verifiserbare data dersom offisielle tall ikke er 

tilgjengelige på søknadstidspunktet, for det første kalenderåret etter 2007 som det foreligger data for, 

b)  kjøretøyegenskaper for alle biltyper, 

c)  listen over biler, gruppert i kjøretøyklasser som fastsatt i vedlegg V. 

4. Mål for spesifikke utslipp på grunnlag av en reduksjon på 25 % i forhold til referansenivået i 2007 

FORTROLIG DEL AV SØKNADEN 

5. Nærmere opplysninger om de personbiler som søkeren skal lansere på EU-markedet (gjelder 

produsenter som ikke er omfattet av vedlegg IV) 

5.1  Kjøretøyegenskaper for alle biler 

5.2  Listen over biler, gruppert i kjøretøyklasser som fastsatt i vedlegg V 

5.3  Forventet antall registreringer i EU i det første året av unntaksperioden 

 ______  
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VEDLEGG III 

Standardformat for erklæringen om eierstruktur 

Artikkel 11 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 443/2009 

Undertegnede erklærer herved at jeg har rettslig fullmakt til å representere [navn] (produsenten), som søker om unntak 

i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i forordning (EF) nr. 443/2009, som ikke er del av en gruppe av tilknyttede produsenter 

i henhold til forordningens artikkel 3 nr. 2. Jeg bekrefter at [navn] (produsenten) oppfyller kriteriene for å søke om 

unntak i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i forordning (EF) nr. 443/2009, og at opplysningene som er gitt i søknaden, er 

sannferdige og korrekte. Opplysningene om eierstrukturen i [navn] (produsenten) er vedlagt. 

Underskrift Dato 

Direktør for [produsent] 

Artikkel 11 nr. 1 bokstav b) eller artikkel 11 nr. 4 bokstav a) i forordning (EF) nr. 443/2009 

Undertegnede erklærer herved at jeg har rettslig fullmakt til å representere [navn] (produsenten), som søker om unntak 

i samsvar med artikkel 11 [nr. 1] [nr. 4](*) i forordning (EF) nr. 443/2009, som er del av en gruppe av tilknyttede 

produsenter i henhold til forordningens artikkel 3 nr. 2. Jeg bekrefter at [navn] (produsenten) oppfyller kriteriene for å 

søke om unntak i samsvar med artikkel 11 [nr. 1] [nr. 4](*) i forordning (EF) nr. 443/2009, og at opplysningene som er 

gitt i søknaden, er sannferdige og korrekte. Opplysningene om eierstrukturen i [navn] (produsenten) er vedlagt. 

Underskrift Dato 

Direktør for [produsent] 

Artikkel 11 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 443/2009 

Undertegnede erklærer herved at jeg har rettslig fullmakt til å representere [navn] (produsenten), som søker om unntak 

i samsvar med artikkel 11 i forordning (EF) nr. 443/2009, som tilhører en gruppe av tilknyttede produsenter i henhold 

til forordningens artikkel 3 nr. 2, men som driver eget produksjonsanlegg og egen utviklingsavdeling i henhold til 

artikkel 2 i kommisjonsforordning (EF) nr. 000. Jeg bekrefter at [navn] (produsenten) oppfyller kriteriene for å søke 

om unntak i samsvar med artikkel 11 [nr. 1] i forordning (EF) nr. 443/2009, og at opplysningene som er gitt i 

søknaden, er sannferdige og korrekte. Opplysningene om eierstrukturen i [navn] (produsenten) er vedlagt. 

Underskrift Dato 

Direktør for [produsent] 

 ______  

_____________ 

(*) Angi relevant nr.  
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VEDLEGG IV 

Liste over gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp i EU i 2007 per produsent 

Produsent Gjennomsnittlige utslipp 

[g/km] 

AIXAM 164,000 

ALPINA 219,932 

AM GENERAL 357,000 

ASTON MARTIN 377,860 

AUDI 184,752 

AUSTIN 450,000 

AUTOMOBILES DANGEL 153,000 

AVTOVAZ 216,632 

BEAUFORD 208,000 

BENTLEY 411,664 

BMW 171,684 

BRABUS 246,000 

BRONTO 233,000 

BUGATTI 577,667 

CATERHAM 236,088 

CHRYSLER 226,141 

CITROEN 142,536 

DACIA 154,650 

DAIHATSU 153,070 

DAIMLER 182,524 

DIAMOND 260,000 

DONKERVOORT 194,000 

DR MOTOR COMPANY 193,048 

FERRARI 434,860 

FIAT 141,496 

FORD 149,343 

FUJI HEAVY INDUSTRIES 219,488 

GEELY 183,000 

GENERAL MOTORS 159,604 

GM DAEWOO 160,071 

GUMPERT 342,000 

GWM 253,480 

HC & E 220,000 

Produsent Gjennomsnittlige utslipp 

[g/km] 

HONDA 157,613 

HYUNDAI 162,046 

ISUZU 176,133 

IVECO 224,770 

JAGUAR 208,219 

KIA 157,239 

LAMBORGHINI 424,087 

LAND ROVER 250,399 

LOTUS 208,399 

MAGYAR SUZUKI 156,280 

MASERATI 354,687 

MAZDA 172,568 

MG 186,801 

MICHALAK 117,000 

MICROCAR 178,000 

MITSUBISHI 174,649 

MK SPORTSCARS 117,000 

MORGAN 202,324 

NETHERLANDS CAR 141,061 

NISSAN 168,408 

OPEL 153,699 

OSV 135,915 

PERODUA 138,135 

PEUGEOT 142,205 

PGO 201,767 

PILGRIM 193,000 

PORSCHE 287,710 

PROTON 155,185 

QUADZILLA 176,000 

QUATTRO 290,774 

RENAULT 146,893 

ROLLS ROYCE 394,526 

ROVER 188,399 
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Produsent Gjennomsnittlige utslipp 

[g/km] 

RUF 327,000 

SAAB 190,444 

SALVADOR CAETANO 224,000 

SANTANA 165,965 

SEAT 151,184 

SHUANGHUAN 270,000 

SKODA 149,387 

SOVAB 233,822 

SSANGYONG 223,430 

SUZUKI 166,012 

Produsent Gjennomsnittlige utslipp 

[g/km] 

TATA 168,310 

TIGER 244,000 

TOYOTA 150,634 

TVR 397,500 

UAZ 314,000 

VM 185,000 

VOLKSWAGEN 162,152 

VOLVO 189,616 

WIESMANN 310,000 
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VEDLEGG V 

Referansenivå for utslipp basert på beste tilgjengelige teknologi i 2007 og et reduksjonsmål på 25 % i forhold til 

spesifikke CO2-utslipp for hver kjøretøyklasse 

Kjøretøyklasse Vektklasse(1) Effekt/vektklasse 
Referansenivå for utslipp 

[g/km] 
CO2-mål [g/km] 

1 1 lav 108 81 

2 1 middels 118 89 

3 1 høy 153 115 

4 2 lav 119 89 

5 2 middels 138 104 

6 2 høy 153 115 

7 3 lav 121 91 

8 3 middels 136 102 

9 3 høy 150 113 

10 4 lav 131 98 

11 4 middels 144 108 

12 4 høy 162 122 

13 5 lav 147 110 

14 5 middels 152 114 

15 5 høy 179 134 

(1) Masse i driftsferdig stand i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009. 

— Vektklassene er som følger (avrundet til nærmeste heltall): 

Vektklasse Intervall [kg] 

1 0-1225 kg 

2 1226-1375 kg 

3 1376-1475 kg 

4 1476-1625 kg 

5 1626+ kg 

— Effekt/vektklassene er som følger (avrundet til nærmeste heltall): 

Effekt/vektklasse Intervall [W/kg] 

Lav 0-65 W/kg 

Middels 66-85 W/kg 

Høy 86+ 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 397/2013 

av 30. april 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 med hensyn til overvåking 

av CO2-utslipp fra nye personbiler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

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

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets 

integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 8 nr. 9 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Erfaringen fra overvåkingen av CO2-utslipp fra nye 

personbiler i 2010 og 2011 viser at en nøyaktig 

beregning av gjennomsnittlige spesifikke utslipp og mål 

for spesifikke utslipp bare er mulig på grunnlag av de 

detaljerte dataene nevnt i artikkel 8 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 443/2009. De aggregerte dataene angitt i den 

første tabellen i del C i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 443/2009 bør derfor bare omfatte data som er helt 

nødvendige for å gjennomføre nevnte forordning. 

2)  For å forbedre både kvaliteten og nøyaktigheten ved 

overvåkingen av CO2-utslipp fra personbiler er det 

imidlertid nødvendig å angi nærmere noen av 

dataparametrene som kreves, og legge til andre 

parametrer som hittil har blitt overvåket på frivillig 

grunnlag. 

3)  Innføringen av typegodkjenningsnummer som en 

dataparameter som skal overvåkes og rapporteres, kan 

forbedre produsentenes mulighet til å kontrollere de 

foreløpige beregningene av deres gjennomsnittlige 

spesifikke utslipp og mål for spesifikke utslipp og 

følgelig sikre bedre nøyaktighet i det endelige 

datasettet. 

4)  Personbiler som godkjennes nasjonalt i små serier i 

samsvar med artikkel 23 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fast-

settelse av en ramme for godkjenning av motorvogner 

og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske 

enheter til slike motorvogner (rammedirektivet)(2), eller 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 120 av 1.5.2013, s. 4, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 av  

16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 

7.6.2018, s. 9. 

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

(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

biler som godkjennes individuelt i samsvar med artikkel 

24 i nevnte direktiv, blir ikke tatt i betraktning ved 

beregning av produsentens gjennomsnittlige spesifikke 

utslipp. Det er imidlertid viktig å overvåke antallet slike 

kjøretøyer på en konsekvent måte for å kunne vurdere 

deres eventuelle mulige innvirkning på overvåkings-

prosessen og oppnåelsen av Unionens gjennomsnittlige 

mål for CO2-utslipp. Det samlede antallet slike regist-

reringer bør derfor rapporteres årlig. 

5)  Det bør også sikres at overvåkingen av CO2-utslipp fra 

personbiler er i tråd med overvåkingen av CO2-utslipp 

fra lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 

om fastsettelse av utslippsstandarder for lette 

nyttekjøretøyer som del av Unionens integrerte metode 

for å redusere CO2-utslippene fra lette kjøretøyer(3) ved 

å ta med også slagvolum og forbruk av elektrisk energi i 

de obligatoriske overvåkingsparametrene, i tillegg til 

typegodkjenningsnummer. Dersom samsvarssertifikatet 

ikke brukes som primær datakilde, og det brukes data 

fra blant annet typegodkjenningsdokumenter, bør det 

gjøres klart at dataene i slike tilfeller bør være i samsvar 

med dataene i samsvarssertifikatet. 

6)  For å sikre at nevnte endringer kan tas i betraktning i 

forbindelse med overvåkingen av data i 2013 bør de tre 

i kraft senest den sjuende dagen etter offentliggjø-

ringen av denne rettsakt i Den europeiske unions 

tidende. 

7)  Forordning (EF) nr. 443/2009 bør derfor endres. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 443/2009 erstattes med 

teksten i vedlegget til denne forordning. 

  

(3) EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1. 

2019/EØS/42/12 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende 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 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 443/2009 skal lyde: 

«VEDLEGG II 

OVERVÅKING OG RAPPORTERING AV UTSLIPP 

DEL A — Innsamling av data om nye personbiler og bestemmelse av hvilke opplysninger som skal registreres 

ved overvåking av CO2-utslipp 

1.  Medlemsstatene skal for hvert kalenderår registrere følgende detaljerte data om hver ny personbil som registreres 

på deres territorium: 

a)  produsent, 

b)  typegodkjenningsnummer og utvidelsesnummer, 

c)  type, variant og versjon, 

d)  merke og handelsbetegnelse, 

e)  det typegodkjente kjøretøyets gruppe, 

f)  totalt antall nyregistreringer, 

g)  masse, 

h)  spesifikke CO2-utslipp, 

i)  avtrykk: akselavstand, sporvidde for styreaksel og sporvidde for annen aksel, 

j)  drivstofftype og driftsmodus, 

k)  slagvolum, 

l)  forbruk av elektrisk energi, 

m)  kode for innovativ teknologi eller gruppe av innovative teknologier samt reduksjon i CO2-utslipp som oppnås 

ved bruk av slik teknologi. 

2.  De detaljerte dataene nevnt i nr. 1 skal hentes fra den aktuelle personbils samsvarssertifikat eller være i samsvar 

med det samsvarssertifikat som produsenten har utstedt for personbilen. Dersom samsvarssertifikatet ikke brukes, 

skal medlemsstatene treffe de nødvendige tiltak for å sikre tilstrekkelig nøyaktighet i overvåkingsprosedyren. 

Dersom både en laveste og høyeste verdi angis for massen eller avtrykksverdiene nevnt i nr. 1 bokstav i) for en 

personbil, skal medlemsstatene for denne forordnings formål bruke bare høyeste verdi. For kjøretøyer som kjører 

på blandingsdrivstoff (bensin/gass), og hvis samsvarssertifikat inneholder tall for spesifikke CO2-utslipp for begge 

drivstofftyper, skal medlemsstatene bare bruke tallet som måles for gass. 

3.  Medlemsstatene skal for hvert kalenderår fastsette 

a)  kildene som brukes for innsamling av de detaljerte dataene nevnt i nr. 1, 

b)  totalt antall nyregistreringer av nye personbiler underlagt EF-typegodkjenning, 

c)  totalt antall nyregistreringer av individuelt godkjente personbiler, 

d)  totalt antall nyregistreringer av nye personbiler som er godkjent nasjonalt i små serier, 

e)  prosentdel av alle bensinstasjoner på deres territorium som tilbyr E85. 

DEL B — Metode for å bestemme hvilke data som skal registreres ved overvåking av CO2-utslipp fra nye 

personbiler 

 Overvåkingsdata som medlemstatene er pålagt å fastsette i samsvar med nr. 1 og 3 i del A, skal fastsettes i samsvar 

med metoden i denne del. 

1.  Antall nye personbiler som er registrert 

 Medlemsstatene skal fastsette antall nye personbiler som er registrert på deres territorium i det aktuelle 

overvåkingsåret, inndelt etter hvorvidt kjøretøyene er underlagt EF-typegodkjenning, individuelle godkjenninger og 

nasjonale godkjenninger for små serier. 
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2.  De nye personbilenes fordeling på ulike versjoner 

 For hver versjon av hver variant av hver type ny personbil skal antall nyregistrerte personbiler og de detaljerte 

dataene nevnt i nr. 1 i del A, registreres. 

3.  Bensinstasjoner på deres territorium som tilbyr E85-drivstoff skal angis i samsvar med artikkel 6 i kommisjons-

forordning (EU) nr. 1014/2010(1). 

DEL C — Format for overføring av data 

Medlemsstatene skal for hvert år rapportere dataene angitt i nr. 1 og 3 i del A i følgende formater: 

Aggregerte data, herunder generelle data som angitt i nr. 3 i del A: 

Medlemsstat(1)  

År  

Datakilde  

Totalt antall nyregistreringer av nye personbiler underlagt  

EF-typegodkjenning 

 

Totalt antall nyregistreringer av nye individuelt godkjente personbiler  

Totalt antall nyregistreringer av nye personbiler som er godkjent 

nasjonalt i små serier 

 

Prosentdel av bensinstasjoner som tilbyr E85, i samsvar med artikkel 6 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 1014/2010 

 

Totalt antall bensinstasjoner som tilbyr E85, dersom de utgjør en andel 

på over 30 % av alle bensinstasjoner, i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 1014/2010 

 

(1) ISO 3166 tobokstavskoder, unntatt for Hellas og Det forente kongerike, hvis kode er henholdsvis «EL» og «UK». 

  

(1) EUT L 293 av 11.11.2010, s. 15. 
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År 1 Prod. 1 Prod. 1 Prod. 1 Type-

godkj.nr. 1 

Type 1 Variant 1 Versjon 1 … … … … … … … … … … … … … … … 

År 1 Prod. 1 Prod. 1 Prod. 1 Type-

godkj.nr. 1 

Type 1 Variant 1 Versjon 2 … … … … … … … … … … … … … … … 

År 1 Prod. 1 Prod. 1 Prod. 1 Type-

godkj.nr. 1 

Type 1 Variant 2 Versjon 1 … … … … … … … … … … … … … … … 

År 1 Prod. 1 Prod. 1 Prod. 1 Type-

godkj.nr. 1 

Type 1 Variant 2 Versjon 2 … … … … … … … … … … … … … … … 

(1) I samsvar med artikkel 6. 

(2) I samsvar med artikkel 12.» 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 333/2014 

av 11. mars 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 443/2009 for å fastsette metodene for å nå 2020-målet om 

å redusere CO2-utslippene fra nye personbiler(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 192 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 13 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(3) skal Kommisjonen gjennomgå 

metodene for å nå målet om 95 g CO2/km innen 2020 på en kostnadseffektiv måte, herunder formelen fastsatt i vedlegg 

I til nevnte forordning og unntakene fastsatt i forordningens artikkel 11. Denne forordning bør være så konkurranse-

messig nøytral som mulig, sosialt rettferdig og bærekraftig. 

2)  Videreutviklingen av det globale markedet for avansert teknologi, som har som mål å forbedre personbilers effektivitet, 

er i samsvar med Kommisjonens meddelelse av 21. januar 2011 med tittelen «A resource-efficient Europe — Flagship 

initiative under the Europe 2020 strategy», som støtter overgangen til en ressurseffektiv lavkarbonøkonomi for å oppnå 

bærekraftig vekst. 

3)  Med henblikk på å verifisere overholdelsen av målet om 95 g CO2/km bør det klargjøres at CO2-utslipp fortsatt bør 

måles i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007(4) og dens gjennomføringstiltak samt 

innovative teknologier. 

4)  Høye priser på fossilt brensel har negativ innvirkning på den økonomiske oppgangen og på energisikkerhet og energi-

kostnader i Unionen. Det er derfor viktig å øke effektiviteten og bærekraften til nye personbiler og lette nyttekjøretøyer, 

slik at avhengigheten av olje reduseres. 

5)  Ettersom kostnadene ved forskning og utvikling og produksjonskostnadene per enhet er svært høye for de første 

generasjonene av kjøretøyer med svært lave utslipp, bør det legges til rette for at slike kjøretøyer innføres på 

unionsmarkedet på de første stadiene av markedsføringen. Aktører på ulike nivåer bør ha tilstrekkelig fokus på 

identifisering og spredning av beste praksis for å stimulere etterspørsel etter lavutslippskjøretøyer. 

6)  Mangel på infrastruktur for alternativt drivstoff og felles tekniske spesifikasjoner for grensesnittet mellom kjøretøy og 

infrastruktur kan være et hinder for etterspørselen etter lavutslippskjøretøyer. Ved å sørge for at det bygges slik 

infrastruktur i Unionen, kan man legge til rette for markedskreftene og bidra til økonomisk vekst i Europa. 

7)  På grunn av den uforholdsmessige virkningen det har på de minste produsentene dersom de må overholde målene for 

spesifikke utslipp som er fastsatt på grunnlag av kjøretøyets nytteverdi, den administrative byrden knyttet til 

unntaksprosedyren og de resulterende marginale fordelene i form av reduserte CO2-utslipp fra kjøretøyer som selges av 

disse produsentene, bør produsenter som årlig er ansvarlig for færre enn 1 000 nye personbiler registrert i Unionen, 

unntas fra målene for spesifikke utslipp og overtredelsesgebyret. For å sikre rettssikkerheten fra første stund for disse 

produsentene er det viktig at dette unntaket får anvendelse fra 1. januar 2012.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 103 av 5.4.2014, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 av 16. juni 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, s. 9. 

(1) EUT C 44 av 15.2.2013, s. 109. 

(2) Europaparlamentets holdning av 25. februar 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 10. mars 2014. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye personbiler som del 

av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra 

lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 171 

av 29.6.2007, s. 1). 

2019/EØS/42/13 
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8)  Prosedyren for å gi unntak for produsenter av kjøretøyer i små serier bør forenkles for å oppnå større fleksibilitet med 

hensyn til når slike produsenter skal inngi søknad om unntak, og når Kommisjonen skal gi unntak. 

9)  Prosedyren for å gi unntak til nisjeprodusenter bør fortsette etter 2020. For å sikre at det utslippsreduserende arbeidet som 

kreves av nisjeprodusenter, tilsvarer kravene som stilles til produsenter av kjøretøyer i store serier, bør et mål som ligger 

45 % under de gjennomsnittlige spesifikke utslippene til nisjeprodusenter i 2007, imidlertid få anvendelse fra 2020. 

10)  For å gjøre det mulig for bilindustrien å foreta langsiktige investeringer og skape langsiktig innovasjon bør det gis 

retningslinjer for hvordan forordning (EF) nr. 443/2009 bør endres for perioden etter 2020. Retningslinjene bør være 

basert på en vurdering av hvor raskt utslippsreduksjonene bør skje i henhold til Unionens langsiktige klimamål og 

konsekvensene for utviklingen av en kostnadseffektiv CO2-reduserende teknologi for biler. Kommisjonen bør innen 

2015 gjennomgå slike aspekter og framlegge en rapport om funnene for Europaparlamentet og Rådet. Dersom det er 

relevant, bør rapporten inneholde forslag til endring av forordning (EF) nr. 443/2009 med henblikk på å fastsette mål for 

CO2-utslipp for nye personbiler etter 2020, herunder en mulig fastsettelse av et realistisk og oppnåelig mål for 2025 på 

grunnlag av en samlet konsekvensanalyse som tar hensyn til fortsatt konkurranseevne i bilindustrien og tilknyttede 

industrier, samtidig som man bevarer en tydelig plan for utslippsreduksjon som er sammenlignbar med det som ble 

oppnådd i perioden fram til 2020. Når slike forslag utarbeides, bør Kommisjonen sikre at forslagene er så 

konkurransemessig nøytrale, sosialt rettferdige og bærekraftige som mulig. 

11)  I henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 skal Kommisjonen utføre en konsekvensanalyse for å gjennomgå 

testprosedyrene med henblikk på å sikre at de gjenspeiler bilenes faktiske CO2-utslipp. Det er nødvendig å endre den 

gjeldende «New European Driving Cycle» (NEDC) for å sikre at den er representativ for de faktiske kjøreforholdene og 

for å unngå en undervurdering av faktiske CO2-utslipp og faktisk drivstofforbruk. En ny og mer realistisk og pålitelig 

testmetode bør fastsettes så snart som mulig. Arbeidet i denne retningen er i gang gjennom utviklingen av en 

«Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure» (WLTP) innenfor rammene av FNs økonomiske kommisjon 

for Europa, men arbeidet er ennå ikke avsluttet. For å sikre at de spesifikke CO2-utslippene som er angitt for nye 

personbiler, stemmer bedre overens med de utslippene som faktisk genereres ved normal bruk, bør WLTP få anvendelse 

snarest mulig. Derfor fastsettes det i vedlegg I til forordning (EF) nr. 443/2009 utslippsgrenser for 2020 målt i samsvar 

med forordning (EF) nr. 715/2007 og vedlegg XII til kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(1). Når testprosedyren 

endres, bør grensene angitt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 443/2009 endres for å sikre likeverdige krav for 

produsenter og kjøretøyklasser. Derfor bør Kommisjonen utføre en grundig korrelasjonsstudie mellom  

NEDC-testsyklusen og den nye WLTP-testsyklusen for å sikre at syklusen er representativ for de faktiske 

kjøreforholdene. 

12)  For å sikre at de faktiske globale utslippene angis korrekt, og at de målte CO2-verdiene er fullt sammenlignbare, bør 

Kommisjonen sikre at de elementene i testprosedyren som har en betydelig innvirkning på målt CO2-utslipp, er klart og 

tydelig definert, og slik forhindre at produsentene utnytter testsyklusens fleksibilitet. Avvikene mellom 

typegodkjenningens CO2-utslippsverdier og utslipp fra kjøretøyer som er til salgs, bør undersøkes, blant annet ved å 

vurdere en prosedyre for samsvarstesting etter ibruktaking, som skal sikre uavhengig testing av et representativt utvalg 

kjøretøyer som er til salgs, samt metoder for å håndtere tilfeller av dokumentert betydelig avvik mellom CO2-utslippene 

i testen og den opprinnelige typegodkjenningen. 

13)  Ordlyden i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 443/2009 bør endres for å sikre at begrepet tilknyttet foretak er i tråd 

med rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2) samt artikkel 3 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 510/2011(3).  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(2) Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 av 20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger («EFs fusjonsforordning») (EUT L 24 av 

29.1.2004, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye lette kjøretøyer som 

del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer (EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1). 
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14)  Forordning (EF) nr. 443/2009 gir Kommisjonen myndighet til å gjennomføre noen av forordningens bestemmelser i 

samsvar med prosedyrene fastsatt i rådsbeslutning 1999/468/EF(1). Som en konsekvens av ikrafttredelsen av Lisboa-

traktaten må denne myndigheten tilpasses til artikkel 290 og 291 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte 

(TEUV). 

15)  For å sikre like vilkår for gjennomføringen av forordning (EF) nr. 443/2009 bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011(2). 

16)  Myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV bør delegeres til Kommisjonen for å endre 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 443/2009 med hensyn til datakrav og dataparametrer; for å utfylle reglene for tolkning 

av kriteriene for unntak fra de spesifikke utslippsmålene, reglene for innholdet i søknadene om unntak og reglene for 

innholdet i og vurderingen av programmene for reduksjon av spesifikke CO2-utslipp; for å justere M0-verdien nevnt i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 443/2009 til den gjennomsnittlige massen for nye personbiler i de tre foregående 

kalenderårene; samt for å tilpasse formelen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 443/2009. Det er særlig viktig at 

Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, 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. 

17)  Det er hensiktsmessig å beholde metoden med å fastsette målet basert på et lineært forhold mellom bilens nytteverdi og 

dens mål for CO2-utslipp angitt i formelen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 443/2009, ettersom dette gjør det mulig å 

beholde mangfoldet i markedet for personbiler og produsentenes evne til å imøtekomme ulike forbrukerbehov, samt at 

uberettiget konkurransevridning unngås. 

18)  I sin konsekvensanalyse vurderte Kommisjonen tilgjengeligheten av avtrykksdata og bruken av avtrykk som 

nytteparameter i formelen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 443/2009. På grunnlag av denne vurderingen har 

Kommisjonen konkludert med at masse bør benyttes som nytteparameter i formelen for 2020. Imidlertid bør de lavere 

omkostningene og fordelene ved å endre til avtrykk som nytteparameter, vurderes i en framtidig gjennomgåelse. 

19)  Utslipp av klimagasser knyttet til energiforsyning samt produksjon og avhending av kjøretøyer utgjør en vesentlig del av 

CO2-avtrykket fra veitransport og vil sannsynligvis øke betydelig i framtiden. Det bør derfor iverksettes politiske tiltak 

som får produsentene til å velge optimale løsninger som særlig tar hensyn til klimagassutslipp fra produksjon av energi 

til kjøretøyer, for eksempel elektrisitet og alternative drivstoffer, og som sikrer at slike oppstrømsutslipp ikke uthuler 

fordelene ved kjøretøyenes forbedrede energibruk ved drift, som forordning (EF) nr. 443/2009 tar sikte på. 

20)  Ettersom målet for denne forordning, som er å fastsette metoder for å nå målet om reduserte CO2-utslipp fra nye 

personbiler innen 2020, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene og derfor på grunn av dets 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 denne forordning ikke 

lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

21)  Forordning (EU) nr. 443/2009 bør derfor endres.  

  

(1) 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). 

(2) 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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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 443/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 skal annet ledd lyde: 

 «Fra og med 2020 fastsetter denne forordning et mål for gjennomsnittlige CO2-utslipp på 95 g/km for nybilparken, målt i 

samsvar med forordning (EF) nr. 715/2007 og vedlegg XII til forordning (EF) nr. 692/2008 og dets gjennomføringstiltak 

samt innovative teknologier.» 

2)  I artikkel 2 skal nytt nummer lyde: 

 «4. Med virkning fra 1. januar 2012 skal artikkel 4, artikkel 8 nr. 4 bokstav b) og c), artikkel 9 og artikkel 10 nr. 1 bokstav 

a) og c) ikke få anvendelse for en produsent som, sammen med alle sine tilknyttede foretak, er ansvarlig for færre enn 

1 000 nye personbiler registrert i Unionen i det foregående kalenderår.» 

3)  I artikkel 3 nr. 2 bokstav a) skal første strekpunkt lyde: 

«— kan utøve mer enn halvparten av stemmerettene, eller» 

4)  I artikkel 4 skal annet ledd lyde: 

 «For å fastsette hver produsents gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp skal det tas hensyn til følgende prosentandeler av 

hver produsents nye personbiler registrert i det aktuelle året: 

— 65 % i 2012, 

— 75 % i 2013, 

— 80 % i 2014, 

— 100 % fra 2015 til 2019, 

— 95 % i 2020, 

— 100 % innen utgangen av 2020 og utover.» 

5)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 5a 

Superkreditter for målet på 95 g CO2/km 

 Ved beregning av gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp skal hver enkelt ny personbil med spesifikke CO2-utslipp under 

50 g CO2/km regnes som: 

— 2 personbiler i 2020, 

— 1,67 personbiler i 2021, 

— 1,33 personbiler i 2022, 

— 1 personbil fra 2023, 

 for dens registreringsår i perioden 2020 til 2022, med en øvre grense på 7,5 g CO2/km i løpet av perioden for hver 

produsent.» 

6)  I artikkel 8 skal nr. 9 lyde: 

«9.  Kommisjonen skal vedta detaljerte regler for prosedyrene for overvåking og rapportering av data i henhold til denne 

artikkel og anvendelsen av vedlegg II ved hjelp av gjennomføringsrettsakter. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i 

samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 14 nr. 2. 

 Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsaker i samsvar med artikkel 14a for å endre datakravene og 

dataparametrene fastsatt i vedlegg II.»  
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7)  I artikkel 9 skal nr. 3 lyde: 

«3.  Kommisjonen skal fastsette metoder for innkreving av overtredelsesgebyr i henhold til nr. 1 ved hjelp av 

gjennomføringsrettsakter. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i 

artikkel 14 nr. 2.» 

8)  I artikkel 11 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 3 utgår siste punktum. 

b)  I nr. 4 bokstav b) skal annet ledd lyde: 

«b)  Dersom søknaden vedrører vedlegg I nr. 1 bokstav a) og b), et mål som utgjør en 25 % reduksjon i gjennom-

snittlige spesifikke CO2-utslipp i 2007 eller, dersom en enkelt søknad inngis for et antall tilknyttede foretak, en 

25 % reduksjon av gjennomsnittet av disse foretakenes gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp i 2007.» 

c)  I nr. 4 annet ledd skal ny bokstav lyde: 

«c)  Dersom søknaden vedrører vedlegg I nr. 1 bokstav c), et mål som utgjør en 45 % reduksjon i gjennomsnittlige 

spesifikke CO2-utslipp i 2007 eller, dersom en enkelt søknad inngis for et antall tilknyttede foretak, en 45 % 

reduksjon av gjennomsnittet av disse foretakenes gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp i 2007.» 

d)  Nr. 8 skal lyde: 

«8.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 14a, som fastsetter 

regler som utfyller nr. 1–7 i denne artikkel, med hensyn til fortolkningen av kriteriene for unntak, innholdet i 

søknadene og innholdet i og vurderingen av programmene for reduksjon av spesifikke CO2-utslipp.» 

9)  I artikkel 12 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  På anmodning fra en leverandør eller en produsent skal det tas hensyn til CO2-reduksjoner som oppnås ved 

bruk av innovative teknologier eller en kombinasjon av innovative teknologier («pakke av innovative teknologier»). 

Det skal bare tas hensyn til slike teknologier dersom metoden som brukes til å vurdere dem, kan gi verifiserbare, 

kontrollerbare og sammenlignbare resultater. 

Det samlede bidraget fra slike teknologier til reduksjon av en produsents mål for spesifikke utslipp, kan være på høyst 

7 g CO2/km.» 

b)  I nr. 2 skal første punktum lyde: 

«Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta nærmere bestemmelser om en prosedyre for 

godkjenning av innovative teknologier eller pakker av innovative teknologier nevnt i nr. 1. Slike gjennomførings-

rettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 14 nr. 2 i denne forordning.» 

c)  Nr. 3 skal lyde: 

«3. En leverandør eller produsent som søker om å få et tiltak godkjent som en innovativ teknologi eller pakke av 

innovative teknologier, skal framlegge en rapport, herunder en verifikasjonsrapport utarbeidet av et uavhengig, 

godkjent organ, for Kommisjonen. Dersom det foreligger en mulig vekselvirkning mellom tiltaket og en annen 

innovativ teknologi eller pakke av innovative teknologier som allerede er godkjent, skal rapporten nevne denne 

vekselvirkningen, og verifikasjonsrapporten skal inneholde en vurdering av i hvilken grad vekselvirkningen påvirker 

reduksjonen som oppnås gjennom det enkelte tiltak.» 

10) I artikkel 13 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal tredje ledd lyde: 

«Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte rettsakter vedta disse tiltakene i samsvar med artikkel 14a.»  
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b)  I nr. 3 utgår annet ledd. 

c)  Nr. 5 skal lyde: 

«5.  Innen 31. desember 2015 skal Kommisjonen gjennomgå målene for spesifikke utslipp og metodene som er 

fastsatt i denne forordning, samt andre aspekter ved denne forordning, herunder om det fortsatt er behov for en 

nytteparameter og om masse eller avtrykk er den mest bærekraftige nytteparameteren, for å fastsette målene for  

CO2-utslipp for nye personbiler for perioden etter 2020. Vurderingen av hvor raskt reduksjonen skal skje må derfor 

være i overensstemmelse med Unionens langsiktige klimamål og konsekvensene for utviklingen av kostnadseffektiv 

CO2-reduserende teknologi for biler. Kommisjonen skal framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet med 

resultatet av denne gjennomgåelsen. Rapporten skal inneholde alle relevante forslag til endring av denne forordning, 

herunder en mulig fastsettelse av et realistisk og oppnåelig mål, basert på en omfattende konsekvensanalyse som tar 

hensyn til fortsatt konkurranseevne i bilindustrien og tilknyttede industrier. Ved utvikling av slike forslag skal 

Kommisjonen sikre at forslagene er så konkurransemessig nøytrale som mulig, sosialt rettferdige og bærekraftige.» 

d)  Nr. 7 skal lyde: 

«7.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette korrelasjonsparametrene som er nødvendige 

for å avspeile eventuelle endringer i den påbudte testprosedyren for måling av spesifikke CO2-utslipp nevnt i 

forordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 692/2008. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar 

med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 14 nr. 2 i denne forordning. 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsaker i samsvar med artikkel 14a for å tilpasse formelen 

fastsatt i vedlegg I ved hjelp av metoden vedtatt i henhold til første ledd, samtidig som det skal sikres at nye og gamle 

testprosedyrer inneholder reduksjonskrav med likeverdig styrke for produsenter og kjøretøyer med ulik nytteverdi.» 

11)  Artikkel 14 skal lyde: 

«Artikkel 14 

Komitéprosedyre 

1. Komiteen skal bistås av Komiteen for klimaendringer, nedsatt ved artikkel 9 i europaparlaments- og rådsvedtak 

nr. 280/2004/EF(*). Nevnte komité skal være en komité i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011(**). 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3. 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. 

____________  

(*) Europaparlaments- og rådsvedtak 280/2004/EF av 11. februar 2004 om en overvåkingsordning for Fellesskapets 

utslipp av klimagasser og for gjennomføring av Kyotoprotokollen (EUT L 49 av 19.2.2004, s. 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).» 

12) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 14a 

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 de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 8 nr. 9 annet ledd, artikkel 11 nr. 8, artikkel 13 nr. 2 

tredje ledd og artikkel 13 nr. 7 annet ledd skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 8. april 2014. Kommisjonen 

skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av femårsperioden. Den delegerte 

myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet 

motsetter seg en slik forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver periode. 
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3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 8 nr. 9 annet ledd, artikkel 11 nr. 8, artikkel 13 nr. 2 tredje ledd og 

artikkel 13 nr. 7 annet ledd kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om 

tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den trer i kraft dagen 

etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører 

ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er 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 nr. 9 annet ledd, artikkel 11 nr. 8, artikkel 13 nr. 2 tredje ledd og 

artikkel 13 nr. 7 annet ledd trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse innen en 

frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og 

Rådet før 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.» 

13) I vedlegg I nr. 1 skal ny bokstav lyde: 

«c)  Fra 2020: 

Spesifikke CO2-utslipp = 95+ a x (M – M0) 

der: 

M = kjøretøyets masse i kilo (kg) 

M0 = verdien vedtatt i samsvar med artikkel 13 nr. 2 

A = 0,0333.» 

14) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  I del A nr. 1 skal ny bokstav lyde: 

«n)  største nettoeffekt.» 

b)  I tabellen «Detaljerte opplysninger som angitt i nr. 1 i del A:» skal ny kolonne lyde: 

 «Største nettoeffekt (kW)». 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje 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 Strasbourg 11. mars 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 725/2011 

av 25. juli 2011 

om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for å 

redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 443/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

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

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets 

integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 12 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  For å fremme utvikling og tidlig bruk av ny og avansert 

teknologi for å redusere CO2-utslipp fra kjøretøyer gir 

forordning (EF) nr. 443/2009 produsenter og leverandø-

rer mulighet til å søke om godkjenning av visse 

innovative teknologier som bidrar til å redusere CO2-

utslipp fra personbiler. Det er derfor nødvendig å 

klargjøre kriteriene for å fastslå hvilke teknologier som 

skal kunne betraktes som miljøinnovasjoner i henhold 

til nevnte forordning. 

2)  I samsvar med artikkel 12 nr. 2 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 443/2009 skal teknologier som er en del av 

Unionens integrerte metode som beskrevet i kommi-

sjonsmelding av 7. februar 2007 med tittelen «Results 

of the review of the Community Strategy to reduce CO2 

emissions from passenger cars and light-commercial 

vehicles»(2) og kommisjonsmelding av 7. februar 2007 

med tittelen «A Competitive Automotive Regulatory 

Framework for the 21st Century»(3), og som reguleres 

av unionsretten, eller andre teknologier som er 

obligatoriske i henhold til unionsretten, ikke kunne 

anses som miljøinnovasjoner i henhold til forordningen. 

Slike teknologier omfatter overvåkingssystemer for 

dekktrykk, dekkrullemotstand og girskiftindikatorer 

som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 661/2009 av 13. juli 2009 om krav til typegod-

kjenning for den generelle sikkerheten for motorvogner, 

deres tilhengere og systemer, deler og separate tekniske 

enheter beregnet på slike motorvogner(4) og, når det 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 194 av 26.7.2011,  

s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 av  

16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, 

s. 9. 

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

(2) KOM(2007) 19 endelig. 

(3) KOM(2007) 22 endelig. 

(4) EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1. 

gjelder dekkrullemotstand, europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1222/2009 av 25. november 2009 

om merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet 

og andre grunnleggende parametrer(5). 

3)  En teknologi som allerede har vært allment tilgjengelig 

på markedet i en viss tid, kan ikke anses som innovativ i 

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

skal ikke kunne anses som en miljøinnovasjon. For å 

skape de rette stimuleringstiltak bør graden av markeds-

gjennomtrenging for en teknologi begrenses til nivået i 

nisjesegmentet som definert i artikkel 11 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 443/2009, og år 2009 bør brukes 

som referanseår. Disse terskelverdiene bør gjennomgås 

på nytt senest i 2015. 

4)  For å fremme teknologi som har størst potensial for å 

redusere CO2-utslipp fra personbiler, og særlig fremme 

utviklingen av innovative framdriftsteknologier, bør 

bare teknologier som er vesentlige for kjøretøyets 

transportfunksjon, og som i vesentlig grad bidrar til å 

forbedre kjøretøyets samlede energiforbruk, tas i 

betraktning. Teknologier som bare bidrar til dette 

formålet eller tar sikte på å bedre førerens eller passasje-

renes komfort, bør ikke tas i betraktning. 

5)  I henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 kan både 

produsenter og leverandører inngi søknader. Søknaden 

bør inneholde nødvendig dokumentasjon som viser at 

kriteriene for godkjenning er fullstendig oppfylt, 

inkludert en metode for å måle den CO2-reduksjon som 

er oppnådd ved bruk av den innovative teknologien. 

6)  Det bør være mulig å måle CO2-reduksjonen som er 

oppnådd ved bruk av en miljøinnovasjon, med en til-

fredsstillende grad av nøyaktighet. Slik nøyaktighet kan 

bare oppnås der utslippsreduksjonen er på 1 g CO2/km 

eller mer. 

7)  Dersom CO2-reduksjonen som oppnås ved bruk av en 

teknologi, avhenger av førerens atferd eller andre 

faktorer som ligger utenfor søkerens kontroll, bør 

teknologien i prinsippet ikke kunne anses som en 

miljøinnovasjon, med mindre det på grunnlag av sterke 

og uavhengige statistiske beviser er mulig å gjøre 

verifiserbare antakelser om gjennomsnittlig føreratferd.  

  

(5) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 46. 

2019/EØS/42/14 
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8)  Den standardiserte prøvingssyklusen som brukes til 

typegodkjenningsmåling av CO2-utslipp fra et kjøretøy, 

viser ikke alle utslippsreduksjoner som kan tilskrives 

visse teknologier. For å skape de rette stimuleringstiltak 

for innovasjon bør bare reduksjon som ikke fanges opp 

av den standardiserte prøvingssyklusen, tas i betraktning 

ved beregning av den samlede reduksjonen av  

CO2-utslipp. 

9)  For å dokumentere reduksjonen av CO2-utslipp bør det 

gjøres en sammenligning mellom samme kjøretøyer 

med og uten miljøinnovasjonen. Prøvingsmetoden bør 

gi verifiserbare, kontrollerbare og sammenlignbare 

målinger. For å sikre like vilkår og fordi det ikke finnes 

en omforent og mer realistisk kjøresyklus, bør 

kjøremønstrene i den nye europeiske kjøresyklus som 

nevnt i kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av  

18. juli 2008 om gjennomføring og endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 

om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til 

utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og 

Euro 6), og om tilgang til opplysninger om reparasjon 

og vedlikehold av kjøretøyer(1), brukes som felles 

referanse. Prøvingsmetoden bør baseres på målinger på 

et rulledynamometer eller på modeller eller simuleringer 

der slike metoder vil gi bedre og mer nøyaktige 

resultater. 

10)  Retningslinjer for utarbeidelse av søknaden og prø-

vingsmetoder bør gis av Kommisjonen og oppdateres 

regelmessig for å ta hensyn til de erfaringer som gjøres 

ved vurderingen av ulike søknader. 

11)  I henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 må søknaden 

inneholde en verifikasjonsrapport fra et uavhengig, 

godkjent organ. Organet bør være en teknisk tjeneste i 

kategori A eller B som nevnt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om 

fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvog-

ner og deres tilhengere, og av systemer, deler og 

tekniske enheter til slike motorvogner(2). For å sikre 

organets uavhengighet bør tekniske tjenester utpekt i 

henhold til artikkel 41 nr. 6 i nevnte direktiv, imidlertid 

ikke anses som et uavhengig, godkjent organ i henhold 

til denne forordning. Organet bør i tillegg til verifika-

sjonsrapporten framlegge relevante bevis på sin 

uavhengighet av søkeren. 

12)  For å sikre effektiv registrering og overvåking av 

reduksjonen av spesifikke utslipp for hvert kjøretøy bør 

utslippsreduksjonen sertifiseres som en del av typegod-

kjenningen av et kjøretøy, og samlet utslippsreduksjon 

bør innføres i samsvarssertifikatet i henhold til direktiv 

2007/46/EF. 

  

(1) EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1. 

(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

13)  Kommisjonen bør ved behov ha mulighet til å verifisere 

den sertifiserte samlede utslippsreduksjonen for hvert 

kjøretøy. Der det er åpenbart at de sertifiserte utslipps-

reduksjonene ikke står i forhold til de reduksjoner som 

følger av beslutningen om å godkjenne en teknologi 

som en miljøinnovasjon, bør Kommisjonen kunne se 

bort fra de sertifiserte reduksjonene av CO2-utslipp ved 

beregning av gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp. 

Produsenten bør imidlertid gis et begrenset tidsrom til å 

dokumentere at de sertifiserte verdiene er korrekte. 

14)  For å sikre en åpen søknadsprosess bør et sammendrag 

av søknadene om godkjenning av innovative teknologier 

og om prøvingsmetodene være offentlig tilgjengelige. 

Når prøvingsmetodene er godkjent, bør de gjøres 

offentlig tilgjengelige. Unntakene fra retten til offentlig 

tilgang til dokumenter fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om 

offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og 

Kommisjonens dokumenter(3), bør få anvendelse i 

nødvendig omfang. 

15)  I henhold til artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 443/2009 kan innovative teknologier ikke lenger 

godkjennes i henhold til framgangsmåten fastsatt i 

nevnte forordning fra den dag en revidert fram-

gangsmåte for måling av CO2-utslipp får anvendelse. 

For å sikre en hensiktsmessig utfasing av kredittene for 

miljøinnovasjon som ble godkjent i samsvar med denne 

forordning, bør denne forordning revideres senest i 

2015. 

16)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter framgangsmåten som skal følges 

for søknader om og vurdering, godkjenning og sertifisering av 

innovative teknologier som reduserer CO2-utslipp fra person-

biler i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Enhver teknologi som omfattes av følgende tiltak som 

inngår i den integrerte metoden nevnt i artikkel 1 i forordning 

(EF) nr. 443/2009, skal ikke anses som en innovativ teknologi: 

a)  forbedret energieffektivitet for klimaanlegg,  

  

(3) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43. 
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b)  systemer for overvåking av dekktrykk som kommer inn 

under virkeområdet for forordning (EF) nr. 661/2009, 

c)  dekkrullemotstand som kommer inn under virkeområdet for 

forordning (EF) nr. 661/2009 og forordning (EF) 

nr. 1222/2009, 

d)  girskiftindikatorer som kommer inn under virkeområdet for 

forordning (EF) nr. 661/2009, 

e)  bruk av biodrivstoff. 

2.  En søknad kan inngis i henhold til denne forordning med 

hensyn til en teknologi, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  den er montert i 3 % eller færre av alle nye personbiler 

registrert i 2009, 

b)  den vedrører deler som er vesentlige for kjøretøyets 

effektive drift, og er forenlig med direktiv 2007/46/EF. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I tillegg til definisjonene fastsatt i artikkel 2 og 3 i forordning 

(EF) nr. 443/2009 menes med: 

a) «innovativ teknologi» en teknologi eller kombinasjon av 

teknologier med liknende tekniske kjennetegn og 

egenskaper der reduksjon av CO2-utslipp kan dokumenteres 

ved hjelp av en prøvingsmetode, og der hver enkelt av de 

teknologier som inngår i kombinasjonen av teknologier, 

kommer inn under virkeområdet fastsatt i artikkel 2, 

b) «leverandør» produsenten av en innovativ teknologi som er 

ansvarlig for å sikre produksjonssamsvar, eller dennes 

autoriserte representant i Unionen eller importøren, 

c) «søker» produsenten eller leverandøren som inngir en 

søknad om godkjenning av en innovativ teknologi som en 

miljøinnovasjon, 

d) «miljøinnovasjon» en innovativ teknologi ledsaget av en 

prøvingsmetode som er godkjent av Kommisjonen i 

henhold til denne forordning, 

e) «uavhengig, godkjent organ» en teknisk tjeneste i kategori 

A eller B som nevnt i artikkel 41 nr. 3 bokstav a) og b) i 

direktiv 2007/46/EF, som oppfyller kravene fastsatt i 

artikkel 42 i nevnte direktiv, med unntak av tekniske 

tjenester utpekt i henhold til artikkel 41 nr. 6 i nevnte 

direktiv. 

Artikkel 4 

Søknad 

1.  En søknad om godkjenning av en innovativ teknologi som 

en miljøinnovasjon skal inngis skriftlig til Kommisjonen. 

Søknaden og alle underlagsdokumenter skal også sendes per  

e-post eller elektronisk databærer eller lastes opp til en tjener 

administrert av Kommisjonen. Den skriftlige søknaden skal 

inneholde en liste over underlagsdokumentene. 

2.  En søknad skal inneholde følgende: 

a)  kontaktopplysninger for søkeren, 

b)  en beskrivelse av den innovative teknologien og hvordan 

den monteres i et kjøretøy, inkludert bevis på at teknolo-

gien kommer inn under artikkel 2, 

c)  en kortfattet beskrivelse av den innovative teknologien, 

inkludert opplysninger som underbygger at vilkårene 

fastsatt i artikkel 2 nr. 2 er oppfylt, og av prøvingsmetoden 

nevnt i bokstav e), som skal gjøres offentlig tilgjengelig når 

søknaden inngis til Kommisjonen, 

d)  et estimat over antall kjøretøyer som kan eller som er ment 

å bli utstyrt med den innovative teknologien, og den 

estimerte reduksjonen av CO2-utslipp for disse kjøretøyer 

som oppnås ved bruk av den innovative teknologien, 

e)  en metode for å dokumentere reduksjonen av CO2-utslipp 

som oppnås ved bruk av den innovative teknologien, eller 

dersom en slik metode allerede er godkjent av Kommi-

sjonen, en henvisning til den godkjente metoden, 

f)  bevis for at 

i)  utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av den 

innovative teknologien, ligger over terskelverdien 

angitt i artikkel 9 nr. 1, samtidig som det tas hensyn til 

eventuell forringelse av teknologien over tid, 

ii)  den innovative teknologien ikke omfattes av den 

standardiserte prøvingssyklusen for CO2-måling nevnt 

i artikkel 12 nr. 2 bokstav c) i forordning (EF)  

nr. 443/2009 som angitt i artikkel 9 nr. 2 i denne 

forordning, 

iii)  søkeren er ansvarlig for reduksjonen av CO2-utslipp 

fra den innovative teknologien som angitt i artikkel 9 

nr. 3, 

g)  en verifikasjonsrapport fra et uavhengig, godkjent organ 

som angitt i artikkel 7.  
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Artikkel 5 

Basiskjøretøy og miljøinnovativt kjøretøy 

1.  Med henblikk på å dokumentere CO2-utslippene nevnt i 

artikkel 8, skal søkeren angi 

a)  et miljøinnovativt kjøretøy som skal utstyres med den 

innovative teknologien, 

b)  et basiskjøretøy som ikke skal utstyres med den innovative 

teknologien, men som i alle andre henseender er identisk 

med det miljøinnovative kjøretøyet. 

2.  Dersom søkeren mener at opplysningene nevnt i artikkel 8 

og 9 kan dokumenteres uten bruk av et basiskjøretøy og et 

miljøinnovativt kjøretøy som nevnt i nr. 1, skal søknaden 

inneholde de opplysninger som er nødvendige for å underbygge 

denne konklusjonen, og en metode som gir likeverdige 

resultater. 

Artikkel 6 

Prøvingsmetode 

1.  Prøvingsmetoden nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav e) skal gi 

resultater som er verifiserbare, kontrollerbare og sammenlign-

bare. Den skal på en realistisk måte kunne dokumentere med 

sterk statistisk signifikans at den innovative teknologien har en 

gunstig virkning på CO2-utslippene, og der det er relevant, ta 

hensyn til vekselvirkningen med andre miljøinnovasjoner. 

2.  Kommisjonen skal offentliggjøre retningslinjer for 

utarbeidelsen av prøvingsmetoder for ulike mulige typer 

innovative teknologier som oppfyller kriteriene i nr. 1. 

Artikkel 7 

Verifikasjonsrapport 

1.  Verifikasjonsrapporten nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav g) 

skal utarbeides av et uavhengig, godkjent organ som ikke er en 

del av søkeren eller tilknyttet den på annen måte. 

2.  Med henblikk på verifikasjonsrapporten skal det 

uavhengige, godkjente organet 

a)  verifisere at kriteriene angitt i artikkel 2 nr. 2 er oppfylt, 

b)  verifisere at opplysningene gitt i samsvar med artikkel 4  

nr. 2 bokstav f) oppfyller kriteriene angitt i artikkel 9, 

c)  verifisere at prøvingsmetoden nevnt i artikkel 4 nr. 2 

bokstav e) er egnet til å sertifisere en reduksjon av  

CO2-utslipp som er oppnådd ved bruk av den innovative 

teknologien for de berørte kjøretøyer nevnt i artikkel 4 nr. 2 

bokstav d), og at den oppfyller minstekravene angitt i 

artikkel 6 nr. 1, 

d)  verifisere at den innovative teknologien er forenlig med de 

relevante krav som er angitt for typegodkjenningen av 

kjøretøyet, 

e)  erklære at den oppfyller kravet angitt i nr. 1. 

3.  Med henblikk på sertifiseringen av reduksjonen av  

CO2-utslipp i samsvar med artikkel 11, skal det uavhengige, 

godkjente organet etter anmodning fra produsenten utarbeide en 

rapport om vekselvirkningen mellom ulike miljøinnovasjoner 

som er montert i en type, variant eller versjon av et kjøretøy. 

Rapporten skal angi reduksjonen av CO2-utslipp som oppnås 

ved bruk av de ulike miljøinnovasjonene, samtidig som det tas 

hensyn til effekten av vekselvirkningen. 

Artikkel 8 

Dokumentasjon av CO2-utslipp 

1.  Følgende CO2-utslipp skal dokumenteres for et antall 

kjøretøyer som er representative for de enkelte kjøretøyer som 

er angitt i samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav d): 

a)  CO2-utslippene fra basiskjøretøyet og det miljøinnovative 

kjøretøyet som følge av bruk av metodene nevnt i artikkel 4 

nr. 2 bokstav e), 

b)  CO2-utslippene fra basiskjøretøyet og det miljøinnovative 

kjøretøyet ved bruk av den standardiserte prøvingssyklusen 

nevnt i artikkel 12 nr. 2 bokstav c) i forordning (EF)  

nr. 443/2009. 

Dokumentasjon av CO2-utslippene i samsvar med første ledd 

bokstav a) og b) skal skje under identiske prøvingsforhold for 

alle prøvinger. 

2.  Den samlede utslippsreduksjonen for et kjøretøy skal være 

differansen mellom utslippene som er dokumentert i samsvar 

med nr. 1 første ledd bokstav a). 

Dersom det er en differanse mellom utslippene som er 

dokumentert i samsvar med nr. 1 første ledd bokstav b), skal 

denne differansen trekkes fra den samlede utslippsreduksjonen 

som er dokumentert i samsvar med nr. 1 første ledd bokstav a). 

Artikkel 9 

Kriterier for godkjenning 

1.  Reduksjonen som oppnås ved bruk av den innovative 

teknologien, skal være minst 1 g CO2/km. Denne terskelen skal 

anses å være oppnådd dersom den samlede reduksjon som er 

oppnådd ved bruk av den innovative teknologien, og som er 

dokumentert i henhold til artikkel 8 nr. 2, er 1 g CO2/km eller 

mer.  
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2.  Dersom den samlede reduksjon som er oppnådd ved bruk 

av en innovativ teknologi, ikke omfatter en eventuell reduksjon 

som er dokumentert med den standardiserte prøvingssyklusen i 

samsvar med artikkel 8 nr. 2, skal den innovative teknologien 

ikke anses å omfattes av den standardiserte prøvingssyklusen. 

3.  Den tekniske beskrivelsen av den innovative teknologien 

nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav b) skal inneholde de nærmere 

opplysninger som er nødvendige for å dokumentere at 

teknologiens evne til å redusere CO2-utslipp ikke er avhengig 

av innstillinger eller valg som ligger utenfor søkerens kontroll. 

Dersom beskrivelsen er basert på antakelser, skal antakelsene 

være verifiserbare og basert på sterke, uavhengige statistiske 

beviser som understøtter antakelsene og anvendelsen av dem i 

hele Unionen. 

Artikkel 10 

Vurdering av søknader om godkjenning av en 

miljøinnovasjon 

1.  Når Kommisjonen mottar en søknad, skal den offentliggjøre 

den kortfattede beskrivelsen av den innovative teknologien og 

prøvingsmetoden nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav c). 

2.  Kommisjonen skal vurdere søknaden og innen ni måneder 

etter mottak av en fullstendig søknad godkjenne den innovative 

teknologien som en miljøinnovasjon sammen med prø-

vingsmetoden, med mindre den har innvendinger med hensyn 

til hvorvidt teknologien skal kunne anses som en miljømessig 

innovasjon eller om prøvingsmetodens egnethet. 

Beslutningen om å godkjenne den innovative teknologien som 

en miljøinnovasjon skal inneholde opplysningene som kreves 

for å sertifisere reduksjonen av CO2-utslipp i samsvar med 

artikkel 11 i denne forordning, med forbehold for unntakene fra 

retten til offentlig tilgang til dokumenter fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1049/2001. 

3.  Kommisjonen kan kreve justeringer av den foreslåtte 

prøvingsmetoden eller kreve at det benyttes en annen godkjent 

prøvingsmetode enn den søkeren foreslår. Søkeren skal råds-

pørres om den foreslåtte justeringen eller valget av prø-

vingsmetode. 

4.  Vurderingsperioden kan forlenges med fem måneder 

dersom Kommisjonen, på grunnlag av kompleksiteten ved den 

innovative teknologien og den tilhørende prøvingsmetoden eller 

på grunn av søknadens størrelse og innhold, finner at det ikke er 

mulig å gi søknaden en utførlig vurdering i løpet av vurde-

ringsperioden på ni måneder. 

Dersom vurderingsperioden skal forlenges, skal Kommisjonen 

underrette søkeren om dette innen 40 dager etter mottak av 

søknaden. 

Artikkel 11 

Sertifisering av reduksjon av CO2-utslipp oppnådd ved 

bruk av miljøinnovasjoner 

1.  En produsent som ønsker å redusere sine gjennomsnittlige 

spesifikke CO2-utslipp med henblikk på å oppfylle sitt mål for 

spesifikke utslipp ved hjelp av den reduksjon av CO2-utslipp 

som oppnås ved bruk av en miljøinnovasjon, skal inngi søknad 

til en godkjenningsmyndighet i henhold til direktiv 2007/46/EF 

om et EF-typegodkjenningsdokument for kjøretøyet som er 

utstyrt med miljøinnovasjonen. I tillegg til dokumentene som 

inneholder de nødvendige opplysningene angitt i artikkel 6 i 

direktiv 2007/46/EF, skal søknaden vise til Kommisjonens 

beslutning om å godkjenne en miljøinnovasjon i samsvar med 

artikkel 10 nr. 2 i denne forordning. 

2.  De sertifiserte reduksjonene av CO2-utslipp som oppnås 

ved bruk av miljøinnovasjonen som er dokumentert i henhold 

til artikkel 8 i denne forordning, skal angis både i typegod-

kjenningsdokumentasjonen og i samsvarssertifikatet i samsvar 

med direktiv 2007/46/EF på grunnlag av prøvingene utført av 

tekniske tjenester i samsvar med artikkel 11 i nevnte direktiv, 

ved hjelp av de godkjente prøvingsmetodene. 

Dersom reduksjonen av CO2-utslipp som oppnås ved bruk av 

en miljøinnovasjon i en bestemt type, variant eller versjon, 

ligger under terskelverdien angitt i artikkel 9 nr. 1, skal 

utslippsreduksjonen ikke sertifiseres. 

3.  Dersom kjøretøyet er utstyrt med mer enn én 

miljøinnovasjon, skal reduksjonen av CO2-utslipp dokumen-

teres separat for hver miljøinnovasjon i samsvar med fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 8 nr. 1. Summen av utslipps-

reduksjonene fastsatt i henhold til artikkel 8 nr. 2 for hver type 

miljøinnovasjon skal utgjøre den samlede reduksjonen av  

CO2-utslipp med henblikk på sertifisering av kjøretøyet. 

4.  Dersom vekselvirkning mellom flere miljøinnovasjoner 

som er montert i et kjøretøy, ikke kan utelukkes fordi de er klart 

ulike av natur, skal produsenten opplyse om dette i søknaden til 

godkjenningsmyndigheten og legge ved en rapport fra det 

uavhengige, godkjente organet om hvordan vekselvirkningen 

påvirker utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av 

miljøinnovasjonene i kjøretøyet som nevnt i artikkel 7 nr. 3. 

Dersom den samlede utslippsreduksjonen på grunn av nevnte 

vekselvirkning er på under 1 g CO2/km multiplisert med antall 

miljøinnovasjoner, skal bare de utslippsreduksjoner som er 

oppnådd ved bruk av miljøinnovasjoner som ligger over 

terskelverdien fastsatt i artikkel 9 nr. 1, tas i betraktning ved 

beregning av den samlede utslippsreduksjonen i samsvar med 

nr. 3. 

Artikkel 12 

Revisjon av sertifiseringer 

1.  Kommisjonen skal sikre at sertifiseringene og reduksjo-

nene av CO2-utslipp som oppnås for hvert kjøretøy, verifiseres 

ved behov.  
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Dersom Kommisjonen finner at det er en differanse mellom de 

sertifiserte reduksjonene av CO2-utslipp og de utslippsreduk-

sjoner den har verifisert ved hjelp av relevante prø-

vingsmetoder, skal den underrette produsenten om dette. 

Produsenten kan innen 60 dager etter at underretningen er 

mottatt, sende Kommisjonen dokumentasjon som viser 

nøyaktigheten i den sertifiserte reduksjonen av CO2-utslipp. 

Rapporten om vekselvirkningen mellom ulike miljøinnova-

sjoner nevnt i artikkel 7 nr. 3 skal framlegges på Kommisjonens 

anmodning. 

2.  Dersom dokumentasjonen nevnt i nr. 1 ikke er inngitt 

innen utløpet av den angitte tidsperioden, eller Kommisjonen 

finner at dokumentasjonen er utilstrekkelig, kan Kommisjonen 

beslutte ikke å ta de sertifiserte reduksjonene av CO2-utslipp i 

betraktning ved beregning av de gjennomsnittlige spesifikke 

utslippene for denne produsenten for det påfølgende kalenderår. 

3.  En produsent hvis sertifiserte reduksjon av CO2-utslipp 

ikke lenger tas i betraktning, kan søke om ny sertifisering av de 

aktuelle kjøretøyene i samsvar med framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 11. 

Artikkel 13 

Offentliggjøring av opplysninger 

En søker som ber om at opplysninger inngitt i henhold til denne 

forordning skal behandles som fortrolige, skal begrunne hvorfor 

noen av unntakene nevnt i artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 1049/2001 får anvendelse. 

Artikkel 14 

Revisjon 

Denne forordning og miljøinnovasjoner som godkjennes i sam-

svar med denne forordning, skal revideres innen  

31. desember 2015. 

Artikkel 15 

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, 25. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 429/2012 

av 22. mai 2012 

om endring av forordning (EU) nr. 1014/2010 med hensyn til anvendelsen av et felles format for 

melding om feil fra produsenter av personbiler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

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

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets 

integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 8 nr. 9 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ettersom en melding om feil i dataene om CO2-utslipp 

fra en produsent i henhold til artikkel 8 nr. 5 første ledd 

i forordning (EF) nr. 443/2009 er et viktig skritt for å 

kontrollere dataene som danner grunnlaget for beregnin-

gen av mål for spesifikke utslipp og gjennomsnittlige 

spesifikke utslipp for alle produsenter, er det hensikts-

messig å fastsette en tydelig og gjennomsiktig fram-

gangsmåte for denne meldingen. 

2)  Det bør også fastsettes et felles format for melding om 

feil for å sikre at opplysningene som produsentene 

sender til Kommisjonen, kan kontrolleres og behandles 

innen rimelig tid. 

3)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 9 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010(2) skal 

nytt nr. 3, 4 og 5 lyde: 

«3.  Produsenter som melder om feil i samsvar med 

artikkel 8 nr. 5 første ledd i forordning (EF) nr. 443/2009, 

skal som grunnlag for sin melding benytte de foreløpige 

datasettene som Kommisjonen har meddelt i samsvar med 

artikkel 8 nr. 4. 

Meldingen om feil skal inneholde alle datasett i tilknytning 

til de kjøretøyregistreringer som produsenten er ansvarlig 

for. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 23.5.2012,  

s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 av  

16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, 

s. 9. 

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

(2) EUT L 293 av 11.11.2010, s. 15. 

Feilen skal angis som en egen post i datasettet for hver 

versjon med overskriften «Produsentens merknader», der 

en av følgende koder skal angis: 

a) Kode A, dersom dataene er endret av produsenten, 

b) Kode B, dersom kjøretøyet ikke kan identifiseres, 

c) Kode C, dersom kjøretøyet ikke faller inn under 

virkeområdet for forordning (EF) nr. 443/2009 eller er 

gått ut av produksjon. 

I henhold til tredje ledd bokstav b) kan et kjøretøy ikke 

identifiseres dersom produsenten ikke kan identifisere eller 

korrigere koden for type, variant eller versjon, eller, dersom 

det er aktuelt, typegodkjenningsnummeret angitt i det 

foreløpige datasettet. 

4.  Dersom en produsent ikke har meddelt Kommisjonen 

om feil i samsvar med nr. 3, eller dersom meldingen legges 

fram etter utløpet av tremånedersfristen fastsatt i artikkel 8 

nr. 5 i forordning (EF) nr. 443/2009, skal de foreløpige 

verdiene som er rapportert i samsvar med artikkel 8 nr. 4 i 

nevnte forordning, anses som endelige. 

5.  Meldingen om feil nevnt i nr. 3 skal sendes inn på en 

elektronisk ikke-slettbar databærer merket «Melding om 

feil – CO2 fra biler», og skal sendes med post til følgende 

adresse: 

Europakommisjonen 

Generalsekretariatet 

1049 Brussel 

BELGIA 

En elektronisk kopi av meldingen skal sendes til følgende 

e-postadresser til orientering: 

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu 

og 

CO2-monitoring@eea.europa». 

Artikkel 1 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/42/15 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 22. mai 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 396/2013 

av 30. april 2013 

om endring av forordning (EU) nr. 1014/2010 med hensyn til visse krav til overvåking av  

CO2-utslipp fra nye personbiler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

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

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets 

integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 8 nr. 9, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  På bakgrunn av erfaringen fra overvåkingen av CO2-

utslipp fra nye personbiler i 2010 og 2011 ble vedlegg II 

til forordning (EF) nr. 443/2009 endret for å forenkle 

innsamlingen av relevante data og gi produsentene et 

middel til å kontrollere dataene på en effektiv måte. 

2)  For at overvåkingen av CO2-utslipp skal bli mer helhetlig, 

bør kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010 av  

10. november 2010 om overvåking og rapportering av 

data om registrering av nye personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/ 

2009(2) tilpasses de endringer som er gjort i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 443/2009. 

3)  Forordning (EU) nr. 1014/2010 bør derfor endres. 

4)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 293 av 11.11.2010,  

s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 av  

16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, 

s. 9. 

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

(2) EUT L 293 av 11.11.2010, s. 15. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 1014/2010 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 3 skal nr. 7 lyde: 

 «7.  Dersom kjøretøyet har aksler med ulik sporvidde, 

skal medlemsstaten rapportere største akselavstand under 

parametrene «Sporvidde for styreaksel» eller «Sporvidde 

for annen aksel» i de detaljerte overvåkingsdataene.» 

2)  Artikkel 5 skal lyde: 

«Artikkel 5 

Medlemsstatenes databehandling 

 Når medlemsstatene fyller ut de detaljerte overvåkings-

dataene, skal de føre opp 

a)  for hvert kjøretøy med spesifikke CO2-utslipp på 

mindre enn 50 g/km, antall registrerte kjøretøyer, uten 

å benytte multiplikasjonsfaktorene fastsatt i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 443/2009, 

b)  for hvert kjøretøy som er konstruert for å kunne kjøre 

på etanol (E85), de spesifikke CO2-utslippene, uten å 

benytte 5 % reduksjon i CO2-utslippene som 

innrømmes slike kjøretøyer i samsvar med artikkel 6 i 

forordning (EF) nr. 443/2009, og 

c)  for hvert kjøretøy som er utstyrt med innovative 

teknologier, de spesifikke CO2-utslippene, uten å ta 

hensyn til reduksjonen i CO2-utslipp ved bruk av 

innovative teknologier, som innrømmes i samsvar med 

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

 De detaljerte overvåkingsdataene skal innrapporteres med 

den nøyaktighet som er fastsatt i tabellen i vedlegg II til 

denne forordning.»  

2019/EØS/42/16 
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3)  Artikkel 7 skal lyde: 

«Artikkel 7 

Kjøretøyer som ikke er omfattet av EF-typegod-

kjenning 

1.  For personbiler som er underlagt nasjonal typegod-

kjenning av små serier i samsvar med artikkel 23 i direktiv 

2007/46/EF eller individuelle godkjenninger i samsvar med 

artikkel 24 i nevnte direktiv, skal medlemsstatene gi 

Kommisjonen opplysninger om det antall slike biler som er 

registrert på deres territorium, som angitt i den første 

tabellen i del C i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 443/2009. 

2.  Medlemsstatene kan også fylle ut detaljerte over-

våkingsdata for kjøretøyene nevnt i nr. 1, og skal da 

bruke følgende betegnelser i stedet for produsentens navn: 

a) «AA-IVA» for kjøretøytyper som er godkjent 

individuelt, eller 

b) «AA-NSS» for kjøretøytyper som er godkjent nasjonalt 

i små serier.» 

4)  Vedlegg I og II til forordning (EU) nr. 1014/2010 skal 

erstattes av teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende 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 med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 30. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President  

 _____   
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

Datakilder 

Parameter 

Samsvarssertifikat (del I, modell A1, A2 

eller B, i vedlegg IX til direktiv 

2007/46/EF) 

Typegodkjenningsdokumentasjon (direktiv 

2007/46/EF) 

Produsent Punkt 0.5 Punkt 0.5 i del I i vedlegg III 

Typegodkjenningsnummer og utvidel-

sesnummer 

Punkt 0.10 Typegodkjenningssertifikat som angitt 

i vedlegg VI 

Type Punkt 0.2 Punkt 0.2 i del I i vedlegg III 

Variant Punkt 0.2 Del II i vedlegg III 

Versjon Punkt 0.2 Del II i vedlegg III 

Merke Punkt 0.1 Punkt 0.1 i del I i vedlegg III 

Handelsbetegnelse Punkt 0.2.1 Punkt 0.2.1 i del I i vedlegg III 

Det typegodkjente kjøretøyets gruppe Punkt 0.4 Punkt 0.4 i del I i vedlegg III 

Masse (kg) Punkt 13 Punkt 2.6 i del I i vedlegg III(1) 

Spesifikke CO2-utslipp (g/km)(2) Punkt 49.1 Punkt 3 i vedlegg VIII 

Akselavstand (mm) Punkt 4 Punkt 2.1 i del I i vedlegg III(1) 

Sporvidde for styreaksel – annen aksel 

(mm) 

Punkt 30 Punkt 2.3.1 og 2.3.2 i del 1 i  

vedlegg III(3) 

Drivstofftype Punkt 26 (eller 23) Punkt 3.2.2.1 i del I i vedlegg III 

Driftsmodus Punkt 26.1 (eller 23.1) Punkt 3.2.2.4 i del I i vedlegg III 

Slagvolum (cm3) Punkt 25 Punkt 3.2.1.3 i del I i vedlegg III 

Elektrisitetsforbruk (Wh/km) Punkt 49.2  

(1) I samsvar med artikkel 3 nr. 8 i denne forordning. 

(2) I samsvar med artikkel 3 nr. 4 i denne forordning. 

(3) I samsvar med artikkel 3 nr. 7 og 8 i denne forordning. 

VEDLEGG II 

Tabell over dataenes nøyaktighet 

Nøyaktighet som kreves for de detaljerte overvåkingsdataene som skal rapporteres i samsvar med artikkel 2: 

CO2 (g/km) Heltall 

Masse (kg) Heltall 

Akselavstand (mm) Heltall 

Sporvidde for styreaksel – annen aksel (mm) Heltall 

Utslippsreduksjon ved bruk av innovative 

teknologier (g/km) 

Avrundet til én desimal» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/6 

av 31. oktober 2014 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 for å ta hensyn til 

utviklingen når det gjelder massen til nye personbiler som ble registrert i 2011, 2012 og 2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Verdien for gjennomsnittlig masse som benyttes for å beregne de spesifikke CO2-utslippene for hver ny personbil, skal 

justeres hvert tredje år for å ta hensyn til eventuelle endringer i den gjennomsnittlige massen til nye kjøretøyer som 

registreres i Unionen. 

2) Det framgår av rapporteringer av massen til nye personbiler i driftsferdig stand som ble registrert i kalenderårene 

2011, 2012 og 2013, at den gjennomsnittlige massen har økt, og at verdien M 0 nevnt i nr. 1 bokstav b) i vedlegg I 

til forordning (EF) nr. 443/2009 bør justeres. 

3) Som et unntak ved denne første justeringen, bør det tas hensyn til at dataene fra årene 2011, 2012 og 2013 er av 

varierende kvalitet. Den nye verdien bør derfor fastsettes ved bare å ta hensyn til masseverdiene som de berørte 

produsentene har kunnet bekrefte, samtidig som åpenbart uriktige verdier holdes utenfor beregningen, dvs. verdier over 

2 840 kg eller under 500 kg samt verdier for kjøretøyer som ikke omfattes av virkeområdet for forordning (EF)  

nr. 443/2009. Den nye verdien er dessuten basert på et vektet gjennomsnitt som tar hensyn til antallet nye registreringer 

i hvert referanseår. 

4) På bakgrunn av dette bør M0-verdien som får anvendelse fra 1. januar 2016, økes med 20,4 kg fra 1 372,0 til 1 392,4 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Nr. 1 bokstav b) i vedlegg I til forordning (EF) nr. 443/2009 skal lyde: 

«Fra 2016: 

Spesifikke CO2-utslipp = 130 + a × (M – M0) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 7.1.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 av 16. juni 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, s. 9. 

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

M = kjøretøyets masse i kilo (kg) 

M0 = 1 392,4 

a = 0,0457» 

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, 31. oktober 2014. 

For Kommisjonen  

José Manuel BARROSO 

President 

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2017/126 

av 24. januar 2017 

om endring av beslutning 2013/448/EU med hensyn til fastsettelse av en ensartet tverrsektoriell korreksjonsfaktor i 

samsvar med artikkel 10a i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(*) 

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 10a nr. 5, 

under henvisning til kommisjonsbeslutning 2011/278/EU av 27. april 2011 om fastsettelse av overgangsregler i Unionen med 

hensyn til harmonisert vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i samsvar med artikkel 10a i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF(2), særlig artikkel 15 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF fastsettes det høyeste årlige antallet kvoter som er utgangspunktet for å 

beregne vederlagsfri tildeling til anlegg som ikke omfattes av artikkel 10a nr. 3 i direktiv 2003/87/EF. Dette antallet er 

summen av to elementer beskrevet i henholdsvis bokstav a) og b) i artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF. 

2) For å sikre at det høyeste årlige antallet kvoter ikke overskrides, anvendes om nødvendig en tverrsektoriell 

korreksjonsfaktor for på en ensartet måte å redusere tildelingene til alle anlegg som oppfyller kravene til vederlagsfri 

tildeling av utslippskvoter. 

3) I samsvar med artikkel 15 nr. 3 i beslutning 2011/278/EU skal Kommisjonen fastsette den tverrsektorielle 

korreksjonsfaktoren ved å sammenligne grensen fastsatt ved artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF, med summen av 

det foreløpige samlede årlige antallet vederlagsfrie tildelinger til alle anlegg som omfattes av direktiv 2003/87/EF på 

medlemsstatens territorium. 

4) Kommisjonen har i artikkel 4 nr. 4 i og vedlegg II til beslutning 2013/448/EU(3) fastsatt en ensartet tverrsektoriell 

korreksjonsfaktor. 

5) De europeiske fellesskaps domstol har i sin dom av 28. april 2016 om forente saker C-191/14, C-192/14, C-295/14,  

C-389/14 og C-391/14–C-393/14 fastslått at Kommisjonen ved fastsettelse av det høyeste årlige antallet kvoter i 

henhold til artikkel 10a nr. 5 bokstav b) i direktiv 2003/87/EF ikke skulle ha tatt hensyn til utslipp som følger av de 

formene for virksomhet som er oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF fra og med 2013, så lenge disse utslippene ble 

generert av anleggene som var omfattet av ordningen for handel med utslippskvoter før nevnte dato. Som en konsekvens 

fastslo Domstolen at Kommisjonen ikke fastsatte høyeste årlige antall kvoter i henhold til kravene i artikkel 10a nr. 5 

bokstav b) i direktiv 2003/87/EF, og at den ensartede tverrsektorielle korreksjonsfaktoren fastsatt i artikkel 4 i og 

vedlegg II til beslutning 2013/448/EU, også var i strid med denne bestemmelsen. Artikkel 4 i og vedlegg II til 

beslutning 2013/448/EU ble dermed kjent ugyldige av Domstolen. 

6) For å gjennomføre denne dommen må Kommisjonen foreta en ny beregning av høyeste årlige antall kvoter for anlegg 

som oppfyller kravene til vederlagsfri tildeling med hensyn til kravene i artikkel 10a nr. 5 bokstav b) i direktiv 

2003/87/EF, og derfor må også den ensartede tverrsektorielle korreksjonsfaktoren endres.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 19 av 25.1.2017, s. 93, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 110/2017 av 13. juni 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, s. 13. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) EUT L 130 av 17.5.2011, s. 1. 

(3) Kommisjonsbeslutning 2013/448/EU av 5. september 2013 om nasjonale gjennomføringstiltak for vederlagsfri tildeling av utslippskvoter 

for klimagasser i en overgangsperiode i samsvar med artikkel 11 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 240 av 

7.9.2013, s. 27). 
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7) Den nye beregningen av antall kvoter nevnt i artikkel 10a nr. 5 bokstav b) i direktiv 2003/87/EF ble foretatt etter den 

samme metoden og på grunnlag av de samme opplysningene som ved den første beregningen i 2013. Mens 

Kommisjonen opprinnelig hadde medregnet utslipp fra anlegg som var omfattet av ordningen for handel med 

utslippskvoter for klimagasser i EU før 1. januar 2013, som følge av de formene for virksomhet som er oppført i 

vedlegg I til direktiv 2003/87/EF bare fra og med 2013, skulle disse, i tråd med Domstolens dom, ikke tas med i 

beregningen av høyeste årlige antall kvoter som definert i artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF. 

8) Kommisjonen har som utgangspunkt brukt medlemsstatenes opprinnelige offisielle opplysninger. Kommisjonen har 

deretter rådspurt medlemsstatene om deres innsendte opplysninger om utslipp og om nødvendig anmodet om ytterligere 

klargjøringer. I samsvar med artikkel 10a nr. 5 er det bare tatt hensyn til anlegg for hvilke medlemsstatene har sendt inn 

verifiserte utslipp. 

9) Kommisjonen utelot deretter anlegg fra beregningen dersom de utøvde virksomhet omfattet av direktiv 2003/87/EF bare 

fra og med 2013, men allerede var omfattet av ordningen for handel med utslippskvoter før 2013. Utslipp fra anlegg 

som var innlemmet av medlemsstatene i henhold til artikkel 24 i direktiv 2003/87/EF før 2013, ble også utelatt. 

10) Ved den nye beregningen ble det imidlertid tatt hensyn til anlegg som mellom datoen for den første innsamlingen av 

opplysninger og 2013 har vært berørt av strukturelle endringer som fusjoner, delinger eller nedleggelser, eller av 

tekniske endringer, slik at de ikke lenger oppfyller de relevante nedre terskelverdiene fastsatt i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF, da disse endringene ikke kunne forutses på tidspunktet for innsamlingen av opplysninger. Av samme grunn 

ble det også tatt hensyn til anlegg som i henhold til artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF var unntatt fra ordningen. 

11) Ved den nye beregningen ble det tatt hensyn til endringer som korrigerer feil i medlemsstatenes nasjonale 

gjennomføringstiltak for tidsrommet 2013–2020, som ble gjennomført innen utgangen av 2016, da de korrekte verdiene 

skulle ha vært på plass allerede på tidspunktet for den opprinnelige beregningen av den tverrsektorielle korreksjons-

faktoren. 

12) I sin dom av 28. april 2016 har Domstolen uttrykkelig begrenset de midlertidige virkningene av erklæringen om 

ugyldighet av artikkel 4 i og vedlegg II til beslutning 2013/448/EU, slik at, for det første, dommen ikke har virkning før 

10 måneder etter datoen for domsavsigelse. Den tverrsektorielle korreksjonsfaktoren fastsatt i beslutning 2013/448/EU 

er dermed ugyldig fra og med 1. mars 2017. For det andre kan det ikke reises tvil om tiltak som vedtas fram til denne 

datoen på grunnlag av de bestemmelsene som erklæres ugyldige. 

13) I samsvar med Domstolens dom som understreker det tungtveiende hensynet til rettssikkerheten, skal tiltak fra 

medlemsstatenes side om tildeling av kvoter for tidsrommet 2013–2020 og alle etterfølgende endringer og tilføyelser til 

disse som treffes før ikrafttredelsen av denne beslutning, fortsatt være gyldige. Den tverrsektorielle korreksjonsfaktoren 

som fastsettes i denne beslutning, får anvendelse på beslutninger som treffes fra og med 1. mars 2017, og som skaper 

eller endrer tildelingsrettigheter som fastsettes ved hjelp av den tverrsektorielle korreksjonsfaktoren. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I beslutning 2013/448/EU gjøres følgende endringer: 

1. Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Den ensartede tverrsektorielle korreksjonsfaktoren nevnt i artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF og fastsatt i samsvar med 

artikkel 15 nr. 3 i beslutning 2011/278/EU er fastsatt i vedlegg II til denne beslutning.» 

2. Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 
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Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft 1. mars 2017. 

Utferdiget i Brussel 24. januar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

VEDLEGG 

Vedlegg II til beslutning 2013/448/EU skal lyde: 

«VEDLEGG II 

For årene 2013–2020 gjelder følgende tverrsektorielle korreksjonsfaktorer for vederlagsfri tildeling til anlegg som ikke omfattes 

av artikkel 10a nr. 3 i direktiv 2003/87/EF: 

År Tverrsektoriell korreksjonsfaktor 

2013 89,207101 % 

2014 87,657727 % 

2015 86,090119 % 

2016 84,506152 % 

2017 82,905108 % 

2018 81,288476 % 

2019 79,651677 % 

2020 78,009186 %» 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 510/2011 

av 11. mai 2011 

om fastsettelse av utslippsstandarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens integrerte 

metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 192 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

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)  De forente nasjoners rammekonvensjon om klima-

endring, som ble godkjent på vegne av Det europeiske 

fellesskap ved rådsvedtak 94/69/EF(3), har som mål å 

stabilisere konsentrasjonene av klimagasser i atmo-

sfæren på et nivå som vil hindre farlig menneskeskapt 

forstyrrelse av klimasystemet. For å nå dette målet bør 

den globale gjennomsnittstemperaturen ved jordover-

flaten ikke stige med mer enn 2 °C over de førindu-

strielle nivåene. Den fjerde hovedrapporten fra FNs 

klimapanel (IPCC) viser at de globale utslippene av 

klimagasser må kulminere innen 2020 dersom dette 

målet skal nås. På sitt møte 8.–9. mars 2007 forpliktet 

Det europeiske råd seg til å redusere Fellesskapets 

samlede klimagassutslipp med minst 20 % sammen-

lignet med 1990-nivåene innen 2020, og med 30 % 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 av  

16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, 

s. 14. 

(1) EUT C 44 av 11.2.2011, s. 157. 

(2) Europaparlamentets holdning av 15. februar 2011 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 31. mars 2011. 

(3) EFT L 33 av 7.2.1994, s. 11. 

forutsatt at andre industriland forplikter seg til sammen-

lignbare utslippsreduksjoner, og at økonomisk mer 

utviklede utviklingsland bidrar etter evne. 

2)  I 2009 fullførte Kommisjonen en gjennomgang av 

Unionens strategi for bærekraftig utvikling med særlig 

fokus på de mest akutte problemene i forbindelse med 

bærekraftig utvikling, som for eksempel transport, 

klimaendringer, folkehelse og energiøkonomisering. 

3)  Det bør gjennomføres politikk og tiltak på medlems-

statsplan og på unionsplan i alle sektorer av Unionens 

økonomi, ikke bare i industri- og energisektorene, for å 

oppnå de nødvendige utslippsreduksjoner. Ved 

europaparlaments- og rådsvedtak nr. 406/2009/EF av 

23. april 2009 om medlemsstatenes innsats for å 

redusere sine klimagassutslipp med henblikk på å 

oppfylle Fellesskapets forpliktelser til å redusere 

klimagassutslippene fram til 2020(4) er det fastsatt et 

gjennomsnittlig utslippsmål på 10 % sammenlignet med 

2005-nivåene i sektorer som ikke er omfattet av EUs 

ordning for handel med utslippskvoter, opprettet ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av  

13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for 

handel med utslippskvoter for klimagasser i 

Fellesskapet(5), inkludert veitransport. Veitransport-

sektoren er den nest største kilden til utslipp av 

klimagasser i EU, og utslippene fra denne sektoren, 

inkludert utslipp fra lette nyttekjøretøyer, fortsetter å 

øke. Dersom utslipp fra veitransport fortsetter å øke, vil 

det i vesentlig grad undergrave andre sektorers innsats 

for å motvirke klimaendringene. 

4)  Unionens mål for nye veigående kjøretøyer gir 

produsentene større planleggingssikkerhet og fleksibili-

tet når det gjelder å oppfylle kravet om å redusere CO2-

utslippene enn det som ville vært tilfelle med separate 

nasjonale mål for utslipp. Ved fastsettelse av utslipps-

standarder er det viktig å ta hensyn til konsekvensene 

for markedet og produsentenes konkurranseevne, de 

  

(4) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 136. 

(5) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 
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direkte og indirekte kostnader som påføres foretakene, 

og de fordeler som følger av at innovasjon stimuleres og 

energiforbruk og drivstoffkostnader reduseres. 

5)  For å styrke konkurranseevnen til den europeiske 

bilindustrien bør det satses på stimuleringstiltak som 

miljøinnovasjon og superkreditter. 

6)  I sine meldinger av 7. februar 2007 med titlene «Results 

of the review of the Community Strategy to reduce CO2 

emissions from passenger cars and light-commercial 

vehicles» og «A Competitive Automotive Regulatory 

Framework for the 21st Century (CARS 21)» 

understreket Kommisjonen at Fellesskapets mål om 

gjennomsnittlige utslipp for den nye personbilparken på 

120 g CO2/km ikke kunne nås innen 2012 med mindre 

det ble truffet ytterligere tiltak. 

7)  I meldingene ble det foreslått en integrert metode for å 

nå fellesskapsmålet om gjennomsnittlige utslipp på 

120 g CO2/km fra nye personbiler og lette 

nyttekjøretøyer som ble registrert i Fellesskapet innen 

2012, ved å fokusere på obligatoriske reduksjoner i 

CO2-utslipp for å nå et mål på 130 g CO2/km for den 

gjennomsnittlige nybilparken gjennom forbedringer i 

bilmotorteknologi og en ytterligere reduksjon på 10 g 

CO2/km eller tilsvarende gjennom andre teknologiske 

forbedringer, inkludert forbedringer i drivstoffeffek-

tivitet for lette nyttekjøretøyer, dersom det viser seg å 

være teknisk nødvendig. 

8)  Bestemmelsene som gjennomfører målet om utslipp fra 

lette nyttekjøretøyer, bør være i samsvar med den 

rettslige rammen for gjennomføring av målene om 

utslipp fra den nye personbilflåten fastsatt i 

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

av 23. april 2009 om fastsettelse av utslippsstandarder 

for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte 

metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1). 

9)  Den rettslige rammen for oppnåelsen av det gjennom-

snittlige utslippsmålet for nybilparken av lette 

nyttekjøretøyer bør sikre konkurransemessig nøytrale, 

sosialt rettferdige og bærekraftige reduksjonsmål som 

tar hensyn til mangfoldet av europeiske bilprodusenter, 

og som forhindrer enhver form for urettmessig kon-

kurransevridning mellom dem. Den rettslige rammen 

bør være forenlig med det overordnede målet om å nå 

  

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

Unionens utslippsmål, og bør utfylles med flere 

bruksrelaterte instrumenter som differensierte bil- og 

energiavgifter eller tiltak for å begrense hastigheten til 

lette nyttekjøretøyer. 

10)  For å opprettholde mangfoldet i markedet for lette 

nyttekjøretøyer og dets evne til å imøtekomme ulike 

forbrukerbehov bør CO2-målene for lette nyttekjøretøyer 

fastsettes som en lineær funksjon av kjøretøyets 

nytteverdi. Masse er en egnet parameter til å beskrive 

denne nytteverdien, ettersom det skaper en korrelasjon 

med nåværende utslipp og derfor gir mer realistiske og 

konkurransemessig nøytrale mål. Videre er data om 

masse lett tilgjengelig. Data om alternative nytte-

parametrer som avtrykk (gjennomsnittlig sporvidde x 

akselavstand) og nyttelast bør samles inn for å legge til 

rette for langsiktig evaluering av den nyttebaserte 

metoden. 

11)  Denne forordning fremmer aktivt miljøinnovasjon og tar 

hensyn til framtidig teknologisk utvikling som kan øke 

den europeiske bilindustriens konkurranseevne på lang 

sikt og skape flere kvalitetsarbeidsplasser. For å kunne 

gjøre en systematisk vurdering av reduserte utslipp som 

følge av miljøinnovasjon bør Kommisjonen vurdere 

muligheten for å inkludere miljøinnovasjonstiltak i 

gjennomgangen av prøvingsmetoder i henhold til 

artikkel 14 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning 

av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- 

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

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer(2), samtidig som det tas hensyn til de 

tekniske og økonomiske virkningene av å inkludere 

dem. 

12)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/94/EF av  

13. desember 1999 om tilgjengeligheten av forbruker-

opplysninger om drivstofføkonomi og CO2-utslipp i 

forbindelse med markedsføring av nye personbiler(3) 

krever allerede at salgsfremmende materiell for biler 

oppgir offisielle tall for CO2-utslipp og drivstofforbruk 

til sluttbrukerne. Kommisjonen har i sin 

rekommandasjon 2003/217/EF av 26. mars 2003 om 

anvendelse av bestemmelsene i direktiv 1999/94/EF på 

salgsfremmende materiell på andre medier(4) tolket 

dette som at det omfatter reklame. Virkeområdet til 

direktiv 1999/94/EF bør derfor utvides til lette 

nyttekjøretøyer, slik at reklame som inneholder energi- 

  

(2) EUT L 171 av 29.6.1996, s. 1. 

(3) EFT L 12 av 18.1.2000, s. 16. 

(4) EUT L 82 av 29.3.2003, s. 33. 
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eller prisrelatert informasjon for lette nyttekjøretøyer, 

senest innen 2014 bør inneholde offisielle tall for CO2-

utslipp og drivstofforbruk til sluttbrukerne. 

13)  Ettersom kostnadene ved forskning og utvikling og 

produksjonskostnadene per enhet er svært høye for de 

første generasjonene av teknologi for kjøretøyer med 

svært lave karbondioksidutslipp som bringes i 

omsetning etter at denne forordning har trådt i kraft, tar 

denne forordning foreløpig sikte på å påskynde og 

fremme innføringen på unionsmarkedet av kjøretøyer 

med ultralave karbondioksidutslipp på det første stadiet 

av markedsføringen av dem. 

14)  Bruk av visse alternative drivstoffer kan gi betydelige 

CO2-reduksjoner dersom man ser på kjøretøyets forbruk 

av energi fra både produksjon og bruk. Denne 

forordning inneholder derfor særskilte bestemmelser 

som har til hensikt å fremme bruk av visse kjøretøyer 

med alternativt drivstoff på unionsmarkedet. 

15)  Innen 1. januar 2012 og med sikte på bedre datainn-

samling om og måling av drivstofforbruk bør Kommi-

sjonen vurdere å endre det relevante regelverket for å 

innføre en forpliktelse for produsenter som søker om 

typegodkjenning for kjøretøyer i gruppe N1 som definert 

i vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en 

ramme for godkjenning av motorvogner og deres 

tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til 

slike motorvogner(1), til å utstyre alle kjøretøyer med 

måler for drivstofforbruk. 

16)  For å sikre samsvar med forordning (EF) nr. 443/2009 

og unngå misbruk av reglene bør målet gjelde for alle 

nye lette nyttekjøretøyer som registreres i Unionen for 

første gang, og som, bortsett fra i en begrenset periode, 

ikke tidligere har vært registrert utenfor Unionen. 

17)  Ved direktiv 2007/46/EF opprettes en harmonisert 

ramme som omfatter administrative bestemmelser og 

alminnelige tekniske krav for godkjenning av alle nye 

kjøretøyer som omfattes av direktivet. Den enhet som 

har ansvar for at denne forordning etterleves, bør være 

den samme som har ansvar for alle deler av typegod-

kjenningsprosessen i samsvar med direktiv 2007/46/EF 

og for å sikre produksjonssamsvar. 

18)  Produsentene bør ha fleksibilitet til å bestemme hvordan 

de skal oppfylle sine mål i henhold til denne forordning, 

og bør kunne benytte gjennomsnittlige utslipp for sin 

nybilpark i stedet for å oppfylle CO2-målene for hvert 

enkelt kjøretøy. Produsentene bør derfor pålegges å 

  

(1) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

sikre at gjennomsnittlige spesifikke utslipp for alle nye 

lette nyttekjøretøyer som registreres i Unionen, og som 

de er ansvarlige for, ikke overskrider gjennomsnittet av 

utslippsmålene for slike kjøretøyer. For å lette innfø-

ringen bør dette kravet fases inn mellom 2014 og 2017. 

Dette er i samsvar med overgangsperiodene og innfa-

singsperioden fastsatt i forordning (EF) nr. 443/2009. 

19)  For å sikre at målene gjenspeiler situasjonen til produ-

senter av kjøretøyer i små serier og nisjeprodusenter og 

er i samsvar med produsentenes reduksjonspotensial, 

bør det for slike produsenter fastsettes alternative 

utslippsmål som tar hensyn til det tekniske potensialet 

for at de spesifikke CO2-utslippene til en produsents 

kjøretøyer kan reduseres for slike produsenter, og som 

er i samsvar med de aktuelle markedssegmentenes 

kjennetegn. Dette unntak bør omfattes av gjennom-

gåelsen av målene for spesifikke utslipp i vedlegg I, 

som skal være avsluttet senest i begynnelsen av 2013. 

20)  I Unionens strategi for å redusere CO2-utslipp fra 

personbiler og lette nyttekjøretøyer er det fastsatt en 

integrert metode for å nå Unionens mål om 120 g CO2-

utslipp/km innen 2012, og strategien legger også fram 

en langsiktig visjon for ytterligere utslippsreduksjoner. I 

forordning (EF) nr. 443/2009 er denne langsiktige 

visjonen underbygget med et mål for gjennomsnittlige 

utslipp for nybilparken på 95 g CO2-utslipp/km. For å 

sikre samsvar med denne strategien og gi bransjen 

forutsigbarhet bør det fastsettes et langsiktig mål for 

spesifikke CO2-utslipp for lette nyttekjøretøyer i 2020. 

21)  For å gi produsentene fleksibilitet i måten de oppfyller 

sine utslippsmål på i henhold til denne forordning kan 

produsentene bli enige om å gå sammen i en sammen-

slutning på en åpen, gjennomsiktig og ikke-diskrimi-

nerende måte. Når en sammenslutning opprettes, bør 

målene til de enkelte produsentene erstattes av et felles 

mål for sammenslutningen som skal oppnås i fellesskap 

av dens medlemmer. 

22)  De spesifikke CO2-utslippene til etappevis ferdig-

oppbygde kjøretøyer bør tildeles produsenten av 

basiskjøretøyet. 

23)  For å sikre at verdiene for CO2-utslipp og drivstoff-

effektivitet for etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer er 

representative bør Kommisjonen foreslå en særskilt 

framgangsmåte og vurdere om det bør foretas en 

gjennomgang av typegodkjenningsregelverket.  
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24)  En robust samsvarsordning er nødvendig for å sikre at 

målene i denne forordning blir oppfylt. 

25)  De spesifikke CO2-utslippene fra nye lette 

nyttekjøretøyer måles på harmonisert grunnlag i 

Unionen i samsvar med metoden fastsatt i forordning 

(EF) nr. 715/2007. For å redusere den administrative 

byrden ved denne ordningen bør samsvar måles på 

grunnlag av data om registreringer av nye kjøretøyer i 

Unionen som medlemsstatene samler inn og rapporterer 

til Kommisjonen. For å sikre at dataene som brukes til å 

vurdere samsvar, er konsistente, bør reglene for 

innsamling og rapportering av dataene i størst mulig 

grad harmoniseres. 

26)  Direktiv 2007/46/EF fastsetter at produsentene skal 

utstede et samsvarssertifikat for alle nye lette 

nyttekjøretøyer, og at medlemsstatene skal tillate 

registrering og ibruktaking av et nytt lett nyttekjøretøy 

bare dersom det har et gyldig samsvarssertifikat. Data 

som samles inn av medlemsstatene, bør være i samsvar 

med samsvarssertifikatet som produsenten har utstedt 

for det lette nyttekjøretøyet, og bør bare baseres på dette 

dokumentet. Det bør finnes en standarddatabase på 

unionsplan med data om samsvarssertifikater. Den bør 

brukes som eneste referanse for at medlemsstatene 

lettere skal kunne vedlikeholde sine registreringsdata 

om nyregistrerte kjøretøyer. 

27)  Hvor godt produsentene oppfyller målene i denne 

forordning, bør vurderes på unionsplan. Produsenter 

hvis gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp over-

skrider grensene fastsatt i denne forordning, bør 

pålegges et overtredelsesgebyr for hvert kalenderår fra 

1. januar 2014. Gebyret bør justeres etter i hvilken 

utstrekning produsentene ikke oppfyller målet. For å 

sikre samsvar bør gebyrordningen tilsvare den som er 

fastsatt i forordning (EF) nr. 443/2009. Overtredel-

sesgebyret bør betraktes som en inntekt som inngår i 

Den europeiske unions alminnelige budsjett. 

28)  Eventuelle nasjonale tiltak som medlemsstatene kan 

opprettholde eller innføre i samsvar med artikkel 193 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV), 

bør, i betraktning av denne forordnings formål og 

framgangsmåter, ikke medføre ytterligere eller høyere 

avgifter for produsenter som ikke oppfyller sine mål i 

henhold til denne forordning. 

29)  Denne forordning bør ikke være til hinder for at 

Unionens konkurranseregler anvendes fullt ut. 

30)  Nye metoder bør vurderes for å nå det langsiktige målet, 

særlig når det gjelder kurvens helling, nytteparameteren 

og ordningen med overtredelsesgebyrer. 

31)  Hastighet har stor betydning for drivstofforbruk og 

CO2-utslipp. Uten hastighetsbegrensning for lette 

nyttekjøretøyer vil en eventuell konkurransefaktor når 

det gjelder topphastighet, muligens føre til overdimen-

sjonerte framdriftssystemer og dermed ineffektivitet 

under langsommere driftsforhold. Det bør derfor 

undersøkes om virkeområdet til rådsdirektiv 92/6/EØF 

av 10. februar 1992 om installering og bruk av 

hastighetsbegrensere på visse grupper motorvogner i 

Fellesskapet(1) kan utvides med sikte på å inkludere 

lette nyttekjøretøyer som omfattes av denne forordning. 

32)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne forordning, særlig for vedtakelse av nærmere 

bestemmelser om overvåking og rapportering av 

gjennomsnittlige utslipp, dvs. innsamling, registrering, 

presentasjon, oversending, beregning og formidling av 

data om gjennomsnittlige utslipp og anvendelse av 

kravene fastsatt i vedlegg II samt for vedtakelse av 

nærmere ordninger for innkreving av overtredelsesgebyr 

og nærmere regler om prosedyren for godkjenning av 

innovative teknologier, bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet. Denne myndigheten bør utøves i 

samsvar med 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 gjennom-

føringsmyndighet(2). 

33)  Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV for å 

endre kravene til overvåking og rapportering fastsatt i 

vedlegg II i lys av erfaringene fra anvendelsen av denne 

forordning, justere verdien M0 nevnt i vedlegg I til den 

gjennomsnittlige massen for nye lette nyttekjøretøyer i 

de tre foregående kalenderårene, fastsette regler for 

tolkning av kriteriene for unntak, innholdet i søknader 

om unntak og innholdet i og vurderingen av 

programmer for reduksjon av spesifikke CO2-utslipp 

samt tilpasse formlene i vedlegg I slik at de gjenspeiler 

alle endringer i den påbudte prøvingsmetoden for 

måling av spesifikke CO2-utslipp. Det er særlig viktig at 

Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt 

forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå.  

  

(1) EFT L 57 av 2.3.1992, s. 27. 

(2) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 
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34)  Ettersom målet for denne forordning, som er å fastsette 

krav for CO2-utslipp for nye lette nyttekjøretøyer, ikke 

kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor 

på grunn av forordningens 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 

forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 

går denne forordning ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå dette målet. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

1.  Denne forordning fastsetter krav til CO2-utslipp for nye 

lette nyttekjøretøyer. I denne forordning fastsettes de gjennom-

snittlige CO2-utslippene for nye lette nyttekjøretøyer til 175 g 

CO2/km, noe som skal oppnås gjennom forbedringer i kjøretøy-

teknologi og måles i samsvar med forordning (EF) nr. 715/2007 

og dens gjennomføringstiltak, og gjennom innovative tek-

nologier. 

2.  Fra 2020 fastsetter denne forordning et mål på 147 g 

CO2/km for gjennomsnittlige utslipp fra nye lette 

nyttekjøretøyer som registreres i Unionen, under forutsetning 

av at det bekreftes at dette kan gjennomføres, i samsvar med 

artikkel 13 nr. 1. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på motorvogner i gruppe 

N1 som definert i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF, med en 

referansemasse som ikke overskrider 2 610 kg og kjøretøyer i 

gruppe N1 med utvidet typegodkjenning i samsvar med artikkel 

2 nr. 2 i forordning (EF) nr. 715/2007 («lette nyttekjøretøyer») 

som registreres i Unionen for første gang, og som ikke har vært 

registrert utenfor Unionen tidligere («nye lette 

nyttekjøretøyer»). 

2.  Det skal ikke tas hensyn til tidligere registrering utenfor 

Unionen som er gjort mindre enn tre måneder før registreringen 

i Unionen. 

3.  Denne forordning får ikke anvendelse på spesialkjøretøyer 

som definert i del A nr. 5 i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

1.  I denne forordning menes med 

a) «gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp» når det gjelder 

en produsent, gjennomsnittet av de spesifikke CO2-

utslippene for alle nye lette nyttekjøretøyer fra denne 

produsenten, 

b) «samsvarssertifikat» sertifikatet nevnt i artikkel 18 i 

direktiv 2007/46/EF, 

c) «etappevis ferdigoppbygd kjøretøy» et kjøretøy der 

typegodkjenningen gis etter en typegodkjenningsprosess i 

flere trinn i samsvar med direktiv 2007/46/EF, 

d) «ferdigoppbygd kjøretøy» et kjøretøy som ikke behøver å 

oppbygges ytterligere for å oppfylle relevante tekniske krav 

i direktiv 2007/46/EF, 

e) «basiskjøretøy» et kjøretøy som brukes i første etappe av en 

etappevis typegodkjenningsprosess, 

f) «produsent» den personen eller det organet som er ansvarlig 

overfor typegodkjenningsmyndigheten for alle deler av  

EF-typegodkjenningsprosessen i samsvar med direktiv 

2007/46/EF, og for å sikre produksjonssamsvar, 

g) «masse» et kjøretøys masse med karosseri i driftsferdig 

stand som angitt på samsvarssertifikatet og definert i punkt 

2.6 i vedlegg I til direktiv 2007/46/EF, 

h) «spesifikke CO2-utslipp» utslippene fra et lett nyttekjøretøy 

målt i samsvar med forordning (EF) nr. 715/2007 og angitt 

som masseutslipp av CO2 (blandet kjøring) i samsvars-

sertifikatet for det ferdigoppbygde eller etappevis ferdig-

oppbygde kjøretøyet, 

i) «mål for spesifikke utslipp» når det gjelder en produsent, 

gjennomsnittet av de veiledende spesifikke CO2-utslipp 

som er fastsatt i samsvar med vedlegg I for alle nye lette 

nyttekjøretøyer fra nevnte produsent, eller dersom 

produsenten er innvilget et unntak i samsvar med artikkel 

11, målet for spesifikke utslipp som er fastsatt i henhold til 

nevnte unntak, 

j) «avtrykk» gjennomsnittlig sporvidde multiplisert med 

akselavstanden som angitt på samsvarssertifikatet og 

definert i punkt 2.1 og punkt 2.3 i vedlegg I til direktiv 

2007/46/EF, 

k) «nyttelast» differansen mellom største teknisk tillatte 

totalmasse i henhold til vedlegg II til direktiv 2007/46/EF 

og kjøretøyets masse. 

2.  I denne forordning menes med «en gruppe av tilknyttede 

produsenter» en produsent og dennes tilknyttede foretak. Når 

det gjelder en produsent, menes med «tilknyttede foretak» 

a)  foretak der produsenten direkte eller indirekte 

i)  kan utøve mer enn halvparten av stemmerettene, eller 

ii)  har myndighet til å utpeke over halvparten av 

medlemmene av tilsynsorganet, styret eller organer 

som representerer foretaket juridisk, eller 

iii)  har rett til å lede foretakets virksomhet,  
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b)  foretak som overfor produsenten direkte eller indirekte har de 

rettigheter eller den myndighet som er nevnt i bokstav a), 

c)  foretak der et foretak som er nevnt i bokstav b), direkte eller 

indirekte har de rettigheter eller den myndighet som er 

nevnt i bokstav a), 

d)  foretak der produsenten sammen med ett eller flere av 

foretakene som er nevnt i bokstav a), b) eller c), eller 

foretak der to eller flere av de sistnevnte foretakene i 

fellesskap har de rettigheter eller den myndighet som er 

nevnt i bokstav a), 

e)  foretak der de rettigheter eller den myndighet som er nevnt i 

bokstav a), innehas i fellesskap av produsenten eller ett eller 

flere av dets tilknyttede foretak som nevnt i bokstav a)-d) 

og én eller flere tredjeparter. 

Artikkel 4 

Mål for spesifikke utslipp 

For kalenderåret som starter 1. januar 2014, og hvert 

etterfølgende kalenderår skal hver produsent av lette 

nyttekjøretøyer sikre at dens gjennomsnittlige spesifikke CO2-

utslipp ikke overskrider dens mål for spesifikke utslipp som 

fastsatt i vedlegg I, eller dersom en produsent er innrømmet et 

unntak i henhold til artikkel 11, i samsvar med nevnte unntak. 

Dersom det ikke foreligger spesifikke utslipp for et etappevis 

ferdigoppbygd kjøretøy, skal produsenten av basiskjøretøyet 

bruke det spesifikke utslippet for basiskjøretøyet ved fast-

settelse av gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp. 

For å fastsette hver enkelt produsents gjennomsnittlige 

spesifikke CO2-utslipp skal det tas hensyn til følgende prosent-

deler av hver enkelt produsents nye lette nyttekjøretøyer 

registrert i det aktuelle året: 

— 70 % i 2014, 

— 75 % i 2015, 

— 80 % i 2016, 

—  100 % fra og med 2017. 

Artikkel 5 

Superkreditter 

Ved beregning av gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp skal 

hvert enkelt nye lette nyttekjøretøy med spesifikke CO2-utslipp 

under 50 g CO2/km regnes som 

—  3,5 lette nyttekjøretøyer i 2014, 

—  3,5 lette nyttekjøretøyer i 2015, 

—  2,5 lette nyttekjøretøyer i 2016, 

—  1,5 lette nyttekjøretøyer i 2017, 

—  1 lett nyttekjøretøy i 2018. 

Så lenge superkredittsystemet varer, skal det høyeste antall nye 

lette nyttekjøretøyer med spesifikke CO2-utslipp på mindre enn 

50 g CO2/km som skal omfattes ved bruk av multiplikatorene i 

første ledd, ikke overstige 25 000 lette nyttekjøretøyer per 

produsent. 

Artikkel 6 

Mål for spesifikke utslipp for lette nyttekjøretøyer som 

bruker alternativt drivstoff 

Ved vurdering av hvorvidt en produsent oppfyller målene for 

spesifikke utslipp nevnt i artikkel 4, skal de spesifikke CO2-

utslippene for hvert lette nyttekjøretøy som er konstruert for å 

kunne kjøre på en blanding av bensin og 85 % bioetanol 

(«E85»), og som oppfyller det relevante unionsregelverket eller 

europeiske tekniske standarder, reduseres med 5 % innen  

31. desember 2015 ettersom det teknologiske potensial og 

potensialet for utslippsreduksjon øker ved bruk av biodriv-

stoffer. Denne reduksjonen skal bare få anvendelse dersom 

minst 30 % av bensinstasjonene i medlemsstaten der det lette 

nyttekjøretøyet er registrert, tilbyr en form for denne typen 

alternativt drivstoff som er i samsvar med kriteriene for 

bærekraftig utvikling for biodrivstoffer fastsatt i det relevante 

unionsregelverket. 

Artikkel 7 

Opprettelse av sammenslutninger 

1.  Produsenter av lette nyttekjøretøyer som ikke er innvilget 

unntak i henhold til artikkel 11, kan opprette en sammen-

slutning for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 4. 

2.  En avtale om å opprette en sammenslutning kan gjelde for 

ett eller flere kalenderår, forutsatt at den enkelte avtales 

sammenlagte varighet er høyst fem kalenderår, og at avtalen 

inngås senest 31. desember i det første kalenderåret der 

utslippene skal slås sammen. Produsenter som oppretter en 

sammenslutning, skal legge fram følgende opplysninger for 

Kommisjonen: 

a)  En liste over de produsenter som skal inngå i sammen-

slutningen. 

b)  Navnet på den produsent som er utpekt som leder for 

sammenslutningen, som vil være kontaktpunkt for sammen-

slutningen, og som vil ha ansvar for å innbetale ethvert 

overtredelsesgebyr som sammenslutningen måtte bli ilagt i 

samsvar med artikkel 9. 

c)  Dokumentasjon på at lederen for sammenslutningen kan 

oppfylle forpliktelsene i henhold til bokstav b). 

3.  Dersom den foreslåtte lederen for sammenslutningen ikke 

oppfyller kravet om å innbetale ethvert overtredelsesgebyr som 

sammenslutningen ilegges i samsvar med artikkel 9, skal 

Kommisjonen underrette produsentene. 

4.  Produsentene i en sammenslutning skal i fellesskap 

informere Kommisjonen om enhver endring av leder for 

sammenslutningen eller dens finansielle status, i den grad dette 

kan påvirke sammenslutningens evne til å oppfylle kravet om å 

betale ethvert overtredelsesgebyr som sammenslutningen 

ilegges i samsvar med artikkel 9, og eventuelle endringer med 

hensyn til medlemskap i eller oppløsning av sammenslutningen.  
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5.  Produsenter kan gå sammen i sammenslutninger forutsatt 

at deres avtaler er i samsvar med artikkel 101 og 102 i TEUV, 

og at de gjør det mulig for produsenter som anmoder om 

medlemskap i sammenslutningen, å delta på en åpen, gjennom-

siktig og ikke-diskriminerende måte på forretningsmessig 

rimelige vilkår. Uten å begrense den allmenne anvendelsen av 

Unionens konkurranseregler på slike sammenslutninger skal 

samtlige medlemmer av en sammenslutning sikre at det verken 

deles data eller utveksles opplysninger innenfor rammen av 

deres sammenslutningsordning, unntatt når det gjelder følgende 

opplysninger: 

a)  Gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp. 

b)  Mål for spesifikke utslipp. 

c)  Det samlede antall kjøretøyer som er registrert. 

6.  Nr. 5 gjelder ikke dersom samtlige produsenter i sammen-

slutningen tilhører samme gruppe av tilknyttede produsenter. 

7.  Med mindre det gis en melding i henhold til nr. 3, skal 

produsentene i en sammenslutning når det gjelder opplysninger 

som legges fram for Kommisjonen, vurderes som én produsent 

når det gjelder oppfyllelsen av forpliktelsene i henhold til 

artikkel 4. Overvåkings- og rapporteringsopplysninger om 

individuelle produsenter og om eventuelle sammenslutninger 

skal registreres, rapporteres og gjøres tilgjengelige i sentral-

registeret nevnt i artikkel 8 nr. 4. 

Artikkel 8 

Overvåking og rapportering av gjennomsnittlige utslipp 

1.  For kalenderåret som starter 1. januar 2012, og hvert 

etterfølgende kalenderår skal hver medlemsstat registrere data 

om hvert nye lette nyttekjøretøy som registreres på deres 

territorium i samsvar med del A i vedlegg II. Disse opplys-

ningene skal gjøres tilgjengelige for produsentene og deres 

utpekte importører eller representanter i hver medlemsstat. 

Medlemsstatene skal gjøre det de kan for å sikre at rapporte-

ringsorganene arbeider på en gjennomsiktig måte. 

2.  Innen 28. februar hvert år, første gang i 2013, skal hver 

medlemsstat fastsette og oversende til Kommisjonen de opplys-

ninger som er oppført i del B i vedlegg II for foregående 

kalenderår. Dataene skal oversendes i samsvar med formatet 

angitt i del C i vedlegg II. 

3.  På anmodning fra Kommisjonen skal en medlemsstat også 

oversende alle data som samles inn i samsvar med nr. 1. 

4.  Kommisjonen skal opprette et sentralt register over 

dataene som medlemsstatene rapporterer i henhold til denne 

artikkel, og registeret skal være offentlig tilgjengelig. Innen  

30. juni 2013 og hvert etterfølgende år skal Kommisjonen gjøre 

en foreløpig beregning av følgende for hver produsent: 

a)  Gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp i foregående 

kalenderår. 

b)  Målet for spesifikke utslipp i foregående kalenderår. 

c)  Differansen mellom produsentens gjennomsnittlige 

spesifikke CO2-utslipp i foregående kalenderår og dens mål 

for spesifikke utslipp for samme år. 

Kommisjonen skal underrette hver produsent om dens forelø-

pige beregning for produsenten. Meldingen skal inneholde data 

for hver medlemsstat om antall nye lette nyttekjøretøyer som er 

registrert, og deres spesifikke CO2-utslipp. 

5.  Produsentene kan innen tre måneder etter mottak av 

underretningen om den foreløpige beregningen i henhold til  

nr. 4, underrette Kommisjonen om eventuelle feil i dataene og 

angi i hvilken medlemsstat produsenten mener feilen har 

oppstått. 

6.  Kommisjonen skal se nærmere på alle meldinger fra 

produsentene og innen 31. oktober enten bekrefte eller endre de 

foreløpige beregningene i henhold til nr. 4. 

7.  Dersom Kommisjonen på grunnlag av beregningene som 

er gjort i henhold til artikkel 5, mener at en produsents 

gjennomsnittlige spesifikke utslipp av CO2 i kalenderårene 

2012 og 2013 overskrider dens mål for spesifikke utslipp, skal 

den underrette produsenten om dette. 

8.  I hver medlemsstat skal den vedkommende myndighet 

som er ansvarlig for innsamling og formidling av over-

våkingsdata i samsvar med denne forordning, være den som er 

utpekt i samsvar med artikkel 8 nr. 7 i forordning (EF)  

nr. 443/2009. 

9.  Kommisjonen skal vedta nærmere regler for overvåking 

og rapportering av data i henhold til denne artikkel, og for 

anvendelsen av vedlegg II. Disse gjennomføringsrettsaktene 

skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i 

artikkel 14 nr. 2. 

For å ta hensyn til erfaringene fra anvendelsen av denne 

forordning kan Kommisjonen endre vedlegg II ved hjelp av 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 15 og i henhold til 

vilkårene fastsatt i artikkel 16 og 17. 

10.  Medlemsstatene skal også samle inn og rapportere data i 

samsvar med denne artikkel om registreringer av kjøretøyer i 

gruppe M2 og N2 som definert i vedlegg II til direktiv 

2007/46/EF med en referansemasse på høyst 2 610 kg, og 

kjøretøyer med utvidet typegodkjenning i samsvar med artikkel 

2 nr. 2 i forordning (EF) nr. 715/2007. 

Artikkel 9 

Overtredelsesgebyr 

1.  For perioden fra og med 1. januar til og med  

31. desember 2014 og hvert etterfølgende kalenderår skal 

Kommisjonen ilegge en produsent eller leder av en sammen-

slutning et overtredelsesgebyr dersom en produsents spesifikke 

CO2-utslipp overskrider dens mål for spesifikke utslipp.  
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2.  Overtredelsesgebyret i henhold til nr. 1 beregnes ved hjelp 

av følgende formel: 

a)  Fra 2014 til 2018: 

i)  Ved utslippsoverskridelser på mer enn 3 g CO2/km: 

((Utslippsoverskridelse – 3 g CO2/km) × 95 euro  

+ 45 euro) × antall nye lette nyttekjøretøyer. 

ii)  Ved utslippsoverskridelser på mer enn 2 g CO2/km, 

men ikke mer enn 3 g CO2/km: 

((Utslippsoverskridelse – 2 g CO2/km) × 25 euro  

+ 20 euro) × antall nye lette nyttekjøretøyer. 

iii)  Ved utslippsoverskridelser på mer enn 1 g CO2/km, 

men ikke mer enn 2 g CO2/km: 

((Utslippsoverskridelse – 1 g CO2/km) × 15 euro  

+ 5 euro) × antall nye lette nyttekjøretøyer. 

iv)  Ved utslippsoverskridelser på høyst 1 g CO2/km: 

((Utslippsoverskridelse x 5 euro) × antall nye lette 

nyttekjøretøyer. 

b)  Fra 2019: 

((Utslippsoverskridelse x 95 euro) × antall nye lette 

nyttekjøretøyer. 

I denne artikkel menes med 

—  «utslippsoverskridelse» antall (et positivt tall) g/km som 

produsentens gjennomsnittlige spesifikke utslipp av CO2, 

idet det tas hensyn til reduksjon i CO2-utslipp som følge av 

innovative teknologier som er godkjent i samsvar med 

artikkel 12, overstiger dens mål for spesifikke utslipp med i 

kalenderåret eller deler av kalenderåret som forpliktelsen i 

henhold til artikkel 4 gjelder for, avrundet til nærmeste tre 

desimaler, og 

—  «antall nye lette nyttekjøretøyer» antall nye lette 

nyttekjøretøyer som produsenten har produsert, og som er 

registrert i nevnte periode i henhold til innfasingskriteriene 

fastsatt i artikkel 4. 

3.  Kommisjonen skal vedta nærmere ordninger for 

innkreving av overtredelsesgebyrer i henhold til nr. 1 i denne 

artikkel. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar 

med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 14 nr. 2. 

4.  Overtredelsesgebyrene skal betraktes som en inntekt som 

inngår i Den europeiske unions alminnelige budsjett. 

Artikkel 10 

Offentliggjøring av produsentenes resultater 

1.  Innen 31. oktober 2013 og 31. oktober i hvert 

etterfølgende år skal Kommisjonen offentliggjøre en liste med 

følgende opplysninger for hver produsent: 

a)  Produsentens mål for spesifikke utslipp i foregående 

kalenderår. 

b)  Produsentens gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp i 

foregående kalenderår. 

c)  Differansen mellom produsentens gjennomsnittlige 

spesifikke CO2-utslipp i foregående kalenderår og produ-

sentens mål for spesifikke utslipp for samme år. 

d)  Gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp for alle nye lette 

nyttekjøretøyer registrert i Unionen i foregående 

kalenderår. 

e)  Gjennomsnittlig masse for alle nye lette nyttekjøretøyer 

registrert i Unionen i foregående kalenderår. 

2.  Fra og med 31. oktober 2015 skal listen som offentliggjø-

res i henhold til nr. 1, også angi hvorvidt produsenten har 

oppfylt kravene i artikkel 4 for foregående kalenderår. 

Artikkel 11 

Unntak for visse produsenter 

1.  En søknad om unntak fra målene for spesifikke utslipp 

beregnet i samsvar med vedlegg I kan inngis av en produsent av 

færre enn 22 000 nye lette nyttekjøretøyer som registreres i 

Unionen per kalenderår, og som 

a)  ikke tilhører en gruppe av tilknyttede produsenter, eller 

b)  tilhører en gruppe av tilknyttede produsenter som samlet er 

ansvarlig for færre enn 22 000 nye lette nyttekjøretøyer som 

registreres i Unionen per kalenderår, eller 

c)  tilhører en gruppe av tilknyttede produsenter, men driver 

eget produksjonsanlegg og egen utviklingsavdeling. 

2.  Et unntak som det søkes om i henhold til nr. 1, kan 

innvilges for en periode på høyst fem år. En søknad skal inngis 

til Kommisjonen og inneholde 

a)  navn på og kontaktperson hos produsenten, 

b)  dokumentasjon på at produsenten oppfyller kriteriene for å 

søke om unntak i henhold til nr. 1, 

c)  nærmere opplysninger om lette nyttekjøretøyer som den 

produserer, inkludert kjøretøyenes masse og spesifikke 

CO2-utslipp, og 

d)  et mål for spesifikke utslipp som står i forhold til reduk-

sjonspotensialet, inkludert det økonomiske og teknologiske 

potensial til å redusere de spesifikke CO2-utslippene, og 

som tar hensyn til kjennetegnene ved markedet for typen 

lett nyttekjøretøy som produseres.  
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3.  Dersom Kommisjonen anser at produsenten oppfyller 

kriteriene for unntak i henhold til nr. 1 og er overbevist om at 

produsentens forslag til mål for spesifikke utslipp står i forhold 

til dens reduksjonspotensial, inkludert det økonomiske og 

teknologiske potensial til å redusere de spesifikke CO2-

utslippene, samtidig som det tas hensyn til kjennetegnene ved 

markedet for typen lett nyttekjøretøy som produseres, skal 

Kommisjonen innvilge produsenten unntak. Unntaket skal 

gjelde fra 1. januar i året etter at unntaket ble innvilget. 

4.  En produsent som omfattes av et unntak i samsvar med 

denne artikkel, skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 

enhver endring som fører til eller kan føre til at den ikke lenger 

oppfyller kriteriene for unntak. 

5.  Dersom Kommisjonen på grunnlag av en melding i 

henhold til nr. 4 eller på annen måte anser at en produsent ikke 

lenger oppfyller kriteriene for unntak, skal Kommisjonen 

tilbakekalle unntaket med virkning fra 1. januar i neste 

kalenderår og underrette produsenten om dette. 

6.  Dersom produsenten ikke oppnår sine mål for spesifikke 

utslipp, skal Kommisjonen ilegge produsenten et over-

tredelsesgebyr som fastsatt i artikkel 9. 

7.  Kommisjonen skal vedta regler som utfyller nr. 1–6 i 

denne artikkel, blant annet om tolkningen av kriteriene for 

unntak, innholdet i søknadene og innholdet i og vurderingen av 

programmene for reduksjon av spesifikke CO2-utslipp, ved 

hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 15 og med 

forbehold for vilkårene fastsatt i artikkel 16 og 17. 

8.  Søknader om unntak, inkludert opplysninger som støtter 

søknaden, meldinger i henhold til nr. 4, tilbakekallinger i 

henhold til nr. 5 og enhver ilegging av overtredelsesgebyr i 

henhold til nr. 6 samt rettsakter som vedtas i henhold til nr. 7, 

skal offentliggjøres i henhold til europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig 

tilgang til Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens 

dokumenter(1). 

Artikkel 12 

Miljøinnovasjon 

1.  På anmodning fra en leverandør eller en produsent skal 

det tas hensyn til CO2-reduksjoner som oppnås ved bruk av 

innovative teknologier. Det samlede bidraget fra slike 

teknologier til reduksjon av en produsents mål for spesifikke 

utslipp, kan være på høyst 7 g CO2/km. 

2.  Kommisjonen skal vedta nærmere bestemmelser om en 

framgangsmåte for godkjenning av slike innovative teknologier 

innen 31. desember 2012. Disse gjennomføringsrettsaktene skal 

  

(1) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43. 

vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 

14 nr. 2 i denne forordning. Disse nærmere bestemmelsene skal 

være i samsvar med bestemmelsene i artikkel 12 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 443/2009, og skal bygge på følgende 

kriterier for innovative teknologier: 

a)  CO2-reduksjonene som oppnås ved bruk av innovative 

teknologier, skal kunne tilskrives leverandøren eller 

produsenten. 

b)  De innovative teknologiene skal bidra til en bekreftet 

reduksjon av CO2-utslippene. 

c)  De innovative teknologiene skal ikke omfattes av den 

standardiserte prøvingssyklusen for CO2-målinger eller 

obligatoriske bestemmelser som følge av utfyllende 

ytterligere tiltak som gjennomføres for å oppnå en CO2-

reduksjon på 10 g/km som nevnt i artikkel 1 i forordning 

(EF) nr. 443/2009, eller være obligatoriske i henhold til 

andre bestemmelser i Unionens regelverk. 

3.  En leverandør eller produsent som søker om å få et tiltak 

godkjent som en innovativ teknologi, skal framlegge en rapport, 

inkludert en verifikasjonsrapport utarbeidet av et uavhengig, 

godkjent organ, for Kommisjonen. Dersom det foreligger en 

mulig vekselvirkning mellom tiltaket og en annen innovativ 

teknologi som allerede er godkjent, skal rapporten nevne denne 

vekselvirkningen, og verifikasjonsrapporten skal vurdere i 

hvilken utstrekning vekselvirkningen påvirker den reduksjon 

som oppnås gjennom det enkelte tiltak. 

4.  Kommisjonen skal godkjenne den oppnådde reduksjonen 

på grunnlag av kriteriene fastsatt i nr. 2. 

Artikkel 13 

Vurdering og rapportering 

1.  Innen 1. januar 2013 skal Kommisjonen fullføre en 

gjennomgåelse av målene for spesifikke utslipp i vedlegg I og 

unntakene i artikkel 11, med sikte på å fastsette 

—  nærmere bestemmelser for å oppnå et langsiktig mål på 

147 g CO2/km innen 2020 på en kostnadseffektiv måte, 

under forutsetning av at det bekreftes at dette kan 

gjennomføres, og 

—  aspekter ved gjennomføringen av dette målet, inkludert 

overtredelsesgebyret. 

På grunnlag av denne gjennomgåelsen og konsekvensanalysen, 

som omfatter en samlet vurdering av konsekvensene for 

bilindustrien og de industrier som er avhengige av den, skal 

Kommisjonen ved behov framlegge et forslag om å endre denne 

forordning i samsvar med den ordinære regelverksprosedyren 

og på en måte som er så konkurransemessig nøytral som mulig, 

og som er sosialt rettferdig og bærekraftig.  
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2.  Kommisjonen skal ved behov og senest i 2014 framlegge 

et forslag for Europaparlamentet og Rådet om at denne 

forordning, med sikte på å oppnå det langsiktige målet fra 2020, 

skal omfatte kjøretøyer i gruppe N2 og M2 som definert i 

vedlegg II til direktiv 2007/46/EF med en referansemasse på 

høyst 2 610 kg, og kjøretøyer med utvidet typegodkjenning i 

samsvar med artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF) nr. 715/2007. 

3.  Innen 2014 skal Kommisjonen etter en konsekvensanalyse 

offentliggjøre en rapport om tilgjengeligheten av data om 

avtrykk og nyttelast og bruk av dem som nytteparametrer for å 

fastsette mål for spesifikke utslipp, og ved behov framlegge et 

forslag for Europaparlamentet og Rådet om endring av vedlegg 

I i samsvar med den ordinære regelverksprosedyren. 

4.  Innen 31. desember 2011 skal Kommisjonen fastsette en 

framgangsmåte for å oppnå representative verdier for CO2-

utslipp, drivstoffeffektivitet og masse for etappevis ferdig-

oppbygde kjøretøyer samtidig som det sikres at produsenten av 

basiskjøretøyet i god tid har tilgang til opplysninger om masse 

og spesifikke CO2-utslipp for det etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyet. 

5.  Innen 31. oktober 2016 og deretter hvert tredje år skal 

Kommisjonen ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 15 og med forbehold for vilkårene fastsatt i artikkel 16 

og 17 endre vedlegg I for å tilpasse verdien M0 til den gjennom-

snittlige massen for nye lette nyttekjøretøyer i de tre foregående 

kalenderårene. 

Nevnte tilpasninger skal tre i kraft første gang 1. januar 2018 og 

deretter hvert tredje år. 

6.  Kommisjonen skal inkludere lette nyttekjøretøyer i 

gjennomgåelsen av framgangsmåten for å måle CO2-utslipp i 

samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 443/2009. 

Fra og med den dato da den reviderte prosedyren for måling av 

CO2-utslipp får anvendelse, skal innovative teknologier ikke 

lenger godkjennes i henhold til framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 12. 

Kommisjonen skal inkludere lette nyttekjøretøyer i gjennom-

gåelsen av direktiv 2007/46/EF i samsvar med artikkel 13 nr. 4 

i forordning (EF) nr. 443/2009. 

For å gjenspeile eventuelle endringer i den påbudte prø-

vingsmetoden for måling av spesifikke CO2-utslipp skal 

Kommisjonen tilpasse formlene i vedlegg I ved hjelp av 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 15 og med forbehold 

for vilkårene fastsatt i artikkel 16 og 17. 

Artikkel 14 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for klimaendringer 

nedsatt ved artikkel 9 i europaparlaments- og rådsvedtak 

280/2004/EF av 11. februar 2004 om en overvåkingsordning 

for Fellesskapets utslipp av klimagasser og for gjennomføring 

av Kyoto-protokollen(1). 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. 

Artikkel 15 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i 

artikkel 8 nr. 9 annet ledd, artikkel 11 nr. 7, artikkel 13 nr. 5 og 

artikkel 13 nr. 6 fjerde ledd skal gis Kommisjonen for en 

periode på fem år fra 3. juni 2011. Kommisjonen skal utarbeide 

en rapport om den delegerte myndigheten senest seks måneder 

før utgangen av femårsperioden. Den delegerte myndigheten 

skal forlenges automatisk med perioder av samme varighet med 

mindre Europaparlamentet eller Rådet tilbakekaller den i 

samsvar med artikkel 16. 

2.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

3.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommi-

sjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i artikkel 16 og 17. 

Artikkel 16 

Tilbakekalling av delegert myndighet 

1.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 8 nr. 9 annet 

ledd, artikkel 11 nr. 7, artikkel 13 nr. 5 og artikkel 13 nr. 6 

fjerde ledd kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamen-

tet eller Rådet. 

2.  Institusjonen som har innledet en intern framgangsmåte 

for å beslutte om en delegert myndighet skal tilbakekalles, skal 

bestrebe seg på å underrette den andre institusjonen og 

Kommisjonen i rimelig tid før endelig beslutning treffes, med 

angivelse av hvilken delegert myndighet som kan bli 

tilbakekalt, samt mulige årsaker til tilbakekallingen. 

3.  Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den 

får anvendelse umiddelbart eller på et senere tidspunkt angitt i 

beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte 

rettsakter som allerede er trådt i kraft. Den skal kunngjøres i 

Den europeiske unions tidende.  

  

(1) EUT L 49 av 19.2.2004, s. 1. 
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Artikkel 17 

Innsigelser mot delegerte rettsakter 

1.  Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse mot en 

delegert rettsakt innen en frist på to måneder fra den dag 

underretningen ble gitt. 

På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne 

fristen med to måneder. 

2.  Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort 

innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen nevnt i 

nr. 1, skal den kunngjøres i Den europeiske unions tidende og 

tre i kraft den dag som angis der. 

Den delegerte rettsakten kan kunngjøres i Den europeiske 

unions tidende og tre i kraft før utløpet av nevnte frist dersom 

både Europaparlamentet og Rådet har underrettet Kommisjonen 

om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. 

3.  Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør innsigelse 

mot den delegerte rettsakten innen fristen nevnt i nr. 1, trer den 

ikke i kraft. Institusjonen som gjør innsigelse mot den delegerte 

rettsakten, skal grunngi dette. 

Artikkel 18 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den tredje 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 Strasbourg 11. mai 2011. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK GYŐRI E. 

 President Formann 

 _____   
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VEDLEGG I 

MÅL FOR SPESIFIKKE CO2-UTSLIPP 

1.  De veiledende spesifikke CO2-utslippene for hvert lette nyttekjøretøy, målt i g/km, skal fastsettes i samsvar med 

følgende formler: 

a)  fra 2014 til 2017: 

 Veiledende spesifikke CO2-utslipp = 175 + a × (M – M0) 

 der 

M = kjøretøyets masse i kilo (kg) 

M0 = 1 706,0 

a = 0,093 

b)  Fra 2018: 

 Veiledende spesifikke CO2-utslipp = 175 + a × (M – M0) 

 der 

M = kjøretøyets masse i kilo (kg) 

M0 = den vedtatte verdien i henhold til artikkel 13 nr. 5 

a = 0,093. 

2.  Målet for spesifikke utslipp for en produsent i et kalenderår skal beregnes som gjennomsnittet av de veiledende 

spesifikke CO2-utslippene fra hvert nye lette nyttekjøretøy registrert i det aktuelle kalenderåret, og som produsenten 

har produsert. 

 ______  
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VEDLEGG II 

OVERVÅKING OG RAPPORTERING AV UTSLIPP 

A.  Innsamling av data om nye lette nyttekjøretøyer og fastsettelse av hvilke opplysninger som skal registreres ved 

overvåking av CO2-utslipp 

1.  For året som starter 1. januar 2012, og hvert etterfølgende år skal medlemsstatene registrere følgende 

opplysninger om hvert nye lette nyttekjøretøy som registreres på deres territorium: 

a)  Produsent. 

b)  Type, variant og versjon. 

c)  Spesifikke CO2-utslipp (g/km). 

d)  Masse (kg). 

e)  Akselavstand (mm). 

f)  Sporvidde for styreaksel (mm) og annen aksel (mm). 

g)  Største teknisk tillatte totalmasse (i kg) i henhold til vedlegg III til direktiv 2007/46/EF. 

2.  Opplysningene nevnt i nr. 1 skal hentes fra samsvarssertifikatet til det aktuelle lette nyttekjøretøyet. Dersom det 

i samsvarssertifikatet angis både en minste og en største masse for et lett nyttekjøretøy, skal medlemsstatene 

bare bruke det største tallet med henblikk på anvendelsen av denne forordning. For kjøretøyer som bruker to 

typer drivstoff (bensin/gass), og der samsvarssertifikatet inneholder tall for spesifikke CO2-utslipp for begge 

drivstofftyper, skal medlemsstatene bare bruke tallet som måles for gass. 

3.  For kalenderåret som starter 1. januar 2012, og hvert etterfølgende kalenderår skal hver medlemsstat i samsvar 

med metodene i del B i dette vedlegget, for hver produsent fastsette 

a)  samlet antall nye lette nyttekjøretøyer som er registrert på medlemsstatens territorium, 

b)  gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp i henhold til del B nr. 2 i dette vedlegg, 

c)  gjennomsnittlig masse i henhold til del B nr. 3 i dette vedlegg, 

d)  for hver versjon av hver variant av hver type nytt lett nyttekjøretøy: 

i)  samlet antall nye lette nyttekjøretøyer registrert på medlemsstatens territorium i henhold til del B nr. 4 i 

dette vedlegg, 

ii)  spesifikke CO2-utslipp, 

iii)  masse, 

iv)  kjøretøyets avtrykk i henhold til del B nr. 5 i dette vedlegg, 

v)  nyttelast. 

B.  Metode for å fastsette hvilke data som skal registreres ved overvåking av CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer 

Overvåkingsdata som medlemstatene er pålagt å fastsette i samsvar med del A nr. 3 i dette vedlegg, skal fastsettes i 

samsvar med metoden i denne del. 

1.  Antall registrerte nye lette nyttekjøretøyer (N) 

Medlemsstatene skal fastsette antall nye lette nyttekjøretøyer som er registrert på deres territorium i det aktuelle 

overvåkingsåret (N). 
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2.  Gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer (Save) 

Gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp fra alle nye lette nyttekjøretøyer som er registrert på en medlemsstats 

territorium i overvåkingsåret (Save), beregnes ved å dividere summen av spesifikke CO2-utslipp fra hvert enkelt 

nytt kjøretøy (S) med antall nye kjøretøyer (N). 

Save = (1/N) × Σ S 

3.  Gjennomsnittlig masse for nye lette nyttekjøretøyer 

Gjennomsnittlig masse for alle nye lette nyttekjøretøyer som er registrert på en medlemsstats territorium i 

overvåkingsåret (Mave), beregnes ved å dividere summen av massen for hvert enkelt nye kjøretøy (M) med 

antallet nye kjøretøyer (N). 

Mave = (1/N) × Σ M 

4.  Nye lette nyttekjøretøyers fordeling på ulike versjoner 

For hver versjon av hver variant av hver type nytt lett nyttekjøretøy skal antall nyregistrerte kjøretøyer, 

kjøretøyenes masse, spesifikke CO2-utslipp, akselavstand, sporvidde og største teknisk tillatte totalmasse 

registreres. 

5.  Avtrykk 

Kjøretøyets avtrykk skal beregnes ved å multiplisere kjøretøyets akselavstand med bilens gjennomsnittlige 

sporvidde. 

6.  Nyttelast 

Kjøretøyets nyttelast defineres som differansen mellom største teknisk tillatte totalmasse i henhold til vedlegg II 

til direktiv 2007/46/EF og kjøretøyets masse. 

7.  Etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer 

De spesifikke CO2-utslippene til etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer skal tildeles produsenten av 

basiskjøretøyet. 

For å sikre at verdiene for CO2-utslipp, drivstoffeffektivitet og masse for etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer 

er representative uten å påføre produsenten av basiskjøretøyer for store byrder, skal Kommisjonen foreslå en 

særskilt framgangsmåte for overvåking og gjennomgå og foreta nødvendige endringer i det relevante 

typegodkjenningsregelverket senest innen 31. desember 2011. 

Ved fastsettelse av en slik framgangsmåte skal Kommisjonen ved behov fastsette hvordan massen og CO2-

verdier overvåkes, basert på en tabell over CO2-verdier som tilsvarer ulike endelige treghetsvektklasser, eller 

basert på bare én CO2-verdi utledet fra basiskjøretøyets masse pluss en standardmasse avhengig av klasse N1. I 

sistnevnte tilfelle brukes denne massen også til del C i dette vedlegg. 

Kommisjonen skal også sikre at produsenten av basiskjøretøyet i god tid har tilgang til opplysninger om masse 

og spesifikke CO2-utslipp for det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet. 

C.  Format for oversending av data 

For hver produsent og hvert år skal medlemsstatene rapportere dataene i del A nr. 3 i dette vedlegg i følgende 

formater: 
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Avsnitt 1 – Aggregerte overvåkingsdata 

Medlemsstat(1):  

År:  

Datakilde:  

 

Produsent 
Samlet antall registrerte nye lette 

nyttekjøretøyer 

Antall nye lette nyttekjøretøyer 

med utslippsverdi 

Antall nye lette nyttekjøretøyer 

med masseverdi 

Antall nye lette nyttekjøretøyer 

med verdi for akselavstand 

Antall nye lette nyttekjøretøyer 

med verdi for sporvidde for 

styreaksel 

Antall nye lette nyttekjøretøyer 

med verdi for sporvidde for 

annen aksel 

(Produsent 1) … … … … … … 

(Produsent 2) … … … … … … 

… … … … … … … 

Samlet for alle produsenter … … … … … … 

(1)  ISO 3166 tobokstavskoder, unntatt for Hellas og Det forente kongerike, hvis kode er henholdsvis «EL» og «UK». 
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Prod. 1 Prod. 1 Prod. 1 Type 1 Variant 1 Versjon 1 … … … … … … …  … … … … … … … … … 

Prod. 1 Prod. 1 Prod. 1 Type 1 Variant 1 Versjon 2 … … … … … … …  … … … … … … … … … 

Prod. 1 Prod. 1 Prod. 1 Type 1 Variant 2 Versjon 1 … … … … … … …  … … … … … … … … … 

Prod. 1 Prod. 1 Prod. 1 Type 1 Variant 2 Versjon 2 … … … … … … …  … … … … … … … … … 

Prod. 1 Prod. 1 Prod. 1 Type 2 Variant 1 Versjon 1 … … … … … … …  … … … … … … … … … 

Prod. 1 Prod. 1 Prod. 1 Type 2 Variant 1 Versjon 2 … … … … … … …  … … … … … … … … … 
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Prod. 1 Prod. 1 Prod. 1 Type 2 Variant 2 Versjon 1 … … … … … … …  … … … … … … … … … 

Prod. 1 Prod. 1 Prod. 1 Type 2 Variant 2 Versjon 2 … … … … … … …  … … … … … … … … … 

Prod. 1 Prod. 1 Prod. 1 … … … … … … … … … …  … … … … … … … … … 

Prod. 2 Prod. 2 Prod. 2 Type 1 Variant 1 Versjon 1 … … … … … … …  … … … … … … … … … 

Prod. 2 Prod. 2 Prod. 2 Type 1 Variant 1 Versjon 2 … … … … … … …  … … … … … … … … … 

Prod. 2 Prod. 2 Prod. 2 Type 1 Variant 2 Versjon 1 … … … … … … …  … … … … … … … … … 
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Prod. 2 Prod. 2 Prod. 2 … … … … … … … … … …  … … … … … … … … … 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 253/2014 

av 26. februar 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 510/2011 for å definere metodene for å nå målet om å redusere 

CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer innen 2020(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 192 nr. 1, 

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)  I henhold til artikkel 13 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 510/2011(3) skal Kommisjonen, 

under forutsetning av at det bekreftes at dette kan 

gjennomføres, vurdere metodene for å oppnå målet om 

147 g CO2/km innen 2020, inkludert formlene fastsatt i 

vedlegg I til nevnte forordning og unntakene fastsatt i 

artikkel 11. Denne forordning bør være så konkurranse-

messig nøytral, sosialt rettferdig og bærekraftig som 

mulig. 

2)  På grunn av sammenhengen mellom CO2-utslipp og 

drivstofforbruk kan det å definere metoder for å 

redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer også bidra 

til å redusere drivstofforbruk og relaterte kostnader for 

eiere av slike kjøretøyer på en kostnadseffektiv måte. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 84 av 20.3.2014, s. 38, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 av  

16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, 

s. 14. 

(1) EUT C 44 av 15.2.2013, s. 109. 

(2) Europaparlamentets holdning av 14. januar 2014 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 11. februar 2014. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av  

11. mai 2011 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye lette 

kjøretøyer som del av Unionens integrerte metode for å redusere 

CO2-utslipp fra lette kjøretøyer (EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1). 

3)  Med henblikk på å verifisere overholdelsen av målet om 

147 g CO2/km bør det klargjøres at CO2-utslipp fortsatt 

bør måles i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 715/2007(4) og dens gjennomfø-

ringstiltak samt innovative teknologier. 

4)  I henhold til den tekniske analysen som ble utført i 

forbindelse med konsekvensvurderingen, er teknolo-

giene som kreves for å oppfylle målet på 147 g CO2/km, 

tilgjengelige, og de nødvendige reduksjonene kan 

oppnås ved lavere kostnader enn det som er beregnet i 

tidligere tekniske analyser før vedtakelsen av forordning 

(EU) nr. 510/2011. I tillegg har avstanden mellom de 

nåværende gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippene 

fra nye lette nyttekjøretøyer og målet på 147 g CO2/km 

minsket. Det er derfor bekreftet at det er mulig å nå 

dette målet innen 2020. 

5)  For å ta hensyn til de uforholdsmessig store konse-

kvensene for de minste produsentene dersom de skal 

overholde målene for spesifikke utslipp fastsatt på 

grunnlag av kjøretøyets nytte, den store administrative 

byrden i forbindelse med unntaksprosedyren og den 

marginale fordelen i form av lavere CO2-utslipp fra 

kjøretøyer som selges av disse produsentene, bør 

produsenter som er ansvarlige for færre enn 1 000 nye 

lette nyttekjøretøyer registrert i Unionen hvert år, unntas 

fra målene for spesifikke utslipp og overtredel-

sesgebyret. 

6)  Framgangsmåten for å gi unntak til små produsenter bør 

forenkles for å gi økt fleksibilitet med hensyn til når 

slike produsenter skal framlegge søknad om unntak og 

når Kommisjonen skal innvilge en slik søknad. 

7)  For at bilindustrien skal kunne satse på langsiktige 

investeringer og innovasjon, er det ønskelig å gi 

indikasjoner på hvordan forordning (EU) nr. 510/2011 

bør endres for perioden etter 2020. Slike indikasjoner 

bør være basert på en vurdering av hvor raskt reduk-

sjonen bør skje i henhold til Unionens langsiktige 

klimamål og konsekvensene for utvikling av kostnads-

effektiv CO2-reduserende teknologi for lette 

nyttekjøretøyer. Kommisjonen bør innen 2015 

gjennomgå slike faktorer og legge fram en rapport om 

funnene for Europaparlamentet og Rådet. Rapporten 

bør, der det er relevant, inneholde forslag til endring av 

forordning (EU) nr. 510/2011 i forbindelse med 

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette 

person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT  

L 171 av 29.6.2007, s. 1). 

2019/EØS/42/20 
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fastsettelse av mål for CO2-utslipp for nye lette 

nyttekjøretøyer etter 2020, inkludert en mulig 

fastsettelse av et realistisk og oppnåelig mål for 2025, 

basert på en omfattende konsekvensvurdering som tar 

hensyn til fortsatt konkurranseevne i bilindustrien og 

tilknyttede industrier, og samtidig følger en klar plan for 

utslippsreduksjon som er i overensstemmelse med 

Unionens langsiktige klimamål. Når slike forslag 

utarbeides, bør Kommisjonen sikre at forslagene er så 

konkurransemessig nøytrale, sosialt rettferdige og 

bærekraftige som mulig. 

8)  Utslipp av klimagasser knyttet til energiforsyning samt 

produksjon og avhending av kjøretøyer utgjør en 

vesentlig del av CO2-avtrykket fra veitransport og vil 

sannsynligvis øke betydelig i framtiden. Det bør derfor 

iverksettes politiske tiltak som får produsentene til å 

velge optimale løsninger som særlig tar hensyn til 

klimagassutslipp fra produksjon av energi til kjøretøyer, 

for eksempel elektrisitet og alternative drivstoffer, og 

som sikrer at slike oppstrømsutslipp ikke uthuler 

fordelene ved kjøretøyenes forbedrede energibruk ved 

drift, som forordning (EF) nr. 510/2011 tar sikte på. 

9)  I henhold til artikkel 13 nr. 3 i forordning (EU)  

nr. 510/2011 skal Kommisjonen offentliggjøre en 

rapport om tilgjengeligheten av data om avtrykk og 

nyttelast og deres bruk som nytteparametrer for å 

fastsette mål for spesifikke CO2-utslipp som uttrykt ved 

formlene fastsatt i vedlegg I til forordning (EU)  

nr. 510/2011. Selv om disse dataene er tilgjengelige og 

deres potensielle bruk er vurdert i konsekvensvur-

deringen, er det konkludert med at det er mer kostnads-

effektivt å fortsatt benytte masse i driftsferdig stand som 

nytteparameter for 2020-målet for lette nyttekjøretøyer. 

10)  Det er hensiktsmessig å beholde metoden med å 

fastsette målet på grunnlag av et lineært forhold mellom 

det lette nyttekjøretøyets nytte og dets mål for CO2-

utslipp som uttrykt i formlene fastsatt i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 510/2011, ettersom dette gjør det 

mulig å beholde mangfoldet i markedet for lette 

nyttekjøretøyer og produsentenes evne til å i møte-

komme ulike forbrukerbehov, slik at urettmessig 

konkurransevridning unngås. Metoden bør imidlertid 

oppdateres for å ta hensyn til de siste tilgjengelige 

dataene om registreringer av nye lette nyttekjøretøyer. 

11)  I sin konsekvensvurdering vurderte Kommisjonen 

tilgjengeligheten av avtrykksdata og bruken av avtrykk 

som nytteparameter i formlene fastsatt i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 510/2011. På grunnlag av denne 

vurderingen har Kommisjonen konkludert med at masse 

skal benyttes som nytteparameter i formelen for 2020. 

12)  I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009(1) skal Kommisjonen utføre en konse-

kvensanalyse for å gjennomgå prøvingsmetodene med 

sikte på å gjenspeile bilenes faktiske CO2-utslipp. 

Forordning (EU) nr. 510/2011 utvider gjennomgåelsen 

av prøvingsmetodene til å omfatte lette nyttekjøretøyer. 

Det er behov for å endre den gjeldende «New European 

Driving Cycle» (NEDC) for å sikre at den er 

representativ for de faktiske kjøreforholdene og for å 

unngå en undervurdering av faktiske CO2-utslipp og 

faktisk drivstofforbruk. En ny og mer realistisk og 

pålitelig prøvingsmetode bør avtales så raskt som mulig. 

Arbeidet i denne retningen fortsetter gjennom utviklin-

gen av en globalt harmonisert prøvingsmetode for lette 

kjøretøyer (WLTP) innenfor rammene av De forente 

nasjoners økonomiske kommisjon for Europa, men har 

ennå ikke blitt fullført. For å sikre at spesifikke CO2-

utslipp som er angitt for nye personbiler og nye lette 

nyttekjøretøyer, stemmer bedre overens med de 

utslippene som faktisk genereres under normal bruk, bør 

WLTP få anvendelse snarest mulig. I lys av dette 

fastsettes i vedlegg I til forordning (EF) nr. 510/2011 

utslippsgrenser for 2020 målt i samsvar med forordning 

(EF) nr. 715/2007 og vedlegg XII til kommisjons-

forordnng (EF) nr. 692/2008(2). Når prøvingsmetodene 

er endret, bør grensene angitt i vedlegg I til forordning 

(EU) nr. 510/2011 justeres for å sikre likeverdige krav 

for produsenter og kjøretøyklasser. Derfor bør 

Kommisjonen utføre en grundig korrelasjonsunder-

søkelse mellom NEDC og de nye WLTP-prøvings-

syklusene for å sikre at den er representativ for de 

faktiske kjøreforhold.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av  

23. april 2009 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye 

personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å 

redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer (EUT L 140 av 5.6.2009, 

s. 1). 

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

gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med 

hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og 

Euro 6), og om tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 
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13)  For å sikre at de faktiske globale utslippene avspeiles 

korrekt, og at de målte CO2-verdiene er direkte 

sammenlignbare, bør Kommisjonen sikre at de 

elementene i prøvingsmetoden som har en betydelig 

virkning på målte CO2-utslipp, er tydelig definerte for å 

forhindre at produsentene utnytter prøvingsmetodens 

fleksibilitet. Avvikene mellom typegodkjente  

CO2-utslippsverdier og utslipp fra kjøretøy som legges 

ut for salg, bør undersøkes, herunder ved å vurdere en 

framgangsmåte for samsvarsprøving av kjøretøyer i 

bruk, samt måter å undersøke tilfeller av betydelige 

avvik mellom undersøkelsen og de opprinnelige 

typegodkjente CO2-utslippene. 

14)  Ettersom målet for denne forordning, som er å definere 

vilkårene for å nå målet om redusert CO2-utslipp fra nye 

lette nyttekjøretøyer innen 2020, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn 

av dets 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 denne forordning ikke 

lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

15)  Forordning (EU) nr. 510/2011 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 510/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 skal nr. 2 lyde: 

«2.  Fra og med 2020 fastsetter denne forordning et mål 

for gjennomsnittlige CO2-utslipp på 147 g CO2/km for nye 

lette nyttekjøretøyer som er registrert i Unionen, som målt i 

samsvar med forordning (EF) nr. 715/2007 og vedlegg XII 

til forordning (EF) nr. 715/2007 og dens gjennomfø-

ringstiltak, samt ved bruk av innovative teknologier.» 

2)  I artikkel 2 skal nytt nummer lyde: 

«4.  Artikkel 4, artikkel 8 nr. 4 bokstav b) og c), artikkel 9 

og artikkel 10 nr. 1 bokstav a) og c) får ikke anvendelse for 

en produsent som, sammen med alle sine tilknyttede 

foretak, er ansvarlig for færre enn 1 000 nye lette 

nyttekjøretøyer som er registrert i Unionen i det foregående 

kalenderår.» 

3)  I artikkel 11 nr. 3 utgår siste punktum. 

4)  I artikkel 12 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  På anmodning fra en leverandør eller produsent 

skal det tas hensyn til CO2-reduksjoner som oppnås ved 

bruk av innovative teknologier eller en kombinasjon av 

innovative teknologier («innovative teknologipakker»). 

Det samlede bidraget fra slike teknologier til reduksjon 

av en produsents mål for spesifikke utslipp kan være på 

høyst 7 g CO2/km.» 

b)  I nr. 2 skal innledningen lyde: 

«2.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomfø-

ringsrettsakter vedta nærmere bestemmelser om en 

prosedyre for godkjenning av de innovative teknolo-

giene eller innovative teknologipakkene nevnt i nr. 1 

innen 31. desember 2012. Disse gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelses-

prosedyren nevnt i artikkel 14 nr. 2 i denne forordning. 

Disse nærmere bestemmelsene skal være i samsvar 

med bestemmelsene fastsatt i henhold til artikkel 12  

nr. 2 i forordning (EF) nr. 443/2009, og skal bygge på 

følgende kriterier for innovative teknologier:» 

5)  I artikkel 13 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Innen 31. desember 2015 skal Kommisjonen 

gjennomgå målene for spesifikke utslipp og metodene 

som er fastsatt i denne forordning, samt øvrige aspekter 

ved denne forordning, for å fastsette målene for  

CO2-utslipp for nye lette nyttekjøretøyer for perioden 

etter 2020. I den forbindelse skal vurderingen av den 

nødvendige reduksjonstakten være i overensstemmelse 

med Unionens langsiktige klimamål og konsekvensene 

for utvikling av kostnadseffektiv CO2-reduserende 

teknologi for lette nyttekjøretøyer. Kommisjonen skal 

framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet 

med resultatet av denne gjennomgåelsen. Rapporten 

skal inneholde alle relevante forslag til endringer av 

denne forordning, inkludert en mulig fastsettelse av et 

realistisk og oppnåelig mål på grunnlag av en 

omfattende konsekvensvurdering som tar hensyn til 

fortsatt konkurranseevne i industrien for lette 

nyttekjøretøyer og tilknyttede industrier. Når slike 

forslag utarbeides, skal Kommisjonen sikre at de er så 

konkurransemessig nøytrale som mulig, sosialt 

rettferdige og bærekraftige.» 

b)  I nr. 6 gjøres følgende endringer: 

i)  Annet ledd oppheves. 

ii)  Fjerde ledd skal lyde:   
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«Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomførings-

rettsakter fastsette de korrelasjonsparametrer som er 

nødvendige for å gjenspeile eventuelle endringer i den 

påbudte prøvingsmetoden for måling av spesifikke 

CO2-utslipp nevnt i forordning (EF) nr. 715/2007 og 

kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(*). Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med 

undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 14 nr. 2 i 

denne forordning. 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsaker i samsvar med artikkel 15 og med forbehold 

for vilkårene fastsatt i artikkel 16 og 17 for å tilpasse 

formlene fastsatt i vedlegg I ved hjelp av metoden 

vedtatt i henhold til første ledd, samtidig som det sikres 

at det fastsettes reduksjonskrav med likeverdig styrke 

for produsenter og kjøretøyer med ulik nyttelast under 

både de nye og gamle prøvingsmetodene. 

 _____________  

(*) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av  

18. juli 2008 om gjennomføring og endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner 

med hensyn til utslipp fra lette person- og 

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

til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1).» 

6)  I artikkel 14 skal nytt nummer lyde: 

«2a.  Dersom komiteen nevnt i nr. 1 ikke avgir uttalelse, 

skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennomfø-

ringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 tredje ledd i forordning 

(EU) nr. 182/2011 får anvendelse.» 

7)  I vedlegg I nr. 1 skal ny bokstav lyde: 

«c)  fra 2020: 

Veiledende spesifikke utslipp av 

CO2 = 147 + a ∙ (M – M0) 

der: 

M = kjøretøyets masse i kilo (kg) 

M0 = den vedtatte verdien i henhold til artikkel 13 

nr. 5 

a = 0,096.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje 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 med-

lemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg, 26. februar 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 205/2012 

av 6. januar 2012 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 med hensyn til 

datakilden og dataparametrene som skal rapporteres av medlemsstatene(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens 

integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 8 nr. 9 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 18 og 26 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om 

fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvog-

ner og deres tilhengere, og av systemer, deler og 

tekniske enheter til slike motorvogner(2) må en 

produsent sikre at nye lette nyttekjøretøyer som bringes 

i omsetning i Unionen, ledsages av et gyldig samsvars-

sertifikat, og en medlemsstat kan ikke registrere et slikt 

kjøretøy dersom det ikke er ledsaget av et slikt 

sertifikat. I samsvar med vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 510/2011 skal data som samles inn av en 

medlemsstat for å overvåke produsentens overholdelse 

av forordningens artikkel 4 og 11, være konsistente med 

et samsvarssertifikat og bare være basert på dette. 

2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

av 23. april 2009 om fastsettelse av utslippsstandarder 

for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte 

metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(3) 

krever at medlemsstatene bruker samsvarssertifikatet 

som datakilde, men gir mulighet for bruk av andre 

dokumenter som gir tilsvarende nøyaktighet når det 

gjelder overvåking og rapportering av CO2-utslipp fra 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 72 av 10.3.2012, s. 2, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 av  

16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, 

s. 14. 

(1) EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1. 

(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

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

personbiler. For å sikre kostnadseffektivitet og nøyaktig 

overvåking og rapportering av CO2-utslippsdata for lette 

nyttekjøretøyer bør medlemsstatene på kort sikt ha 

mulighet til å bruke samme prosedyre og datakilder til 

overvåking og rapportering i henhold til forordning 

(EU) nr. 510/2011 som til rapportering i henhold til 

forordning (EF) nr. 443/2009. Derfor bør vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 510/2011 i behørig begrunnede 

tilfeller gi mulighet for bruk av andre datakilder som gir 

tilsvarende nøyaktighet når det gjelder overvåking og 

rapportering av CO2. Medlemsstatene bør treffe de 

nødvendige tiltak for å sikre tilstrekkelig nøyaktighet i 

overvåkingsprosedyren. 

3) Basert på erfaringene fra overvåking av CO2-utslipp fra 

personbiler bør typegodkjenningsnummeret legges til 

som en detaljert dataparameter som skal rapporteres av 

medlemsstatene, slik at dataenes nøyaktighet lettere kan 

kontrolleres. Det har også vist seg at det ikke er behov 

for parameteren «handelsbetegnelse», som derfor bør 

utgå fra de detaljerte overvåkingsdataene. 

4) For å sikre klarhet og nøyaktighet i medlemsstatenes 

overvåking og rapportering er det også nødvendig å 

sikre samsvar mellom de ulike kravene angitt i vedlegg 

II til forordning (EU) nr. 510/2011. De detaljerte 

datakravene er angitt i rapporteringsformatene fastsatt i 

del C i vedlegg II. Del A og B i nevnte vedlegg bør 

derfor tilpasses, slik at de korrekt gjenspeiler de 

detaljerte datakravene. 

5) Vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011 bør derfor 

endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/42/21 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel 6. januar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I del A gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal første punktum lyde: 

 «Opplysningene nevnt i nr. 1 skal hentes fra samsvarssertifikatet eller være i samsvar med det samsvars-

sertifikat som er utstedt av produsenten av det relevante lette nyttekjøretøyet. Dersom samsvarssertifikatet 

ikke brukes, skal medlemsstatene treffe de nødvendige tiltak for å sikre tilstrekkelig nøyaktighet i over-

våkingsprosedyren.» 

b)  I nr. 3 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav b) skal lyde: 

«b)  antall nye lette nyttekjøretøyer der det foreligger verdier for hver av følgende parametrer: 

i) CO2-utslipp, 

ii) masse, 

iii) akselavstand, 

iv) sporvidde styreaksel, 

v) sporvidde annen aksel.» 

ii)  Bokstav c) utgår. 

iii)  I bokstav d) skal punkt iv) og v) lyde: 

«iv)  største teknisk tillatte totalmasse, 

v)  akselavstand, 

vi)  sporvidde styreaksel, 

vii)  sporvidde annen aksel.» 

2)  I del B utgår nr. 2, 3, 5 og 6. 

3)  I del C skal avsnitt 2 om detaljerte overvåkingsdata lyde:  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 114/2013 

av 6. november 2012 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 med hensyn til regler for 

søknaden om unntak fra målene for spesifikke CO2-utslipp for nye lette nyttekjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens 

integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 11 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 11 i forordning (EU) nr. 510/2011 

kan produsenter av kjøretøyer i små serier (heretter kalt 

«søkere») søke om alternative mål for utslippsreduksjon 

som må være i samsvar med deres reduksjonspotensial, 

inkludert det økonomiske og tekniske potensial til å 

redusere deres spesifikke CO2-utslipp, og som må ta 

hensyn til kjennetegnene ved markedet for de berørte 

typene nye lette nyttekjøretøyer. 

2)  Ved fastsettelse av søkerens reduksjonspotensial skal 

søkerens økonomiske og teknologiske potensial 

vurderes. For dette formål skal søkeren legge fram 

detaljerte opplysninger om sin økonomiske virksomhet 

og om CO2-reduserende teknologier som brukes i lette 

nyttekjøretøyer. Blant opplysningene som skal legges 

fram, er data som er lett tilgjengelige for søkeren, og 

som ikke burde medføre en ekstra administrativ byrde. 

3)  For å kunne gi søkerne en tydelig referanseverdi som 

skal benyttes til å fastsette målene for spesifikke utslipp, 

er det hensiktsmessig å benytte de nyeste tilgjengelige 

dataene om gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 38 av 9.2.2013, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 av  

16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, 

s. 14. 

(1) EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1. 

2010. Dersom slike data ikke foreligger, bør målet 

sammenlignes med data om gjennomsnittlige spesifikke 

CO2-utslipp i det første kalenderåret etter 2010 som det 

foreligger data for. 

4)  For å legge til rette for søknadsprosessen bør det 

foreligge en liste over produsenter og deres gjennom-

snittlige spesifikke CO2-utslipp i Unionen i 2010. Listen 

er utarbeidet på grunnlag av formelle samråd  

9. juli 2012 med medlemsstatene og de viktigste berørte 

parter i ekspertgruppen for politikkutvikling og 

gjennomføring av tiltak for å redusere CO2-utslipp fra 

veigående kjøretøyer. 

5)  For å ta hensyn til visse søkeres begrensede 

produkttilbud og derav begrensede mulighet til å fordele 

innsatsen for å redusere gjennomsnittlige spesifikke 

CO2-utslipp over bilparken, bør søkerne ha anledning til 

å velge mellom ett enkelt årlig mål for spesifikke utslipp 

for unntaksperioden eller ulike årlige mål som ved 

utløpet av unntaksperioden fører til en reduksjon i 

utslippene sammenlignet med referansenivået i 2010. 

6)  I samsvar med unntaket fra retten til offentlig tilgang til 

dokumenter fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 

om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og 

Kommisjonens dokumenter(2) bør visse opplysninger i 

søknaden om unntak være unntatt offentlighet dersom 

opplysningene vil kunne skade beskyttelsen av 

forretningsinteresser, særlig opplysninger om produ-

sentens produktplanlegging, forventede kostnader og 

innvirkning på selskapets lønnsomhet. Kommisjonen vil 

offentliggjøre beslutningene om unntak på internett.  

  

(2) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43. 

2019/EØS/42/22 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning angir hvilke opplysninger søkerne skal legge 

fram for å vise at vilkårene for unntak i samsvar med artikkel 

11 nr. 1 i forordning (EU) nr. 510/2011 er oppfylt. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning gjelder definisjonene fastsatt i artikkel 2 og 

3 i forordning (EU) nr. 510/2011, og videre menes med  

1) «søker» en produsent i henhold til artikkel 11 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 510/2011, 

2) «kjøretøyegenskaper» særtrekkene ved kjøretøyet, herunder 

masse, spesifikke CO2-utslipp, antall seter, motorytelse, 

forholdet mellom effekt og masse samt høyeste hastighet, 

3) «kjennetegn ved markedet» opplysninger om kjøretøy-

egenskaper og navn og prisområde for lette nyttekjøretøyer 

som konkurrerer direkte med de kjøretøyer søknaden om 

unntak gjelder, 

4) «eget produksjonsanlegg» et produksjons- eller monte-

ringsanlegg som søkeren utelukkende bruker til å produsere 

eller montere nye lette nyttekjøretøyer på egne vegne, 

herunder eventuelt lette nyttekjøretøyer beregnet på 

eksport, 

5) «egen utviklingsavdeling» et anlegg der hele kjøretøyet 

konstrueres og utvikles, og som kontrolleres og ute-

lukkende brukes av søkeren. 

Artikkel 3 

Søknad om unntak i henhold til artikkel 11 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 510/2011 

Søknad om unntak i henhold til artikkel 11 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 510/2011 skal inngis av søkeren i samsvar med 

formatet angitt i vedlegg I til denne forordning, og skal 

inneholde de opplysninger som er fastsatt i artikkel 4 og 5 i 

denne forordning. 

Artikkel 4 

Opplysninger om kriteriene for unntak 

For å dokumentere at kriteriene for unntak er oppfylt, skal 

søkeren legge fram følgende opplysninger: 

a)  Opplysninger om eierstrukturen til produsenten eller 

gruppen av tilknyttede produsenter samt en erklæring om 

dette som fastsatt i vedlegg II. 

b)  Antall nye lette nyttekjøretøyer som er offisielt registrert i 

Unionen i løpet av de tre siste kalenderårene før 

søknadsdatoen, og som søkeren er ansvarlig for, eller, 

dersom slike data ikke er tilgjengelige, ett av følgende: 

i)  Et estimat på grunnlag av verifiserbare data, for antall 

nye lette nyttekjøretøyer registrert i perioden nevnt i 

bokstav b) som søkeren er ansvarlig for. 

ii)  Dersom ingen lette nyttekjøretøyer er registrert i 

perioden nevnt i bokstav b), antall nye lette 

nyttekjøretøyer registrert i det siste kalenderåret det 

finnes slike data for. 

Artikkel 5 

Mål for spesifikke utslipp og reduksjonspotensial i henhold 

til artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 510/2011 

1.  Søkeren skal legge fram gjennomsnittlige spesifikke CO2-

utslipp for sine nye lette nyttekjøretøyer registrert i 2010, med 

mindre gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp for dette året er 

oppført i vedlegg III. Dersom disse opplysningene ikke er til-

gjengelige, skal søkeren legge fram gjennomsnittlige spesifikke 

CO2-utslipp for sine nye lette nyttekjøretøyer registrert i det 

første kalenderåret etter 2010 som det foreligger opplysninger 

for. 

2.  Søkeren skal legge fram følgende opplysninger om sin 

virksomhet: 

a)  For det siste kalenderåret før søknadsdatoen, antall ansatte 

og produksjonsanleggets størrelse i kvadratmeter. 

b)  Produksjonsanleggets driftsmodell, med angivelse av 

hvilke deler av utviklings- og produksjonsvirksomheten 

som utføres av søkeren, og hvilke som utføres av 

underleverandører. 

c)  Dersom foretaket er et tilknyttet foretak, opplysninger om 

hvorvidt teknologien deles mellom produsentene, og hvilke 

deler av virksomheten som utføres av underleverandører. 

d)  For de fem siste kalenderårene før søknadsdatoen, 

salgsvolum, årsomsetning, nettofortjeneste og FoU-utgifter 

til CO2-reduserende teknologier samt, dersom foretaket er 

et tilknyttet foretak, nettobeløp overført til morselskapet. 

e)  Kjennetegnene ved markedet. 

f)  Prislisten for alle versjoner av lette nyttekjøretøyer som 

skal omfattes av unntaket i det siste kalenderåret før 

søknadsdatoen, og forventet prisliste for lette 

nyttekjøretøyer som planlegges lansert, og som skal omfat-

tes av unntaket.  
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Opplysningene nevnt i bokstav d) skal ledsages av offisielle 

bekreftede regnskaper eller bekreftes av en uavhengig revisor. 

3.  Søkeren skal legge fram følgende opplysninger om sitt 

teknologiske potensial til å redusere sine spesifikke CO2-

utslipp: 

a)  Listen over CO2-reduserende teknologier som brukes i lette 

nyttekjøretøyer som produsenten sendte ut på markedet i 

2010, eller dersom disse dataene ikke er tilgjengelige, i det 

første kalenderåret etter 2010 som det foreligger data for, 

eller for produsenter som planlegger å gå inn på markedet, 

for det året da unntaket trer i kraft. 

b)  Listen over CO2-reduserende teknologier som brukes i de 

av produsentens lette nyttekjøretøyer som omfattes av 

programmet for reduksjon av spesifikke CO2-utslipp, og 

tilleggskostnader for denne teknologien for hver 

kjøretøyversjon søknaden gjelder. 

4.  Søkeren skal, i samsvar med sitt reduksjonspotensial, 

foreslå ett av følgende mål: 

a)  Et mål for spesifikke utslipp som sikrer at de gjennom-

snittlige spesifikke CO2-utslippene ved utløpet av 

unntaksperioden er redusert i forhold til de gjennom-

snittlige spesifikke CO2-utslippene nevnt i nr. 1. 

b)  Et årlig mål for spesifikke utslipp for hvert år i 

unntaksperioden som er fastsatt slik at de gjennomsnittlige 

spesifikke CO2-utslippene i hele unntaksperioden er 

redusert i forhold til de gjennomsnittlige spesifikke CO2-

utslippene nevnt i nr. 1. 

5.  Målet for spesifikke utslipp eller de årlige målene for 

spesifikke utslipp som søkeren foreslår, skal ledsages av et 

program for reduksjon av spesifikke CO2-utslipp for 

nybilparken. 

Programmet for reduksjon av spesifikke CO2-utslipp skal 

inneholde følgende: 

a)  Tidsplan for innføring av CO2-reduserende teknologier i 

søkerens bilpark. 

b)  Estimat for antall registreringer av nye lette nyttekjøretøyer 

i Unionen per år i unntaksperioden, forventede gjennom-

snittlige spesifikke CO2-utslipp og forventet gjennom-

snittlig masse. 

c)  Dersom årlige mål for spesifikke utslipp angis, årlig 

forbedring av spesifikke CO2-utslipp for de kjøretøyver-

sjoner som CO2-reduserende teknologier er innført i. 

6.  I unntaksperioden skal det hvert år gjøres en vurdering av 

hvorvidt søkeren overholder målet for spesifikke utslipp eller 

de årlige målene for spesifikke utslipp i samsvar med artikkel 9 

i forordning (EU) nr. 510/2011. 

Artikkel 6 

Kommisjonens vurdering 

1.  Dersom Kommisjonen ikke har gjort innsigelser innen ni 

måneder etter offisielt mottak av en fullstendig søknad innsendt 

i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i forordning (EU) nr. 510/2011, 

skal de relevante vilkår for anvendelse av unntaket anses som 

oppfylt. 

Dersom Kommisjonen anser at søknaden er ufullstendig, kan 

den anmode om ytterligere opplysninger. Dersom opplys-

ningene ikke er oversendt innen fristen angitt i anmodningen, 

kan Kommisjonen avslå søknaden. 

Dersom søknaden avslås fordi den er ufullstendig eller fordi 

Kommisjonen anser at det foreslåtte målet for spesifikke utslipp 

ikke er i samsvar med søkerens reduksjonspotensial, kan 

søkeren inngi en utfyllende eller revidert søknad om unntak. 

2.  Søknadene skal sendes på papir og elektronisk. Søknaden 

på papir sendes til Secretariat-General of the European 

Commission, 1049 Brussel, Belgia,Merket «Derogation under 

Regulation (EU) No 510/2011». Den elektroniske versjonen 

skal sendes til e-postadressen i vedlegg I. 

3.  Dersom opplysningene i søknaden viser seg å være 

uriktige eller unøyaktige, skal unntaket tilbakekalles. 

Artikkel 7 

Offentlig tilgang til opplysninger 

1.  En søker som mener at opplysningene i søknaden ikke bør 

offentliggjøres i samsvar med artikkel 11 nr. 8 i forordning 

(EU) nr. 510/2011, skal angi dette i søknaden og begrunne 

hvorfor offentliggjøring vil skade søkerens forretnings-

interesser, inkludert immaterialretter.  
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2.  Unntaket fra retten til offentlig tilgang til dokumenter 

fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1049/2001 skal 

anses å gjelde for følgende typer opplysninger: 

a)  Nærmere opplysninger om programmet for reduksjon av 

spesifikke CO2-utslipp nevnt i artikkel 5, særlig nærmere 

opplysninger om utviklingen av søkerens produktportefølje. 

b)  Forventede virkninger av CO2-reduserende teknologier på 

produksjonskostnader, kjøpspris for kjøretøyene og 

selskapets lønnsomhet. 

Artikkel 8 

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 6. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Standardformat for søknad om unntak som inngis av produsenter av lette nyttekjøretøyer som oppfyller 

kriteriene i artikkel 11 nr. 1 i forordning (EU) nr. 510/2011 

Den elektroniske versjonen av søknaden skal sendes til følgende e-postadresse: 

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu 

1. Navn, adresse og kontaktperson for produsenten eller gruppen av tilknyttede produsenter 

Produsentens navn Postadresse Kontaktpersonens navn 
Kontaktpersonens  

e-postadresse 

Kontaktpersonens 

telefonnummer 

     

2. Navn, adresse og kontaktperson for produsentens representant i EU (bare dersom produsenten er 

etablert utenfor EU) 

Navn på produsentens 

representant i EU 
Postadresse Kontaktpersonens navn 

Kontaktpersonens  

e-postadresse 

Kontaktpersonens 

telefonnummer 

     

3. Kriterier for unntak 

3.1. Tilhører søkeren en gruppe av tilknyttede produsenter? 

  JA (erklæring i vedlegg II legges ved) 

  NEI 

3.2. Tilhører søkeren en gruppe av tilknyttede produsenter, men driver eget produksjonsanlegg og egen 

utviklingsavdeling? 

  JA (erklæring i vedlegg II legges ved, se nr. 3.3) 

  NEI (se nr. 3.4 og 3.5) 

3.3. Antall registreringer av nye lette nyttekjøretøyer i Unionen dersom søknaden gjelder en frittstående 

produsent eller en tilknyttet produsent, men som driver eget produksjonsanlegg og egen utviklingsavdeling 

3.3.1.  Offisielle tall for de tre siste kalenderårene før søknadsdatoen 

År    

Antall nyregistreringer i EU    

3.3.2.  Dersom det offisielle tallet nevnt i nr. 3.3.1 ikke er tilgjengelig for perioden det der vises til, skal det gis et 

estimat basert på verifiserbare data 

År    

Antall nyregistreringer i EU    
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3.3.3.  Dersom tallene i nr. 3.3.1 og 3.3.2 ikke er tilgjengelige for nevnte periode, skal tallene for det siste 

kalenderåret som det foreligger slike data for, brukes 

År    

Antall nyregistreringer i EU    

3.4. Dersom søknaden gjelder en gruppe av tilknyttede produsenter, skal følgende opplysninger gis 

Produsentenes navn Postadresse Kontaktpersonens navn 
Kontaktpersonens  

e-postadresse 

Kontaktpersonens 

telefonnummer 

     

3.5. Dersom søknaden gjelder en gruppe av tilknyttede produsenter og søkeren ikke driver eget 

produksjonsanlegg og egen utviklingsavdeling, angis antall registreringer av nye lette nyttekjøretøyer i 

Unionen for gruppen av tilknyttede produsenter 

3.5.1.  Offisielle tall for de tre siste kalenderårene før søknadsdatoen 

År    

Antall nyregistreringer i EU    

3.5.2.  Dersom det offisielle tallet nevnt i nr. 3.5.1 ikke er tilgjengelig for perioden det der vises til, skal det gis et 

estimat basert på verifiserbare data 

År    

Antall nyregistreringer i EU    

3.5.3.  Dersom tallene i nr. 3.5.1 og 3.5.2 ikke er tilgjengelige for nevnte periode, skal tallene for det siste 

kalenderåret som det foreligger slike data for, brukes 

År    

Antall nyregistreringer i EU    

4. Ønsket varighet på unntaket 

Antall kalenderår (høyst 5)    

5. Forslag til mål for spesifikke utslipp beregnet som gjennomsnitt for bilparken for unntaksperioden, 

eller årlige mål for spesifikke utslipp (i g CO2/km) 

År      

Mål for gjennomsnittlige spesifikke utslipp 

(g CO2/km) 
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6. Opplysninger om selskapet 

6.1. Gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp i 2010 dersom dette ikke er angitt i vedlegg III (dersom disse 

opplysningene ikke foreligger, for det første kalenderåret etter 2010 som det foreligger opplysninger for) 

6.2. Antall ansatte i det siste kalenderåret før søknadsdatoen 

6.3. Produksjonsanleggets størrelse i kvadratmeter i det siste kalenderåret før søknadsdatoen 

6.4. Salgsvolum i de fem siste årene før søknadsdatoen 

År      

Salgsvolum      

6.5. Årsomsetning i de fem siste årene før søknadsdatoen 

År      

Omsetning      

6.6. Kjennetegn ved markedet 

Opplysninger om produkter som er planlagt, men som ikke er tilgjengelige på markedet på 

søknadstidspunktet, gis i den fortrolige delen av søknaden: 

a)  Kjøretøyegenskaper. 

b)  Navn og prisområde for direkte konkurrerende kjøretøyer i det siste året før søknadsdatoen. 

c)  Prislisten for kjøretøyene som skal omfattes av unntaket, for det siste kalenderåret før søknadsdatoen 

eller det året som er nærmest søknadsdatoen. 

6.7. Kort beskrivelse av produksjonsanleggets driftsmodell 

FORTROLIG DEL AV SØKNADEN 

6.8. Nettofortjeneste de fem siste årene før søknadsdatoen 

År      

Nettofortjeneste      

6.9. FoU-utgifter til utvikling av CO2-reduserende teknologier de fem siste årene før søknadsdatoen 

År      

FoU-utgifter      

6.10. For tilknyttede foretak, nettobeløp som er overført til morselskapet de fem siste årene før søknadsdatoen 

År      

Nettobeløp overført      
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7. Nærmere opplysninger om lette nyttekjøretøyer som skal lanseres på unionsmarkedet, og som søkeren 

vil være ansvarlig for 

7.1. Kjennetegn ved markedet 

7.1.1.  Kjøretøyegenskaper 

7.1.2.  Navn og prisområde for direkte konkurrerende kjøretøyer i det siste året før søknadsdatoen 

7.1.3.  Forventet prisliste for kjøretøyer som skal omfattes av unntaket 

8. Søkerens teknologiske potensial til å redusere sine spesifikke CO2-utslipp 

8.1. Liste over CO2-reduserende teknologier brukt i søkerens bilpark i 2010 

8.2. Dersom listen nevnt i nr. 8.1 ikke er tilgjengelig, listen for det første kalenderåret etter 2010 som det 

foreligger liste for 

8.3. For søkere som planlegger å gå inn på unionsmarkedet, skal listen nevnt i nr. 8.1 legges fram for det første 

året i unntaksperioden 

9.  Søkerens program for reduksjon av spesifikke CO2-utslipp 

9.1. Tidsplan for innføring av CO2-reduserende teknologier i bilparken 

9.2. Forventet gjennomsnittsstørrelse på bilparken i unntaksperioden 

9.2.1.  Antall registreringer av nye lette nyttekjøretøyer i Unionen per år i unntaksperioden 

9.2.2.  Forventet gjennomsnittlig masse for kjøretøyer som skal lanseres på unionsmarkedet, deres motoreffekt og 

opplysninger om framdriftssystemets konfigurasjon 

9.2.3.  Forventede gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp fra kjøretøyer som skal lanseres på unionsmarkedet 

9.3. CO2-reduserende teknologier som skal innføres i søkerens bilpark i forbindelse med programmet for 

reduksjon av spesifikke CO2-utslipp 

9.4. Tilleggskostnader per kjøretøyversjon for de teknologier som innføres som del av programmet for reduksjon 

av spesifikke CO2-utslipp 

9.5. Dersom årlige mål angis, årlig forbedring av spesifikke CO2-utslipp for de kjøretøyversjoner som CO2-

reduserende teknologier er innført i 

 ______  
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VEDLEGG II 

Standardformat for erklæringen om eierstruktur 

Artikkel 11 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 510/2011 

Undertegnede erklærer herved at jeg har rettslig fullmakt til å representere [navn] (produsenten), som søker om unntak 

i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i forordning (EU) nr. 510/2011, som ikke er del av en gruppe av tilknyttede produsenter 

i henhold til forordningens artikkel 3 nr. 2. Jeg bekrefter at [navn] (produsenten) oppfyller kriteriene for å søke om 

unntak i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i forordning (EU) nr. 510/2011, og at opplysningene som er gitt i søknaden, er 

sannferdige og korrekte. Opplysningene om eierstrukturen i [navn] (produsenten) er vedlagt. 

Underskrift Dato 

Direktør for [produsent] 

Artikkel 11 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 510/2011 

Undertegnede erklærer herved at jeg har rettslig fullmakt til å representere [navn] (produsenten), som søker om unntak 

i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i forordning (EU) nr. 510/2011, som er del av en gruppe av tilknyttede produsenter i 

henhold til forordningens artikkel 3 nr. 2. Jeg bekrefter at [navn] (produsenten) oppfyller kriteriene for å søke om 

unntak i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i forordning (EU) nr. 510/2011, og at opplysningene som er gitt i søknaden, er 

sannferdige og korrekte. Opplysningene om eierstrukturen i [navn] (produsenten) er vedlagt. 

Underskrift Dato 

Direktør for [produsent] 

Artikkel 11 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 510/2011 

Undertegnede erklærer herved at jeg har rettslig fullmakt til å representere [navn] (produsenten), som søker om unntak 

i samsvar med artikkel 11 i forordning (EU) nr. 510/2011, som er del av en gruppe av tilknyttede produsenter i henhold 

til forordningens artikkel 3 nr. 2, men driver eget produksjonsanlegg og egen utviklingsavdeling i henhold til artikkel 2 

i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 114/2013. Jeg bekrefter at [navn] (produsenten) oppfyller kriteriene for å 

søke om unntak i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i forordning (EU) nr. 510/2011, og at opplysningene som er gitt i 

søknaden, er sannferdige og korrekte. Opplysningene om eierstrukturen i [navn] (produsenten) er vedlagt. 

Underskrift Dato 

Direktør for [produsent] 

 ______  
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VEDLEGG III 

Liste over gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp i Unionen i 2010 per produsent 

Merke Gjennomsnittlige utslipp (g/km) 

Citroën 158,96 

Dacia 154,13 

Fiat 159,99 

Ford 202,00 

Giotti victoria 167,59 

Great wall 190,13 

Hyundai 219,73 

Isuzu 223,86 

Iveco 229,05 

Jeep 240,17 

Kia 193,29 

Land rover 276,93 

LDV 234,60 

Mazda 247,08 

Mercedes 226,29 

Mitsubishi 221,87 

Mitsubishi fuso 286,83 

Nissan 214,11 

Opel 183,30 

Peugeot 156,84 

Piaggio 135,85 

Renault 165,47 

Renault trucks 250,11 

Skoda 136,13 

Ssangyong 222,72 

Tata 223,00 

Toyota 215,41 

Vauxhall 162,09 

Volkswagen 193,43 

Volvo 186,40 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1047/2013 

av 21. august 2013 

om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 114/2013 for å korrigere de 

gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippene for 2010 som er angitt for produsenten Piaggio(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av 

utslippsstandarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av 

Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra 

lette kjøretøyer(1), særlig artikkel 11 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Piaggio, som produserer lette nyttekjøretøyer, har 

informert Kommisjonen om at de gjennomsnittlige 

spesifikke CO2-utslippene for 2010 som er angitt for 

produsenten i delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 114/2013 av 6. november 2012 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 

med hensyn til regler for søknaden om unntak fra 

målene for spesifikke CO2-utslipp for nye lette 

nyttekjøretøyer(2), er feil. Produsenten har framlagt 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 285 av 29.10.2013,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 av 

16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 

7.6.2018, s. 14. 

(1) EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1. 

(2) EUT L 38 av 9.2.2013, s. 1. 

detaljert dokumentasjon som viser at de gjennom-

snittlige spesifikke CO2-utslippene i 2010 var betydelig 

høyere enn verdien som er angitt i nevnte forordning. 

2)  Kommisjonen har vurdert dokumentasjonen fra 

Piaggio og mener at verdien bør korrigeres. 

3)  Delegert forordning (EU) nr. 114/2013 bør derfor 

endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I listen i vedlegg III til delegert forordning (EU) nr. 114/2013 

erstattes posten for Piaggio i andre kolonne (overskriften 

«Gjennomsnittlige utslipp (g/km)») med «177,00». 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/42/23 

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

Utferdiget i Brussel 21. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 404/2014 

av 17. februar 2014 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 med hensyn til 

overvåking av CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevis(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 8 nr. 9 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I vedlegg XII til kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(2) er det fastsatt en ny metode for å fastsette CO2-utslipp fra 

og drivstofforbruk for N1-kjøretøyer som typegodkjennes etappevis (heretter kalt «kjøretøyer bygd i flere etapper»). Den 

nye metoden får anvendelse fra 1. januar 2014, men kan benyttes på frivillig basis fra 1. januar 2013. 

2)  I nr. 7 i del B i vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011 er det fastsatt at spesifikke CO2-utslipp fra etappevis 

ferdigoppbygde kjøretøyer skal tildeles produsenten av basiskjøretøyet. Dette krever at et kjøretøy bygd i flere etapper 

kan gjenkjennes i overvåkingsprosessen, og at produsenten av basiskjøretøyet kan identifiseres. Det krever også at visse 

data om basiskjøretøyet kan fastsettes i samsvar med metoden i vedlegg XII til forordning (EF) nr. 692/2008. 

3)  I samsvar med artikkel 8 nr. 5 i forordning (EU) nr. 510/2011 har produsentene av basiskjøretøyet rett til å verifisere 

dataene om et kjøretøy bygd i flere etapper som brukes til å beregne deres mål for spesifikke CO2-utslipp. Det bør derfor 

fastsettes relevante dataparametrer som sikrer at en slik verifisering kan utføres på en effektiv måte. 

4)  Metoden fastsatt i vedlegg XII til forordning (EF) nr. 692/2008 gjelder for delvis oppbygde kjøretøyer og etappevis 

ferdigoppbygde kjøretøyer. Dersom et ferdigoppbygd kjøretøy bygges ytterligere om før første registrering, bør det 

imidlertid presiseres at det er massen i driftsferdig stand og CO2-utslippene fra det ferdigoppbygde kjøretøyet som 

brukes som basiskjøretøy, som skal overvåkes og tas i betraktning ved beregning av mål for spesifikke utslipp.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 121 av 24.4.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 av 16. juni 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, s. 14. 

(1) EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

2019/EØS/42/24 
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5)  Det er nødvendig å angi nærmere hvilke data som bør framlegges for å sikre at CO2-utslippene til kjøretøyer bygd i flere 

etapper kan overvåkes og verifiseres på en hensiktsmessig og effektiv måte. 

6)  Et kjøretøy identifiseres ved hjelp av kjøretøyets understellsnummer (heretter kalt «understellsnummer»), dvs. en 

alfanumerisk kode som er tildelt kjøretøyet av produsenten i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 19/2011(1).  

I europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(2) er det i avsnitt 4 i vedlegg XVII fastsatt at understellsnummeret til 

basiskjøretøyet som hovedregel skal beholdes i alle etterfølgende etapper i typegodkjenningsprosessen for å sikre 

sporbarhet i prosessen. Ved hjelp av understellsnummeret bør det derfor være mulig å knytte det etappevis 

ferdigoppbygde kjøretøyet til et basiskjøretøy og slik identifisere produsenten av basiskjøretøyet som er ansvarlig for 

CO2-utslippene. Understellsnummeret bør også gjøre det mulig for produsenten av basiskjøretøyet å verifisere relevante 

data om basiskjøretøyet. Ettersom det ikke finnes andre parametrer som kan gi en slik forbindelse, bør det kreves at 

medlemsstatene overvåker og rapporterer understellsnumre på nyregistrerte N1-kjøretøyer til Kommisjonen gjennom 

datainnsamlingssystemet til Det europeiske miljøbyrået (EEA). 

7)  For å beregne mål for spesifikke utslipp for kjøretøyer bygd i flere etapper er det i samsvar med del B nr. 7 i vedlegg II 

til forordning (EU) nr. 510/2011 nødvendig å vurdere standard tilleggsmasse fastsatt i samsvar med nr. 5.3 i vedlegg XII 

til forordning (EF) nr. 692/2008. Dette krever overvåking og rapportering av basiskjøretøyets masse i driftsferdig stand 

og dets største tekniske tillatte totalmasse, slik at standard tilleggsmasse kan fastsettes, eller alternativt overvåking og 

rapportering av standard tilleggsmasse. For å fastsette hvorvidt et kjøretøy bygd i flere etapper omfattes av virkeområdet 

for forordning (EU) nr. 510/2011 er det dessuten nødvendig å verifisere at det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyets 

referansemasse ikke er høyere enn grensene fastsatt i artikkel 2 nr. 1 i nevnte forordning. 

8)  Dersom medlemsstatene ikke er i stand til å framlegge alle parametrer som kreves i henhold til vedlegg II til forordning 

(EU) nr. 510/2011 på grunn av utformingen av deres system for registrering av data om nye lette nyttekjøretøyer, kan 

nevnte parametrer framlegges av berørte produsenter i underretningen nevnt i artikkel 8 nr. 5 i forordning (EU) 

nr. 510/2011. 

9)  Av samme grunn kan produsentene i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012(3) 

framlegge for Kommisjonen og EEA de understellsnumre som er tildelt kjøretøyer som ble solgt i foregående 

kalenderår, eller som det ble utstedt garanti for i foregående kalenderår. 

10)  Understellsnumre kan, etter at et kjøretøy er registrert for ibruktaking i veitrafikken, knyttes til datasett som gjør det 

mulig å identifisere eieren av kjøretøyet. Understellsnummeret i seg selv inneholder imidlertid ikke personopplysninger, 

og behandling av opplysninger til de formål som omfattes av forordning (EU) nr. 510/2011, krever ikke tilgang til eller 

behandling av personopplysninger som er knyttet til nummeret. Overvåking og rapportering av understellsnumre anses 

derfor ikke som behandling av personopplysninger i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(4) eller 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(5). Understellsnumre kan likevel anses som følsomme 

opplysninger, blant annet når det gjelder forebygging av biltyverier, og det bør derfor sikres at understellsnumre som 

rapporteres til Kommisjonen og EEA, ikke offentliggjøres. 

11)  Ved å sammenligne de understellsnumre som medlemsstatene rapporterer, med produsentenes numre, bør Kommisjonen 

med støtte fra EEA kunne identifisere de berørte produsenter og kjøretøyer samt forberede foreløpige datasett i samsvar 

med artikkel 10b i gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 19/2011 av 11. januar 2011 om krav til typegodkjenning av lovfestet produsentmerke og kjøretøyets 

understellsnummer for motorvogner og deres tilhengere og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 

om krav til typegodkjenning for den generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler og separate tekniske 

enheter beregnet på slike motorvogner (EUT L 8 av 12.1.2011, s. 1). 

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

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 av 3. april 2012 om overvåking og rapportering av data om registrering av 

nye lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 98 av 4.4.2012, s. 1). 

(4) 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 (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(5) 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). 
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12)  For å sikre at overvåkingskravene i henhold til forordning (EU) nr. 510/2011 er helt parallelle med kravene som gjelder 

for personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(1), er det hensiktsmessig å tilpasse 

kravene i vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011 når det gjelder levering av aggregerte data og metoden for å 

fastsette CO2-overvåkingsdata for lette nyttekjøretøyer. 

13)  Vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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 17. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye personbiler som del 

av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1). 
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VEDLEGG 

I vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Detaljerte data 

1.1.  Ferdigoppbygde kjøretøyer registrert som N1 

For EF-typegodkjente ferdigoppbygde kjøretøyer registrert som N1, skal medlemsstatene for hvert kalenderår 

registrere følgende detaljerte data om hvert nye lette nyttekjøretøy første gang det registreres på deres territorium: 

a)  Produsent. 

b)  Typegodkjenningsnummer og utvidelsesnummer. 

c)  Type, variant og versjon. 

d)  Merke. 

e)  Det typegodkjente kjøretøyets gruppe. 

f)  Det registrerte kjøretøyets gruppe. 

g)  Spesifikke CO2-utslipp. 

h)  Masse i driftsferdig stand. 

i)  Største teknisk tillatte totalmasse. 

j)  Avtrykk: Akselavstand, sporvidde for styreaksel og sporvidde for annen aksel. 

k)  Drivstofftype og driftsmodus. 

l)  Slagvolum. 

m)  Forbruk av elektrisk energi. 

n)  Kode for innovativ teknologi eller gruppe av innovative teknologier samt reduksjon i CO2-utslipp som 

oppnås ved bruk av slik teknologi. 

o)  Kjøretøyets understellsnummer. 

Formatet i avsnitt 2 i del C skal benyttes. 

1.2.  Kjøretøyer som er godkjent etappevis og registrert som N1-kjøretøyer 

 For kjøretøyer bygd i flere etapper som er registrert som N1-kjøretøyer, skal medlemsstatene for hvert kalenderår 

registrere følgende detaljerte data om 

a)  basiskjøretøyet (uferdig): Dataene angitt i nr. 1.1 bokstav a), b), c), d), e), g), h), i), n) og o), eller istedenfor 

dataene angitt i bokstav h) og i), standard tilleggsmasse oppgitt som en del av typegodkjennings-

opplysningene angitt i nr. 2.17.2 i vedlegg I til direktiv 2007/46/EF. 

b)  basiskjøretøyet (ferdig): Dataene angitt i nr. 1.1 bokstav a), b), c), d), e), g), h), i), n) og o). 

c)  det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: Dataene angitt nr. 1.1 bokstav a), f), g), h), j), k), l), m) og o). 

 Dersom noen av dataene i bokstav a) og b) i dette nummer ikke kan framlegges for basiskjøretøyet, skal 

medlemsstaten i stedet framlegge data for det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet. 



23.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 42/291 

 

 Formatet i avsnitt 2 i del C skal benyttes for etappevis ferdigoppbygde N1-kjøretøyer. 

 Understellsnummeret nevnt i nr. 1.1 bokstav o) skal ikke offentliggjøres.» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Medlemsstatene skal for hvert kalenderår fastsette 

a)  kildene som benyttes til innsamling av de detaljerte dataene nevnt i nr. 1, 

b)  samlet antall nyregistreringer av nye lette nyttekjøretøyer underlagt EF-typegodkjenning, 

c)  samlet antall nyregistreringer av nye lette nyttekjøretøyer underlagt etappevis typegodkjenning, dersom 

tilgjengelig, 

d)  totalt antall nyregistreringer av nye individuelt godkjente lette nyttekjøretøyer, 

e)  samlet antall nyregistreringer av nye lette nyttekjøretøyer som er godkjent nasjonalt i små serier.» 

2) I del B gjøres følgende endringer: 

a)  I innledningen og i nr. 1 gjøres følgende endringer: 

«B.  Metode for å fastsette overvåkingsdata for CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer 

 Overvåkingsdata som medlemstatene er pålagt å fastsette i samsvar med nr. 1 og 3 i del A i dette vedlegg, skal 

fastsettes i samsvar med metoden i denne del. 

1.  Antall registrerte nye lette nyttekjøretøyer 

 Medlemsstatene skal fastsette antall nye lette nyttekjøretøyer som er registrert på deres territorium i det 

aktuelle overvåkingsåret, inndelt etter hvorvidt kjøretøyene er underlagt EF-typegodkjenning, individuelle 

godkjenninger og nasjonale godkjenninger av små serier, og, dersom tilgjengelig, antall kjøretøyer bygd i 

flere etapper.» 

b)  Nr. 4 oppheves. 

c)  I nr. 7 skal nytt ledd lyde: 

 «Selv om standard tilleggsmasse skal tas fra del C i dette vedlegg, kan det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyets masse 

i driftsferdig stand benyttes i den foreløpige beregningen av målet for spesifikke utslipp nevnt i artikkel 8 nr. 4. 

 Dersom basiskjøretøyet er et ferdigoppbygd kjøretøy, skal kjøretøyets masse i driftsferdig stand brukes til å beregne 

målet for spesifikke utslipp. Dersom verdien for masse ikke kan fastsettes, kan det etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyets masse i driftsferdig stand imidlertid brukes til en foreløpig beregning av målet for spesifikke utslipp.» 

3) Del C skal lyde: 

«C.  Formater for oversending av data 

 Medlemsstatene skal for hvert år rapportere dataene angitt i nr. 1 og 3 i del A i følgende format: 

Avsnitt 1 – Aggregerte overvåkingsdata 

Medlemsstat(1)  

År  

Datakilde  

Samlet antall nyregistreringer av nye lette nyttekjøretøyer underlagt  

EF-typegodkjenning 

 



Nr. 42/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.5.2019 

 

Samlet antall nyregistreringer av individuelt godkjente nye lette 

nyttekjøretøyer 

 

Samlet antall nyregistreringer av nye lette nyttekjøretøyer som er godkjent 

nasjonalt i små serier 

 

Samlet antall nyregistreringer av nye lette nyttekjøretøyer underlagt 

etappevis typegodkjenning (dersom tilgjengelig) 

 

(1) ISO 3166 tobokstavskoder, unntatt for Hellas og Det forente kongerike, som henholdsvis har kodene «EL» og «UK». 

Avsnitt 2 – Detaljerte overvåkingsdata – ett kjøretøy 

Henvisning til 

avsnitt 1.1 i del A 
Detaljerte data per registrert kjøretøy(1) 

(a) 

Produsentens navn EU-standardbetegnelse(2) 

Produsentens navn OEM-erklæring 

FERDIGOPPBYGD KJØRETØY/BASISKJØRETØY(3) 

Produsentens navn OEM-erklæring 

ETAPPEVIS FERDIGOPPBYGD KJØRETØY(3) 

Produsentens navn i medlemsstatens register(2) 

(b) Typegodkjenningsnummer og utvidelsesnummer 

(c) 

Type 

Variant 

Versjon 

(d) Merke 

(e) Det typegodkjente kjøretøyets gruppe 

(f) Det registrerte kjøretøyets gruppe 

(g) Spesifikke CO2-utslipp 

(h) 

Masse i driftsferdig stand 

BASISKJØRETØY 

Masse i driftsferdig stand 

ETAPPEVIS FERDIGOPPBYGD KJØRETØY / FERDIGOPPBYGD KJØRETØY 

(i)(4) Største teknisk tillatte totalmasse 

(j) 

Akselavstand 

Akselavstand med styreaksel (aksel 1) 

Akselavstand med annen aksel (aksel 2) 

(k) 

Drivstofftype 

Driftsmodus 
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Henvisning til 

avsnitt 1.1 i del A 
Detaljerte data per registrert kjøretøy(1) 

(l) Slagvolum (cm3) 

(m) Forbruk av elektrisk energi (Wh/km) 

(n) 

Kode for innovativ teknologi eller gruppe av innovative teknologier 

Utslippsreduksjon ved bruk av innovativ(e) teknologi(er) 

(o) Understellsnummer 

Nr. 2.17.2 i 

vedlegg I til 

direktiv 

2007/46/EF(5) 

Standard tilleggsmasse (dersom relevant for kjøretøyer bygd i flere etapper) 

Merknader: 

(1) Dersom det i forbindelse med kjøretøyer bygd i flere etapper ikke kan framlegges data om basiskjøretøyet, skal medlemsstaten 

minst framlegges de data som er angitt i dette format for det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet. Dersom kjøretøyets 

understellsnummer ikke kan framlegges, skal alle detaljerte data om det ferdigoppbygde kjøretøyet, det etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyet og basiskjøretøyet framlegges i samsvar med nr. 1.2 bokstav a), b) og c) i del A i dette vedlegg. 

(2) Når det gjelder nasjonale godkjenninger av små serier (NSS) eller individuelle godkjenninger (IVA), skal produsentens navn 

oppgis i kolonnen «Produsentens navn i medlemsstatens register». I kolonnen «Produsentens navn EU-standardbetegnelse» skal 

ett av følgende oppgis: «AA-NSS» eller «AA-IVA». 

(3) Når det gjelder kjøretøyer bygd i flere etapper, angis produsenten av basiskjøretøyet (uferdig/ferdigoppbygd). Dersom 

produsenten av basiskjøretøyet ikke er tilgjengelig, angis bare produsenten av det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet. 

(4) Når det gjelder kjøretøyer bygd i flere etapper, angis basiskjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

(5) Når det gjelder kjøretøyer bygd i flere etapper, kan basiskjøretøyets masse i driftsferdig stand og største teknisk tillatte 

totalmasse erstattes av standard tilleggsmasse angitt i typegodkjenningsopplysningene i samsvar med nr. 2.17.2 i vedlegg I til 

direktiv 2007/46/EF.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 293/2012 

av 3. april 2012 

om overvåking og rapportering av data om registrering av nye lette nyttekjøretøyer i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens 

integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 8 nr. 9 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 510/2011 

må medlemsstatene hvert år registrere og oversende 

visse data til Kommisjonen om nye lette nyttekjøretøyer 

som er registrert på deres territorium i løpet av 

foregående år. Ettersom disse dataene skal danne 

grunnlaget for fastsettelsen av mål for spesifikke CO2-

utslipp for produsenter av nye lette nyttekjøretøyer og 

for vurderingen av hvorvidt produsentene overholder 

disse målene, bør reglene om innsamling og rapporte-

ring av dataene harmoniseres. 

2)  For at kjøretøyer i gruppe M2 og N2 i framtiden skal 

kunne omfattes av forordning (EU) nr. 510/2011 i 

samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordningen, bør data 

for nevnte kjøretøygrupper registreres og oversendes til 

Kommisjonen. 

3)  For å kunne vurdere fullt ut hvorvidt den enkelte 

produsent oppfyller sine mål for spesifikke CO2-utslipp 

i henhold til forordning (EU) nr. 510/2011 og få den 

nødvendige erfaring med anvendelsen av nevnte 

forordning, trenger Kommisjonen nærmere data på 

produsentnivå for hver kjøretøyserie etter type, variant 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 98 av 4.4.2012, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 av  

16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, 

s. 14. 

(1) EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1. 

og versjon. Medlemsstatene bør derfor sikre at slike data 

registreres og oversendes til Kommisjonen sammen med 

aggregerte data i samsvar med artikkel 8 nr. 2 i nevnte 

forordning. 

4)  I henhold til artikkel 18 og 26 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om 

fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvog-

ner og deres tilhengere, og av systemer, deler og 

tekniske enheter til slike motorvogner(2) må en 

produsent sikre at nye lette nyttekjøretøyer som bringes 

i omsetning i Unionen, ledsages av et gyldig samsvars-

sertifikat, og en medlemsstat kan ikke registrere et slikt 

kjøretøy dersom det ikke er ledsaget av et slikt 

sertifikat. Derfor bør samsvarssertifikatet være hoved-

kilden for de opplysninger medlemsstatene skal regist-

rere, gjøre tilgjengelige for produsentene i henhold til 

artikkel 8 nr. 1 i forordning (EU) nr. 510/2011 og 

rapportere til Kommisjonen. I visse begrunnede tilfeller 

kan medlemsstatene også bruke opplysninger fra andre 

kilder enn samsvarssertifikatet, forutsatt at kildene har 

samme nøyaktighet som samsvarssertifikatet, og at de 

berørte medlemsstatene ved behov treffer tiltak for å 

sikre denne nøyaktigheten. 

5)  Dataene om registrering av nye lette nyttekjøretøyer bør 

være korrekte og bør behandles effektivt med henblikk 

på å fastsette målet for spesifikke utslipp i samsvar med 

artikkel 4 i forordning (EU) nr. 510/2011. Produsentene 

bør derfor framlegge for Kommisjonen oppdaterte 

opplysninger om produsentnavn som benyttes i sam-

svarssertifikatene i de ulike medlemsstatene. Ved hjelp 

av disse opplysningene kan Kommisjonen sende med-

lemsstatene en oppdatert liste over produsentnavn som 

bør brukes ved rapportering av data.  

  

(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

2019/EØS/42/25 
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6)  Medlemsstatene bør registrere og rapportere opplys-

ninger om nyregistrerte kjøretøyer som er konstruert for 

å bruke alternativt drivstoff. For at Kommisjonen skal 

kunne sette ned målet for spesifikke utslipp som følge 

av bruken av etanol (E85) i samsvar med artikkel 6 i 

forordning (EU) nr. 510/2011, bør medlemsstatene gi 

Kommisjonen de nødvendige opplysninger, blant annet 

om andelen bensinstasjoner på deres territorium og, der 

det er relevant, det samlede antall av disse som tilbyr 

etanol (E85) som oppfyller kriteriene for en bærekraftig 

utvikling fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av 

energi fra fornybare kilder, og om endring og senere 

oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(1), og 

i artikkel 7b i europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin 

og dieselolje og om endring av rådsdirektiv 93/ 

12/EØF(2). 

7)  For å unngå unødvendig dataduplisering bør opplys-

ningene om antall bensinstasjoner på medlemsstatenes 

territorium som tilbyr etanol (E85) i samsvar med 

artikkel 6 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010 

av 10. november 2010 om overvåking og rapportering 

av data om registrering av nye personbiler i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 443/2009(3), benyttes i forbindelse med artikkel 6 i 

forordning (EU) nr. 510/2011. 

8)  I artikkel 23 og 24 i direktiv 2007/46/EF er det fastsatt 

en forenklet framgangsmåte for godkjenning der det 

ikke er nødvendig å utstede et europeisk samsvars-

sertifikat. Medlemsstatene bør overvåke antall 

kjøretøyer som blir registrert i henhold til denne fram-

gangsmåten, for å kunne vurdere dens innvirkning på 

overvåkingsprosessen og oppnåelsen av EUs gjennom-

snittlige mål for CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne gjennomføringsforordning er i 

samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter reglene for innsamling og 

registrering av data om registreringer av følgende kjøretøyer: 

a)  Lette nyttekjøretøyer som nevnt i artikkel 2 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 510/2011. 

  

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

(2) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(3) EUT L 293 av 11.11.2010, s. 15. 

b)  Kjøretøyer i gruppe M2 og N2 som nevnt i artikkel 8 nr. 10 i 

nevnte forordning. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene fastsatt i artikkel 2 og 3 i 

forordning (EU) nr. 510/2011 samt definisjonene av «gass-

drevet kjøretøy som bruker to typer drivstoff» og «kjøretøy som 

bruker blandingsdrivstoff av etanol» fastsatt i artikkel 2 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(4) anvendelse. Videre 

menes med 

1) «typegodkjenningsdokumentasjon» dokumentene som 

inneholder dataene angitt i tredje kolonne i tabellen i 

vedlegg I til denne forordning, 

2) «aggregerte overvåkingsdata» de aggregerte dataene angitt 

i avsnitt 1 i del C i vedlegg II til forordning (EU)  

nr. 510/2011, 

3) «detaljerte overvåkingsdata» de detaljerte dataene angitt i 

avsnitt 2 i del C i vedlegg II til forordning (EU)  

nr. 510/2011, fordelt på produsent og kjøretøyserie og 

inndelt etter type, variant og versjon. 

Artikkel 3 

Overføring av data 

Medlemsstatene skal sende inn de aggregerte overvåkings-

dataene sammen med de detaljerte overvåkingsdataene 

elektronisk til det sentrale datalageret som forvaltes av Det 

europeiske miljøvernbyrået. Medlemsstatene skal varsle 

Kommisjonen når dataene er sendt inn. 

Artikkel 4 

Datakilder 

1.  Medlemsstatene skal utarbeide de aggregerte over-

våkingsdataene og de detaljerte overvåkingsdataene basert på 

opplysninger i samsvarssertifikatet eller typegodkjennings-

dokumentasjonen til det relevante lette nyttekjøretøyet som 

angitt i tabellen i vedlegg I til denne forordning. 

2.  Parameteren «samlet antall nyregistreringer» i de 

detaljerte overvåkingsdataene skal fastsettes på grunnlag av 

samlet antall registreringer hvert år som hver gjelder ett 

kjøretøy. 

3.  Parameteren «det registrerte kjøretøyets gruppe» i de 

detaljerte overvåkingsdataene skal være basert på de tekniske 

kjøretøyegenskapene på registreringstidspunktet. 

4.  Dersom samsvarssertifikatet eller typegodkjennings-

dokumentasjonen er påført mer enn ett produsentnavn, er det 

produsenten av basiskjøretøyet medlemsstaten skal rapportere.  

  

(4) EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1. 
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5.  De utslippsverdier for CO2 som skal rapporteres under 

parameteren «spesifikke CO2-utslipp» i de detaljerte over-

våkingsdataene, skal hentes fra rubrikken «blandet kjøring» i 

samsvarssertifikatet eller typegodkjenningsdokumentasjonen, 

med mindre rubrikken «veid, blandet» kommer til anvendelse. 

6.  Ved rapportering av de detaljerte overvåkingsdataene for 

kjøretøyer som bruker alternativt drivstoff, skal vedkommende 

myndighet angi drivstofftype og driftsmodus i henhold til 

vedlegg I til denne forordning. 

7.  For gassdrevne kjøretøyer som bruker to typer drivstoff, 

eller kjøretøyer som bruker blandingsdrivstoff av etanol, skal 

vedkommende myndighet rapportere følgende utslippsverdier 

for CO2 under parameteren «spesifikke CO2-utslipp (g/km)» i 

de detaljerte overvåkingsdataene: 

a)  For gassdrevne kjøretøyer som bruker bensin og gass-

formig drivstoff, utslippsverdien for CO2 for flytende 

petroleumsgass (LPG) eller naturgass (NG) i samsvar med 

del A nr. 2 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011. 

b)  For kjøretøyer som bruker blandingsdrivstoff av bensin og 

etanol (E85) som nevnt i artikkel 6 i forordning (EU)  

nr. 510/2011, utslippsverdien for CO2 for bensin. 

Når det gjelder bokstav b), skal medlemsstatene rapportere 

verdien for bensin også dersom vilkårene for en reduksjon i 

henhold til artikkel 6 i forordning (EU) nr. 510/2011 ikke er 

oppfylt. Medlemsstatene kan likevel også rapportere verdien for 

E85. 

8.  Dersom kjøretøyet har mer enn én styreaksel eller andre 

aksler med ulik sporvidde, skal medlemsstaten rapportere 

største akselavstand under parameteren «Sporvidde annen aksel 

(mm)» i de detaljerte overvåkingsdataene. Akselavstanden for 

nevnte kjøretøyer skal være avstanden mellom ytre for- og 

bakaksler. 

9.  Dersom de aggregerte overvåkingsdataene og de detaljerte 

overvåkingsdataene er hentet fra typegodkjennings-

dokumentasjonen, og dataene inneholder verdiintervaller, skal 

medlemsstatene sørge for at de rapporterte dataene er til-

strekkelig nøyaktige og i samsvar med dataene i 

samsvarssertifikatet. 

Artikkel 5 

Vedlikehold og kontroll av dataene 

Medlemsstatene skal sørge for vedlikehold, innsamling, 

kontroll, verifisering og overføring av de aggregerte over-

våkingsdataene og de detaljerte overvåkingsdataene. 

Artikkel 6 

Medlemsstatenes databehandling 

De detaljerte overvåkingsdataene skal innrapporteres med den 

nøyaktighet som er fastsatt i vedlegg II. 

Artikkel 7 

Rapportering av bensinstasjoner som tilbyr etanol (E85) 

Med hensyn til artikkel 6 i forordning (EU) nr. 510/2011 skal 

opplysningene som rapporteres i henhold til artikkel 6 i 

forordning (EU) nr. 1014/2010, benyttes. 

Artikkel 8 

Kjøretøyer som ikke er omfattet av EF-typegodkjenning 

1.  For lette nyttekjøretøyer som er underlagt nasjonal 

typegodkjenning av små serier i samsvar med artikkel 23 i 

direktiv 2007/46/EF eller individuelle godkjenninger i samsvar 

med artikkel 24 i nevnte direktiv, skal medlemsstatene gi 

Kommisjonen opplysninger om antallet slike biler som er 

registrert på deres territorium. 

2.  Når vedkommende myndighet fyller ut de aggregerte 

overvåkingsdataene, skal den, i stedet for produsentens navn, 

sette enten 

a) «AA-IVA» for kjøretøytyper som er godkjent individuelt, 

eller 

b) «AA-NSS» for kjøretøytyper som er godkjent nasjonalt i 

små serier. 

Medlemsstatene kan også fylle ut detaljerte overvåkingsdata for 

disse kjøretøyene og skal da bruke betegnelsene nevnt i bokstav 

a) og b). 

Artikkel 9 

Liste over produsenter 

1.  Produsentene skal uten opphold og senest 1. juni 2012 

underrette Kommisjonen om hvilke navn de benytter eller akter 

å benytte på samsvarssertifikatene. De skal uten opphold 

underrette Kommisjonen om eventuelle endringer i opplys-

ningene. Nye produsenter på markedet skal uten opphold 

underrette Kommisjonen om hvilke navn de benytter eller akter 

å benytte på samsvarssertifikatene. 

2.  Ved utfylling av de aggregerte overvåkingsdataene og de 

detaljerte overvåkingsdataene skal vedkommende myndighet 

bruke navnene til produsentene på listen som Kommisjonen 

skal utarbeide på grunnlag av navnene meddelt i samsvar med 

nr. 1. Listen skal offentliggjøres på internett første gang  

1. september 2012 og skal oppdateres regelmessig. 

3.  Dersom en produsents navn ikke står på listen, skal 

vedkommende myndighet bruke navnet på samsvarssertifikatet 

eller typegodkjenningsdokumentasjonen ved utfylling av de 

aggregerte overvåkingsdataene og de detaljerte over-

våkingsdataene. 

Artikkel 10 

Ytterligere opplysninger som skal framlegges av 

produsentene 

1.  For underretningen nevnt i artikkel 8 nr. 4 annet ledd i 

forordning (EU) nr. 510/2011 skal produsentene innen  

1. juni 2012 gi Kommisjonen navn og adresse til kontakt-

personen som underretningen skal sendes til.  
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Produsenten skal uten opphold underrette Kommisjonen om 

eventuelle endringer i disse opplysningene. Nye produsenter på 

markedet skal uten opphold sende Kommisjonen sine 

kontaktopplysninger. 

2.  Dersom en gruppe av tilknyttede produsenter danner en 

sammenslutning, skal den, for å avgjøre om artikkel 7 nr. 6 i 

forordning (EU) nr. 510/2011 kommer til anvendelse, fram-

legge dokumentasjon for Kommisjonen som viser at 

forbindelsene mellom gruppens medlemmer oppfyller kriteriene 

fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i nevnte forordning. 

Artikkel 11 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den tredje 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 med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel 3. april 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

DATAKILDER 

Parameter 

Samsvarssertifikat 

(del 1, fastsatt i vedlegg IX til 

direktiv 2007/46/EF) 

Typegodkjenningsdokumentasjon 

(direktiv 2007/46/EF) 

Produsent Punkt 0.5 Punkt 0.5 i del 1 i vedlegg III 

Typegodkjenningsnummer Punkt 0.10b) Tittel på vedlegg VI 

Type Punkt 0.2 Punkt 0.2 i del 1 i vedlegg III 

Variant Punkt 0.2 Punkt 3 i vedlegg VIII 

Versjon Punkt 0.2 Punkt 3 i vedlegg VIII 

Merke Punkt 0.1 Punkt 0.1 i del 1 i vedlegg III 

Det typegodkjente kjøretøyets gruppe Punkt 0.4 Punkt 0.4 i del 1 i vedlegg III 

Masse (kg) Punkt 13 Punkt 2.6 i del 1 i vedlegg III(1) 

Største teknisk tillatte totalmasse (kg) Punkt 16.1 Punkt 2.8 i del 1 i vedlegg III 

Avtrykk – akselavstand (mm) Punkt 4 Punkt 2.1 i del 1 i vedlegg III (1) 

Avtrykk – sporvidde (mm) Punkt 30 Punkt 2.3.1 og 2.3.2 i del 1 i vedlegg III (2) 

Spesifikke CO2-utslipp (g/km)(3) Punkt 49.1 Punkt 3 i vedlegg VIII 

Drivstofftype Punkt 26 Punkt 3.2.2.1 i del 1 i vedlegg III 

Driftsmodus Punkt 26.1 Punkt 3.2.2.4 i del 1 i vedlegg III 

Slagvolum (cm3) Punkt 25 Punkt 3.2.1.3 i del 1 i vedlegg III 

Forbruk av elektrisk energi (Wh/km) Punkt 49.2  

(1) I samsvar med artikkel 4 nr. 9 i denne forordning. 

(2) I samsvar med artikkel 4 nr. 8 og 9 i denne forordning. 

(3) I samsvar med artikkel 4 nr. 5 i denne forordning. 
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VEDLEGG II 

TABELL OVER DATAENES NØYAKTIGHET 

Nøyaktighet som kreves for detaljerte overvåkingsdata som skal rapporteres i samsvar med artikkel 6 

CO2 (g/km) Heltall 

Masse (kg) Heltall 

Største teknisk tillatte totalmasse (kg) Heltall 

Avtrykk – akselavstand (mm) Heltall 

Avtrykk – sporvidde (mm) Heltall 

Slagvolum (cm3) Heltall 

Forbruk av elektrisk energi (Wh/km) Heltall 

Utslippsreduksjon ved bruk av innovativ teknologi (g/km) Avrundet til én desimal 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 410/2014 

av 23. april 2014 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 med hensyn til overvåking av  

CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevis(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 8 nr. 9 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I vedlegg XII til kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(2) er det fastsatt en ny metode for å fastsette CO2-utslipp fra 

og drivstofforbruk for N1-kjøretøyer som typegodkjennes etappevis (heretter kalt «kjøretøyer bygd i flere etapper»). Den 

nye metoden får anvendelse fra 1. januar 2014, men kan benyttes på frivillig basis fra 1. januar 2013. 

2)  I nr. 7 i del B i vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011 er det fastsatt at spesifikke CO2-utslipp fra etappevis 

ferdigoppbygde kjøretøyer skal tildeles produsenten av basiskjøretøyet. Dette krever at etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyer kan gjenkjennes i overvåkingsprosessen, og at produsenten av basiskjøretøyet kan identifiseres. Det krever 

også at visse data om basiskjøretøyet kan fastsettes i samsvar med den nye metoden i vedlegg XII til forordning (EF) 

nr. 692/2008. 

3)  I samsvar med artikkel 8 nr. 5 i forordning (EU) nr. 510/2011 har produsentene av basiskjøretøyer rett til å verifisere 

dataene om et kjøretøy bygd i flere etapper som brukes til å beregne deres mål for spesifikke CO2-utslipp. Det bør derfor 

fastsettes nærmere bestemmelser om utveksling av relevante data mellom produsentene og Kommisjonen. 

4)  På grunn av særtrekk ved og utformingen av medlemsstatenes registreringssystemer er det imidlertid en mulighet for at 

medlemsstatene ikke kan levere alle dataene knyttet til overvåking av kjøretøyer bygd i flere etapper som er angitt i 

vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011. Kommisjonen bør derfor ha mulighet til å ta hensyn til data framlagt av 

produsentene som en del av verifikasjonsprosessen i henhold til artikkel 8 nr. 5 i forordning (EU) nr. 510/2011 for å 

fastsette de foreløpige målene for spesifikke utslipp. 

5)  Produsentene bør derfor gi Kommisjonen og Det europeiske miljøbyrået (EEA) understellsnumrene som er tildelt lette 

nyttekjøretøyer som er solgt i løpet av foregående kalenderår, eller som det ble utstedt garanti for i løpet av foregående 

kalenderår. Produsentene bør også ha mulighet til å gi Kommisjonen de detaljerte dataene for disse kjøretøyene. For å ta 

hensyn til disse dataene ved beregning av de foreløpige målene bør produsentene gi sine data til Kommisjonen og EEA 

samtidig med medlemsstatenes årlige innsending av data. 

6)  Ved å sammenligne de detaljerte dataene fra medlemsstatene med dataene fra produsentene, basert på 

understellsnumrene, bør Kommisjonen utarbeide et foreløpig datasett for beregning av de foreløpige målene. Det 

foreløpige datasettet som skal meddeles en produsent, bør inneholde understellsnumrene for poster der dataene stemmer 

overens. Ved behov bør det foreløpige datasettet også inkludere poster der medlemsstatenes understellsnumre ikke 

stemmer overens med understellsnumrene fra produsenten. I slike tilfeller bør postene oversendes til produsenten uten 

understellsnumrene. Det foreløpige datasettet med unntak av understellsnumrene bør offentliggjøres i samsvar med 

artikkel 8 nr. 4 i forordning (EU) nr. 510/2011.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 121 av 24.4.2014, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 av  

16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018,  

s. 14. 

(1) EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

2019/EØS/42/26 
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7)  For å sikre at kravene fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012(1) er helt parallelle med 

kravene som gjelder for personbiler i kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010(2), bør kravene til fabrikantene om 

melding av feil tilpasses i samsvar med bestemmelsene i sistnevnte forordning. 

8)  Gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 bør derfor endres. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nr. 3 lyde: 

«3) «detaljerte overvåkingsdata» de detaljerte dataene angitt i avsnitt 2 i del C i vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 510/2011, fordelt på produsent og kjøretøyserie og inndelt etter type, variant og versjon, eller, der det er relevant, 

etter enkeltkjøretøy og dets understellsnummer.» 

2) Artikkel 8 skal lyde: 

«Artikkel 8 

Kjøretøyer som ikke er omfattet av EF-typegodkjenning 

 For lette nyttekjøretøyer som er underlagt nasjonal typegodkjenning av små serier i samsvar med artikkel 23 i direktiv 

2007/46/EF eller individuelle godkjenninger i samsvar med artikkel 24 i nevnte direktiv, skal medlemsstatene gi 

Kommisjonen opplysninger om antallet slike kjøretøyer som er registrert på deres territorium. 

 Når vedkommende myndighet fyller ut de detaljerte overvåkingsdataene, skal den føre opp produsentens navn i kolonnen 

«Produsentens navn i medlemsstatens register» i formatet angitt i del C i vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011, og ett 

av følgende i kolonnen «Produsentens navn EU-standardbetegnelse»: 

a) «AA-IVA» for kjøretøytyper som er godkjent individuelt, eller 

b) «AA-NSS» for kjøretøytyper som er godkjent nasjonalt i små serier.» 

3) I artikkel 10 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

 «Dersom data overføres i samsvar med nr. 3 i denne artikkel, skal kontaktpersonen som er angitt av produsenten, også 

gis rett til å laste opp de detaljerte dataene til det sentrale datalager som forvaltes av Det europeiske miljøbyrået.» 

b)  Nytt nr. 3 og 4 skal lyde: 

 «3.  For å kunne verifisere de foreløpige dataene skal produsentene senest 28. februar hvert år framlegge for 

Kommisjonen understellsnumrene til alle lette nyttekjøretøyer (ferdigoppbygde, etappevis ferdigoppbygde eller delvis 

oppbygde kjøretøyer) som de solgte i foregående kalenderår i Unionen, eller som de utstedte garanti for i foregående 

kalenderår. Produsentene kan samtidig gi Kommisjonen de detaljerte dataene om disse kjøretøyene som angitt i 

vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011. 

 Dataene skal sendes elektronisk til det sentrale datalager som forvaltes av Det europeiske miljøbyrået. 

 4.  Dersom produsentene ikke framlegger understellsnumrene og de detaljerte dataene nevnt i nr. 3, skal det 

foreløpige målet for spesifikke utslipp beregnes på grunnlag av de detaljerte dataene framlagt av medlemsstatene.»  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 av 3. april 2012 om overvåking og rapportering av data om registrering av 

nye lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 98 av 4.4.2012, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010 av 10. november 2010 om overvåking og rapportering av data om registrering av nye 

personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 293 av 11.11.2010, s. 15). 
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4) Nye artikler 10a og 10b skal lyde: 

«Artikkel 10a 

Melding om produsenters feil 

 1.  Produsenter som melder om feil i samsvar med artikkel 8 nr. 5 i forordning (EF) nr. 510/2011, skal som grunnlag for 

sin melding benytte det foreløpige datasettet som Kommisjonen har meddelt i samsvar med artikkel 8 nr. 4. 

 Meldingen om feil skal inneholde alle datasett knyttet til de kjøretøyregistreringer som produsenten er ansvarlig for. Når det 

gjelder etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer, er ansvarlig produsent den produsent som har ansvar for EF-typegodkjenningen 

av basiskjøretøyet. 

 Feilen skal angis som en egen post i datasettet for hver versjon med overskriften «Produsentens merknader», der en av 

følgende koder skal angis: 

a)  Kode A dersom dataene er endret av produsenten. 

b)  Kode B dersom kjøretøyet ikke kan identifiseres. 

c)  Kode C dersom kjøretøyet ikke faller inn under virkeområdet for forordning (EU) nr. 510/2011 eller er gått ut av 

produksjon. 

d)  Kode D i tilfeller der en produsent som er tildelt en bestemt post, er produsenten av det etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyet, men ikke det delvis oppbygde basiskjøretøyet. 

 Når det gjelder bokstav b), er et kjøretøy uidentifiserbart dersom produsenten ikke kan identifisere kjøretøyet på grunnlag 

av understellsnummeret utstedt av medlemsstaten, eller dersom posten ikke inneholder et slikt nummer og kjøretøyet ikke 

kan identifiseres på andre måter. 

 Når det gjelder bokstav d), skal sluttprodusenten også angi navnet på produsenten av basiskjøretøyet i en egen post som 

heter «Produsentens merknader». 

 2.  Dersom en produsent ikke har meddelt Kommisjonen om feil i samsvar med nr. 1, eller dersom meldingen sendes etter 

utløpet av tremånedersfristen fastsatt i artikkel 8 nr. 5 i forordning (EU) nr. 510/2011, skal de foreløpige verdiene som er 

rapportert i samsvar med artikkel 8 nr. 4 i forordningen, anses som endelige. 

 3.  Dersom meldingen om feil nevnt i nr. 1 omfatter understellsnumre, skal den sendes til det sentrale datalageret nevnt i 

artikkel 10 nr. 3, og i andre tilfeller skal den sendes på en elektronisk ikke-slettbar databærer merket «Melding om feil – 

CO2 fra varebiler» på e-post til følgende adresse: 

 European Commission 

 Secretariat-General 

 1049 Bruxelles/Brussel 

 BELGIQUE/BELGIË 

 En elektronisk kopi av meldingen skal sendes til følgende e-postadresser til orientering: 

 EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu 

 og 

 CO2-monitoring@eea.europa.eu. 

Artikkel 10b 

Utarbeiding av foreløpige data 

 1.  Dersom produsentene framlegger data for Kommisjonen i samsvar med artikkel 10 nr. 3, skal det foreløpige datasettet 

som meddeles en produsent, omfatte følgende poster: 

a)  Poster som omfatter understellsnumre, i tilfeller der understellsnumrene som er framlagt av produsenten i samsvar med 

artikkel 10 nr. 3, samsvarer med understellsnumrene som er framlagt av medlemsstatene som angitt i avsnitt 2 i del C i 

vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011. 
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b)  Poster som kan tilskrives produsenten, men som ikke omfatter understellsnumrene, i tilfeller der understellsnumrene 

framlagt av medlemsstatene ikke samsvarer med understellsnumrene som er framlagt av produsentene. 

 Det foreløpige datatsettet, inkludert postene nevnt i bokstav a) og b), skal meddeles produsentene i samsvar med artikkel 8 

nr. 4 annet ledd i forordning (EU) nr. 510/2011. 

 Det sentrale datalageret til dataene nevnt i artikkel 8 nr. 4 første ledd skal ikke omfatte data om understellsnumre. 

 2.  Behandlingen av understellsnumrene skal ikke omfatte behandling av personopplysninger som kan knyttes til disse 

numrene, eller andre data som kan muliggjøre kopling av understellsnumre med personopplysninger.» 

5) Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

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 23. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 Formann 

 _____  



Nr. 42/304 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.5.2019 

 

VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

DATAKILDER 

Parameter 

Samsvarssertifikat (modell B i  

del 1, fastsatt i vedlegg IX til 

direktiv 2007/46/EF) 

Typegodkjenningsdokumentasjon (direktiv 

2007/46/EF) 

Produsent (ferdigoppbygd kjøretøy) Punkt 0.5 Punkt 0.5 i del I i vedlegg III 

Produsent av basiskjøretøyet (kjøretøy bygd i 

flere etapper) 

Punkt 0.5.1 Punkt 0.5 i avsnitt I i vedlegg VI 

Typegodkjenningsnummer Punkt 0.10 bokstav b) Innledende del av vedlegg VI 

Type Punkt 0.2 Punkt 0.2 i del I i vedlegg III 

Variant Punkt 0.2 Del I eller II i vedlegg III eller avsnitt 3 i 

vedlegg VIII 

Versjon Punkt 0.2 Del I eller II i vedlegg III eller avsnitt 3 i 

vedlegg VIII 

Merke Punkt 0.1 Punkt 0.1 i del I i vedlegg III 

Det typegodkjente kjøretøyets gruppe Punkt 0.4 Punkt 0.4 i del I i vedlegg III 

Masse i driftsferdig stand (ferdigoppbygd 

kjøretøy og etappevis ferdigoppbygd kjøretøy) 

Avsnitt 13 Punkt 2.6 i del I i vedlegg III, eller fra 

10. januar 2014, punkt 2.6 bokstav b) i del I i 

vedlegg III (ved intervaller skal den minste 

massen brukes) 

Masse i driftsferdig stand (basiskjøretøy) (kg) Avsnitt 14 Punkt 2.17.1 i vedlegg I 

Største teknisk tillatte totalmasse (av 

basiskjøretøyet når det gjelder kjøretøyer 

bygd i flere etapper) (kg) 

Punkt 16.1 Punkt 2.8 i del I i vedlegg III 

Avtrykk – akselavstand (mm) Avsnitt 4 Punkt 2.1 i del I i vedlegg III(1) 

Avtrykk – sporvidde (mm) Avsnitt 30 Punkt 2.3.1 og 2.3.2 i del I i vedlegg III(2) 

Spesifikke CO2-utslipp (g/km)(3) Punkt 49.1 Avsnitt 3 i vedlegg VIII 

Drivstofftype Avsnitt 26 Punkt 3.2.2.1 i del 1 i vedlegg III 

Driftsmodus Punkt 26.1 Punkt 3.2.2.4 i del 1 i vedlegg III 

Slagvolum (cm3) Avsnitt 25 Punkt 3.2.1.3 i del 1 i vedlegg III 

Forbruk av elektrisk energi (Wh/km) Punkt 49.2 Avsnitt 3 i vedlegg VIII 

Innovativ teknologi eller gruppe av innovative 

teknologier samt reduksjon i CO2-utslipp som 

oppnås ved bruk av slik teknologi 

Punkt 49.3 Avsnitt 4 i vedlegg VIII 
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Parameter 

Samsvarssertifikat (modell B i  

del 1, fastsatt i vedlegg IX til 

direktiv 2007/46/EF) 

Typegodkjenningsdokumentasjon (direktiv 

2007/46/EF) 

Understellsnummer Punkt 0.10 Punkt 9.17 i del I i vedlegg III 

Standard tilleggsmasse  Punkt 2.17.2 i vedlegg I 

(1) I samsvar med artikkel 4 nr. 9 i denne forordning. 

(2) I samsvar med artikkel 4 nr. 8 og 9 i denne forordning. 

(3) I samsvar med artikkel 4 nr. 5 i denne forordning.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 427/2014 

av 25. april 2014 

om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for å 

redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning  

(EU) nr. 510/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 12 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  For å fremme utvikling og tidlig bruk av ny og avansert teknologi for å redusere CO2-utslipp fra kjøretøyer gir 

forordning (EU) nr. 510/2011 produsenter og leverandører mulighet til å søke om godkjenning av innovative teknologier 

som bidrar til å redusere CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer. Det er derfor nødvendig å klargjøre kriteriene for å 

fastslå hvilke teknologier som skal kunne betraktes som miljøinnovasjon i henhold til nevnte forordning. 

2)  Det bør tas hensyn til erfaringene fra innføringen av en ordning for innovative teknologier for personbiler i henhold til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(2), og samme kriterier for unntak for lette nyttekjøretøyer 

bør få anvendelse. Det bør imidlertid gjøres et skille når det gjelder lette nyttekjøretøyer som er bygd og typegodkjent 

etappevis. For slike kjøretøyer bør sertifiseringen av CO2-reduksjonene begrenses til miljøinnovasjoner som er montert i 

basiskjøretøyet. 

3)  I henhold til artikkel 12 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 510/2011 vil ikke teknologier som er del av Unionens 

integrerte metode, som beskrevet i to kommisjonsmeldinger av 7. februar 2007(3), og som er regulert i unionsretten, 

eller andre teknologier som er obligatoriske etter unionsretten, komme i betraktning som miljøinnovasjoner etter nevnte 

forordning. Nevnte teknologier inkluderer overvåkingssystemer for dekktrykk, dekkrullemotstand og girskiftindikatorer 

som omfattes av virkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009(4), og, når det gjelder 

dekkrullemotstand, europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1222/2009(5). 

4)  En teknologi som allerede har vært allment tilgjengelig på markedet i en viss tid, kan ikke anses som innovativ i 

henhold til artikkel 12 i forordning (EU) nr. 510/2011 og skal ikke kunne anses som en miljøinnovasjon. For å sikre full 

parallellitet med gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 bør det fastsettes at bare teknologier som var montert i 

3 % eller færre av alle lette nyttekjøretøyer registrert i 2009, kan betraktes som miljøinnovasjoner. Disse terskelverdiene 

bør gjennomgås på nytt senest i 2016. 

5)  For å fremme teknologi som har høyest potensial for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer, og særlig 

utviklingen av innovative framdriftsteknologier, bør bare teknologi som er vesentlig for kjøretøyets transportfunksjon, 

og som i vesentlig grad bidrar til å forbedre kjøretøyets samlede energiforbruk, tas i betraktning. Teknologier som bare 

bidrar til dette formålet eller tar sikte på å bedre førerens eller passasjerenes komfort, bør ikke tas i betraktning.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 26.4.2014, s. 57, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 av 16. juni 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, s. 14. 

(1) EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) Commission Communication COM(2007) 19 final — Results of the review of the Community Strategy to reduce CO2 emissions from 

passenger cars and light-commercial vehicles and Commission Communication COM(2007) 22 final — A Competitive Automotive 

Regulatory Framework for the 21st Century. 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 av 13. juli 2009 om krav til typegodkjenning for den generelle sikkerheten for 

motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på slike motorvogner (EUT L 200 av 31.7.2009, 

s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1222/2009 av 25. november 2009 om merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet 

og andre grunnleggende parametrer (EUT L 342 av 22.12.2009, s. 46). 

2019/EØS/42/27 
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6)  I henhold til forordning (EU) nr. 510/2011 kan både produsenter og leverandører inngi søknader. Søknaden bør 

inneholde nødvendig dokumentasjon som viser at kriteriene for godkjenning er fullstendig oppfylt, inkludert en metode 

for å måle den CO2-reduksjon som er oppnådd ved bruk av den innovative teknologien. 

7)  Det bør være mulig å måle CO2-reduksjonen som er oppnådd ved bruk av en miljøinnovasjon, med en tilfredsstillende 

grad av nøyaktighet. Slik nøyaktighet kan bare oppnås der utslippsreduksjonen er på 1 g CO2/km eller mer. 

8)  Dersom reduksjonen i CO2-utslipp som oppnås ved bruk av en teknologi, avhenger av førerens atferd eller andre 

faktorer som ligger utenfor søkerens kontroll, bør teknologien i prinsippet ikke kunne anses som en miljøinnovasjon, 

med mindre det på grunnlag av sterke og uavhengige statistiske beviser er mulig å gjøre verifiserbare antakelser om 

gjennomsnittlig føreratferd. 

9)  Den standardiserte prøvingssyklusen som brukes for typegodkjenningsmåling av CO2-utslipp fra et kjøretøy, viser ikke 

alle utslippsreduksjoner som kan tilskrives visse teknologier. For å skape de rette stimuleringstiltak for innovasjon bør 

bare reduksjon som ikke fanges opp av den standardiserte prøvingssyklusen, tas i betraktning ved beregning av den 

samlede reduksjonen av CO2-utslipp. 

10)  For å dokumentere reduksjonen av CO2-utslipp bør det gjøres en sammenligning mellom samme kjøretøyer med og uten 

miljøinnovasjonen. Prøvingsmetoden bør gi verifiserbare, kontrollerbare og sammenlignbare målinger. For å sikre like 

konkurransevilkår, og ettersom det ikke finnes en avtalt og mer realistisk kjøresyklus, bør kjøremønstrene i «New 

European Driving Cycle», som nevnt i kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(1), brukes som felles referanse. 

Prøvingsmetoden bør baseres på målinger på et rulledynamometer eller på modeller eller simuleringer der slike metoder 

vil gi bedre og mer nøyaktige resultater. 

11)  Retningslinjer for utarbeidelse av søknaden og prøvingsmetoder bør gis av Kommisjonen og oppdateres regelmessig for 

å ta hensyn til de erfaringer som gjøres ved vurderingen av ulike søknader. 

12)  I henhold til forordning (EU) nr. 510/2011 må søknaden inneholde en verifikasjonsrapport fra et uavhengig, godkjent 

organ. Nevnte organ bør være en teknisk instans i kategori A eller B som nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/46/EF(2). For å sikre organets uavhengighet bør tekniske instanser som er utpekt i henhold til artikkel 41 nr. 6 i 

nevnte direktiv, imidlertid ikke anses som et uavhengig, godkjent organ i henhold til denne forordning. Organet bør i 

tillegg til verifikasjonsrapporten framlegge relevante bevis på sin uavhengighet av søkeren. 

13)  For å sikre effektiv registrering og overvåking av reduksjonen av spesifikke utslipp for hvert kjøretøy bør utslipps-

reduksjonen sertifiseres som en del av typegodkjenningen av et kjøretøy, og den samlede utslippsreduksjonen bør 

innføres i samsvarssertifikatet i henhold til direktiv 2007/46/EF. 

14)  Kommisjonen bør ved behov ha mulighet til å verifisere den sertifiserte samlede utslippsreduksjonen for hvert kjøretøy. 

Der det er åpenbart at de sertifiserte utslippsreduksjonene ikke står i forhold til de reduksjoner som følger av 

beslutningen om å godkjenne en teknologi som en miljøinnovasjon, bør Kommisjonen kunne se bort fra de sertifiserte 

reduksjonene i CO2-utslipp ved beregning av gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp. Produsenten bør imidlertid gis et 

begrenset tidsrom til å dokumentere at de sertifiserte verdiene er nøyaktige. 

15)  For å sikre en åpen søknadsprosess bør et sammendrag av søknadene om godkjenning av innovative teknologier og om 

prøvingsmetodene være offentlig tilgjengelige. Når prøvingsmetodene er godkjent, bør de gjøres offentlig tilgjengelige. 

Unntakene fra retten til offentlig tilgang til dokumenter fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1049/2001(3) bør få anvendelse i nødvendig omfang. 

16)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

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

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og 

Kommisjonens dokumenter (EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter framgangsmåten som skal følges for søknader om og vurdering, godkjenning og sertifisering av 

innovative teknologier som reduserer CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) 

nr. 510/2011. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Enhver teknologi som omfattes av virkeområdet for følgende tiltak, skal ikke anses som en innovativ teknologi: 

a)  Forbedret energieffektivitet for klimaanlegg. 

b)  Systemer for overvåking av dekktrykk som kommer inn under virkeområdet for forordning (EF) nr. 661/2009. 

c)  Dekkrullemotstand som kommer inn under virkeområdet for forordning (EF) nr. 661/2009 og forordning (EF) 

nr. 1222/2009. 

d)  Girskiftindikatorer som kommer inn under virkeområdet for forordning (EF) nr. 661/2009. 

e)  Bruk av biodrivstoff. 

2.  En søknad kan inngis i henhold til denne forordning med hensyn til en teknologi, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Den er montert i 3 % eller færre av alle nye lette nyttekjøretøyer registrert i 2009. 

b)  Den vedrører deler som er vesentlige for kjøretøyets effektive drift og er forenlig med direktiv 2007/46/EF. 

3.  Når det gjelder etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer, skal bare miljøinnovasjoner som er montert i et basiskjøretøy som er 

EF-typegodkjent som et delvis oppbygd kjøretøy, vurderes for sertifisering av CO2-utslippsreduksjoner i henhold til artikkel 11. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «innovativ teknologi» en teknologi eller kombinasjon av teknologier med liknende tekniske kjennetegn og egenskaper 

(pakke av innovative teknologier) der reduksjon av CO2-utslipp kan dokumenteres ved hjelp av én prøvingsmetode, og der 

hver enkelt av de teknologier som inngår i kombinasjonen av teknologier, kommer inn under virkeområdet fastsatt i  

artikkel 2, 

2) «leverandør» produsenten av en innovativ teknologi som er ansvarlig for å sikre produksjonssamsvar, dennes autoriserte 

representant i Unionen eller importøren, 

3) «søker» produsenten eller leverandøren som inngir en søknad om godkjenning av en innovativ teknologi som en 

miljøinnovasjon, 

4) «miljøinnovasjon» en innovativ teknologi ledsaget av en prøvingsmetode som er godkjent av Kommisjonen i henhold til 

denne forordning, 

5) «uavhengig, godkjent organ» en teknisk instans i kategori A eller B som nevnt i artikkel 41 nr. 3 bokstav a) og b) i direktiv 

2007/46/EF, som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 42 i nevnte direktiv, med unntak av tekniske instanser utpekt i 

henhold til artikkel 41 nr. 6 i nevnte direktiv, 

6) «basiskjøretøy» et kjøretøy som brukes til å vise CO2-besparelser fra miljøinnovasjon ved å sammenligne det med et 

kjøretøy med innovativ teknologi. 

Artikkel 4 

Søknad 

1.  En søknad om godkjenning av en innovativ teknologi som en miljøinnovasjon skal inngis skriftlig til Kommisjonen. 

Søknaden og alle underlagsdokumenter skal også sendes per e-post eller elektronisk databærer eller lastes opp til en tjener 

administrert av Kommisjonen. Den skriftlige søknaden skal inneholde en liste over underlagsdokumentene.  
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2.  En søknad skal inneholde følgende: 

a)  Kontaktopplysninger for søkeren. 

b)  En beskrivelse av den innovative teknologien og hvordan den monteres i et kjøretøy, inkludert bevis på at teknologien 

kommer inn under artikkel 2. 

c)  En kortfattet beskrivelse av den innovative teknologien, inkludert opplysninger som underbygger at vilkårene fastsatt i 

artikkel 2 nr. 2 er oppfylt, og av prøvingsmetoden nevnt i bokstav e), som skal gjøres offentlig tilgjengelig når søknaden 

inngis til Kommisjonen. 

d)  Et overslag over antall kjøretøyer som kan eller er ment å bli utstyrt med den innovative teknologien, og den beregnede 

reduksjon av CO2-utslipp for disse kjøretøyer som oppnås ved bruk av den innovative teknologien. 

e)  En metode for å dokumentere reduksjonen av CO2-utslipp som oppnås ved bruk av den innovative teknologien, eller 

dersom en slik metode allerede er godkjent av Kommisjonen, en henvisning til den godkjente metoden. 

f)  Bevis for at 

i)  utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av den innovative teknologien, ligger over terskelverdien angitt i artikkel 9 

nr. 1, samtidig som det tas hensyn til eventuell forringelse av teknologien over tid, 

ii)  den innovative teknologien ikke omfattes av den standardiserte prøvingssyklusen for CO2-måling nevnt i artikkel 12 

nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 510/2011 som angitt i artikkel 9 nr. 2 i denne forordning, 

iii)  søkeren er ansvarlig for reduksjonen i CO2-utslipp fra den innovative teknologien som angitt i artikkel 9 nr. 3. 

g)  en verifikasjonsrapport fra et uavhengig, godkjent organ som angitt i artikkel 7. 

Artikkel 5 

Basiskjøretøy og miljøinnovativt kjøretøy 

1.  Med henblikk på å dokumentere CO2-utslippene nevnt i artikkel 8, skal søkeren angi 

a)  et miljøinnovativt kjøretøy som skal utstyres med den innovative teknologien, 

b)  et basiskjøretøy som ikke skal utstyres med den innovative teknologien, men som i alle andre henseender er identisk med 

det miljøinnovative kjøretøyet. 

2.  Dersom en innovativ teknologi monteres i et delvis oppbygd kjøretøy, skal basiskjøretøyet nevnt i nr. 1 gjenspeile 

ferdighetsgraden til det miljøinnovative kjøretøyet. 

3.  Dersom søkeren mener at opplysningene nevnt i artikkel 8 og 9 kan dokumenteres uten bruk av et basiskjøretøy og et 

miljøinnovativt kjøretøy som nevnt i nr. 1, skal søknaden inneholde de opplysninger som er nødvendige for å underbygge denne 

konklusjonen, og en metode som gir likeverdige resultater. 

Artikkel 6 

Prøvingsmetode 

1.  Prøvingsmetoden nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav e) skal gi resultater som er verifiserbare, kontrollerbare og 

sammenlignbare. Den skal på en realistisk måte kunne dokumentere med sterk statistisk signifikans at den innovative 

teknologien har en gunstig virkning på CO2-utslippene, og der det er relevant, ta hensyn til vekselvirkningen med andre 

miljøinnovasjoner. 

2.  Kommisjonen skal offentliggjøre retningslinjer for utarbeidelsen av prøvingsmetoder for ulike mulige typer innovative 

teknologier som oppfyller kriteriene i nr. 1. 

Artikkel 7 

Verifikasjonsrapport 

1.  Verifikasjonsrapporten nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav g) skal utarbeides av et uavhengig, godkjent organ som ikke er en 

del av søkerens virksomhet eller tilknyttet den på annen måte. 

2.  Med henblikk på verifikasjonsrapporten skal det uavhengige, godkjente organet 

a)  verifisere at kriteriene angitt i artikkel 2 nr. 2 er oppfylt, 

b)  verifisere at opplysningene gitt i samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav f) oppfyller kriteriene angitt i artikkel 9,  
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c)  verifisere at prøvingsmetoden nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav e) er egnet til å sertifisere en reduksjon av CO2-utslipp som er 

oppnådd ved bruk av den innovative teknologien for de berørte kjøretøyer nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav d), og at den 

oppfyller minstekravene angitt i artikkel 6 nr. 1, 

d)  verifisere at den innovative teknologien er forenlig med de relevante krav som er angitt for typegodkjenningen av 

kjøretøyet, 

e)  erklære at den oppfyller kravet angitt i nr. 1. 

Når det gjelder bokstav c), skal det uavhengige, godkjente organet framlegge de prøvingsprotokoller som er fastsatt for 

verifiseringen. 

3.  Med henblikk på sertifiseringen av reduksjonen av CO2-utslipp i samsvar med artikkel 11 skal det uavhengige, godkjente 

organet etter anmodning fra produsenten utarbeide en rapport om vekselvirkningen mellom ulike miljøinnovasjoner som 

benyttes i en type, variant eller versjon av et kjøretøy. 

Rapporten skal angi reduksjonen i CO2-utslipp som oppnås ved bruk av de ulike miljøinnovasjonene, samtidig som det tas 

hensyn til effekten av vekselvirkningen. 

4.  Verifiseringsrapporten kan begrenses til bare å omfatte prøvingsprotokoller nevnt i nr. 2 annet ledd dersom en søker 

baserer sin søknad på data og antakelser som allerede har blitt godkjent av Kommisjonen, eller som er inkludert i 

retningslinjene nevnt i artikkel 6 nr. 2. 

Artikkel 8 

Dokumentasjon av CO2-utslipp 

1.  Følgende CO2-utslipp skal dokumenteres for et antall kjøretøyer som er representative for de enkelte kjøretøyer som er 

angitt i samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav d): 

a)  CO2-utslippene fra basiskjøretøyet og det miljøinnovative kjøretøyet som følge av bruk av metodene nevnt i artikkel 4 nr. 2 

bokstav e), 

b)  CO2-utslippene fra basiskjøretøyet og det miljøinnovative kjøretøyet ved bruk av den standardiserte prøvingssyklusen nevnt 

i artikkel 12 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 510/2011. 

Dokumentasjon av CO2-utslippene i samsvar med første ledd bokstav a) og b) skal skje under identiske prøvingsforhold for alle 

prøvinger. 

2.  Den samlede utslippsreduksjonen for et kjøretøy skal være differansen mellom utslippene som er dokumentert i samsvar 

med nr. 1 første ledd bokstav a). 

Dersom det er en differanse mellom utslippene som er dokumentert i samsvar med nr. 1 første ledd bokstav b), skal denne 

differansen trekkes fra den samlede utslippsreduksjonen som er dokumentert i samsvar med nr. 1 første ledd bokstav a). 

Artikkel 9 

Kriterier for godkjenning 

1.  Reduksjonen som oppnås ved bruk av den innovative teknologien, skal være minst 1 g CO2/km. Denne terskelen skal 

anses å være overholdt dersom den samlede reduksjonen som er oppnådd ved bruk av den innovative teknologien eller pakken 

av innovative teknologier som er dokumentert i henhold til artikkel 8 nr. 2, er 1 g CO2/km eller mer. 

2.  Dersom den samlede reduksjonen som er oppnådd ved bruk av en innovativ teknologi, ikke omfatter en eventuell 

reduksjon som er dokumentert med den standardiserte prøvingssyklusen i samsvar med artikkel 8 nr. 2, skal den innovative 

teknologien eller pakken av innovative teknologier ikke anses å omfattes av den standardiserte prøvingssyklusen. 

3.  Den tekniske beskrivelsen av den innovative teknologien nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav b) skal inneholde de nærmere 

opplysninger som er nødvendige for å dokumentere at teknologiens evne til å redusere CO2-utslipp ikke er avhengig av 

innstillinger eller valg som ligger utenfor søkerens kontroll. 

Dersom beskrivelsen er basert på antakelser, skal antakelsene være verifiserbare og basert på sterke, uavhengige statistiske 

beviser som understøtter antakelsene og anvendelsen av dem i hele Unionen. 

Artikkel 10 

Vurdering av søknader om godkjenning av en miljøinnovasjon 

1.  Når Kommisjonen mottar en søknad, skal den offentliggjøre den kortfattede beskrivelsen av den innovative teknologien 

og prøvingsmetoden nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav c).  
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2.  Kommisjonen skal vurdere søknaden og innen ni måneder etter mottak av en fullstendig søknad godkjenne den innovative 

teknologien som en miljøinnovasjon sammen med prøvingsmetoden, med mindre den har innvendinger med hensyn til hvorvidt 

teknologien skal kunne anses som en miljømessig innovasjon eller om prøvingsmetodens egnethet. 

Beslutningen om å godkjenne den innovative teknologien som en miljøinnovasjon skal inneholde opplysningene som kreves for 

å sertifisere reduksjonen av CO2-utslipp i samsvar med artikkel 11 i denne forordning, med forbehold for unntakene fra retten 

til offentlig tilgang til dokumenter fastsatt i forordning (EF) nr. 1049/2001. 

3.  Kommisjonen kan kreve justeringer av den foreslåtte prøvingsmetoden eller kreve at det benyttes en annen godkjent 

prøvingsmetode enn den søkeren foreslår. Søkeren skal rådspørres om den forslåtte justeringen eller valget av prøvingsmetode. 

4.  Vurderingsperioden kan forlenges med fem måneder dersom Kommisjonen, på grunnlag av kompleksiteten ved den 

innovative teknologien og den tilhørende prøvingsmetoden eller på grunn av søknadens størrelse og innhold, finner at det ikke 

er mulig å gi søknaden en utførlig vurdering i løpet av vurderingsperioden på ni måneder. 

Dersom vurderingsperioden skal forlenges, skal Kommisjonen underrette søkeren om dette innen 40 dager etter mottak av 

søknaden. 

Artikkel 11 

Sertifisering av reduksjon av CO2-utslipp oppnådd ved bruk av miljøinnovasjoner 

1.  En produsent som ønsker å redusere sine gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp med henblikk på å oppfylle sitt mål for 

spesifikke utslipp ved hjelp av den reduksjon av CO2-utslipp som oppnås ved bruk av en miljøinnovasjon, skal inngi søknad til 

en godkjenningsmyndighet i henhold til direktiv 2007/46/EF om et EF-typegodkjenningsdokument for det ferdigoppbygde eller 

delvis oppbygde kjøretøyet som er utstyrt med miljøinnovasjonen. I tillegg til dokumentene som inneholder de nødvendige 

opplysningene angitt i artikkel 6 i direktiv 2007/46/EF, skal søknaden vise til Kommisjonens beslutning om å godkjenne en 

miljøinnovasjon i samsvar med artikkel 10 nr. 2 i denne forordning. 

2.  De sertifiserte reduksjonene av CO2-utslipp som oppnås ved bruk av miljøinnovasjonen som er dokumentert i samsvar 

med artikkel 8 i denne forordning, skal angis både i typegodkjenningsdokumentasjonen og i samsvarssertifikatet i samsvar med 

direktiv 2007/46/EF på grunnlag av prøvingene utført av tekniske instanser i samsvar med artikkel 11 i nevnte direktiv, ved 

hjelp av de godkjente prøvingsmetodene. 

Dersom reduksjonen av CO2-utslipp som oppnås ved bruk av en miljøinnovasjon i en bestemt type, variant eller versjon, ligger 

under terskelverdien angitt i artikkel 9 nr. 1, skal utslippsreduksjonen ikke sertifiseres. 

3.  Dersom kjøretøyet er utstyrt med mer enn én miljøinnovasjon, skal reduksjonen av CO2-utslipp dokumenteres separat for 

hver miljøinnovasjon i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 8 nr. 1. Summen av utslippsreduksjonene fastsatt i 

henhold til artikkel 8 nr. 2 for hver miljøinnovasjon skal utgjøre den samlede reduksjonen av CO2-utslipp med henblikk på 

sertifisering av kjøretøyet. 

4.  Dersom vekselvirkning mellom flere miljøinnovasjoner som er montert i et kjøretøy, ikke kan utelukkes fordi de er klart 

ulike av natur, skal produsenten opplyse om dette i søknaden til godkjenningsmyndigheten og legge ved en rapport fra det 

uavhengige, godkjente organet om hvordan vekselvirkningen påvirker utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av 

miljøinnovasjonene i kjøretøyet som nevnt i artikkel 7 nr. 3. 

Dersom den samlede utslippsreduksjonen på grunn av nevnte vekselvirkning er på under 1 g CO2/km multiplisert med antall 

miljøinnovasjoner, skal bare de utslippsreduksjoner som er oppnådd ved bruk av miljøinnovasjoner som ligger over 

terskelverdien fastsatt i artikkel 9 nr. 1, tas i betraktning ved beregning av den samlede utslippsreduksjonen i samsvar med nr. 3. 

Artikkel 12 

Revisjon av sertifiseringer 

1.  Kommisjonen skal sikre at sertifiseringene og reduksjonene i CO2-utslipp som oppnås for hvert kjøretøy, verifiseres ved 

behov. 

Dersom Kommisjonen finner at det er en differanse mellom de sertifiserte reduksjonene av CO2-utslipp og de utslippsreduksjoner 

den har verifisert ved hjelp av relevante prøvingsmetoder, skal den underrette produsenten om dette. 

Produsenten kan innen 60 dager etter at underretningen er mottatt, sende Kommisjonen dokumentasjon som viser nøyaktigheten 

i den sertifiserte reduksjonen av CO2-utslipp. Rapporten om vekselvirkningen mellom ulike miljøinnovasjoner nevnt i artikkel 7 

nr. 3 skal framlegges på Kommisjonens anmodning. 
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2.  Dersom dokumentasjonen nevnt i nr. 1 ikke er inngitt innen utløpet av den angitte tidsperioden, eller Kommisjonen finner 

at dokumentasjonen er utilstrekkelig, kan Kommisjonen beslutte ikke å ta de sertifiserte reduksjonene av CO2-utslipp i 

betraktning ved beregning av de gjennomsnittlige spesifikke utslippene for denne produsenten for det påfølgende kalenderåret. 

3.  En produsent hvis sertifiserte reduksjon av CO2-utslipp ikke lenger tas i betraktning, kan søke om ny sertifisering av de 

aktuelle kjøretøyene i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 11. 

Artikkel 13 

Offentliggjøring av opplysninger 

En søker som ber om at opplysninger inngitt i henhold til denne forordning skal behandles som fortrolige, skal begrunne 

hvorfor noen av unntakene nevnt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001 får anvendelse. 

Artikkel 14 

Ikrafttredelse 

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 25. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 482/2014 

av 4. mars 2014 

om endring av delegert forordning (EU) nr. 114/2013 med hensyn til de gjennomsnittlige spesifikke 

CO2-utslippene for 2010 som er angitt for produsenten Great Wall Motor Company Limited(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 11 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Great Wall Motor Company Limited, som produserer lette nyttekjøretøyer, har informert Kommisjonen om at de 

gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippene for 2010 som er angitt for produsenten i delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 114/2013(2), er feil. Produsenten har framlagt detaljert dokumentasjon som viser at de gjennomsnittlige 

spesifikke CO2-utslippene i 2010 var betydelig høyere enn verdien som er angitt i nevnte forordning. 

2) Kommisjonen har vurdert dokumentasjonen fra Great Wall Motor Company Limited og mener at verdien bør korrigeres. 

3) Delegert forordning (EU) nr. 114/2013 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I listen i vedlegg III til forordning (EU) nr. 114/2013 erstattes posten for Great Wall i andre kolonne med overskriften 

«Gjennomsnittlige utslipp (g/km)») med «225,00». 

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 4. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 __________  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 13.5.2014, s. 51, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2017 av 13. juni 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, s. 18. 

(1) EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 114/2013 av 6. november 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 510/2011 med hensyn til regler for søknaden om unntak fra målene for spesifikke CO2-utslipp for nye lette nyttekjøretøyer (EUT L 38 

av 9.2.2013, s. 1). 

2019/EØS/42/28 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/2032 

av 26. oktober 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 91/2003 om statistikk over jernbanetransport med hensyn 

til innsamling av data om gods, passasjerer og ulykker(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 338 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

etter den ordinære regelverksprosessen(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003(2) ble det fastsatt en felles ramme for utarbeiding, 

oversending, evaluering og formidling av sammenlignbar statistikk over jernbanetransport i Unionen. 

2) Det kreves statistikk over transport av gods og passasjerer med jernbane for at Kommisjonen skal kunne overvåke og 

utvikle den felles transportpolitikken samt transportdelen av regionpolitikken og politikken som gjelder transeuropeiske 

nett. 

3) Kommisjonen trenger også statistikk over jernbanesikkerhet for å kunne forberede og overvåke unionstiltak på området 

transportsikkerhet. Den europeiske unions jernbanebyrå samler inn data om ulykker i henhold til vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF(3) med hensyn til felles sikkerhetsindikatorer og felles metoder for 

beregning av kostnadene ved ulykker. 

4) Det er viktig å unngå dobbeltarbeid og å optimere utnyttelsen av eksisterende opplysninger som kan brukes til 

statistikkformål. For dette formål og for å gi Unionens borgere og andre berørte parter lett tilgjengelig og nyttig 

informasjon om jernbanetransportsikkerhet og jernbanesystemets samtrafikkevne, herunder jernbaneinfrastrukturen, bør 

det inngås egnede samarbeidsavtaler om statistikkaktiviteter mellom Kommisjonens kontorer og relevante enheter, 

herunder på internasjonalt plan. 

5) De fleste medlemsstatene som overfører passasjerdata til Kommisjonen (Eurostat) i henhold til forordning (EF) 

nr. 91/2003, har regelmessig innberettet samme data til både de foreløpige og de endelige datasettene. 

6) Det bør være en balanse mellom brukernes behov og byrden for oppgavegiverne når det produseres europeisk statistikk. 

7) Eurostat har i sin arbeidsgruppe og innsatsgruppe for statistikk over jernbanetransport utført en teknisk analyse av 

eksisterende data i jernbanetransportstatistikken som er samlet inn i henhold til relevante bindende unionsrettsakter, og 

av retningslinjene for formidling av statistikken for å kunne forenkle de ulike aktivitetene som kreves for å produsere 

denne statistikken, samtidig som det sikres at sluttresultatet oppfyller nåværende og framtidige brukerbehov.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 317 av 23.11.2016, s. 105, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2017 av 13. juni 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, s. 19. 

(1) Europaparlamentets holdning av 11. mars 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av 18. juli 2016 

(ennå ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets holdning av 26. oktober 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003 av 16. desember 2002 om statistikk over jernbanetransport (EUT L 14 av 

21.1.2003, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring av rådsdirektiv 

95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for 

bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering (jernbanesikkerhetsdirektivet) (EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44). 

2019/EØS/42/29 
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8) I sin rapport til Europaparlamentet og Rådet om erfaringene med anvendelsen av forordning (EF) nr. 91/2003 viste 

Kommisjonen til det faktum at den langsiktige utviklingen sannsynligvis vil føre til at de dataene som i dag samles inn i 

henhold til den forordningen, bortfaller eller forenkles, og at målet er å forkorte dataoverføringsperioden for årlige data 

om jernbanepassasjerer. Kommisjonen bør fortsette å framlegge rapporter med jevne mellomrom om gjennomføringen 

av nevnte forordning. 

9) Forordning (EF) nr. 91/2003 gir Kommisjonen myndighet til å gjennomføre noen av forordningens bestemmelser. Som 

følge av ikrafttredelsen av traktaten om Den europeiske unions virkemåte («traktaten») må den myndighet som gis 

Kommisjonen i henhold til nevnte forordning, bringes i samsvar med artikkel 290 og 291 i traktaten. 

10) For å gjenspeile den nye utviklingen i medlemsstatene og samtidig opprettholde en harmonisert innsamling av data om 

jernbanetransport i hele Unionen, og for å opprettholde den høye kvaliteten på dataene som oversendes fra 

medlemsstatene, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten delegeres til Kommisjonen 

når det gjelder endring av forordning (EF) nr. 91/2003 for å tilpasse de tekniske definisjonene og fastsette ytterligere 

tekniske definisjoner. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende 

arbeid, herunder på ekspertnivå, og at slike samråd gjennomføres i samsvar med prinsippene fastsatt i den 

tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(1). For å sikre lik deltakelse i utarbeidingen 

av delegerte rettsakter skal Europaparlamentet og Rådet motta alle dokumenter samtidig som medlemsstatenes 

sakkyndige, og deres sakkyndige skal systematisk ha adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper som arbeider 

med utarbeiding av delegerte rettsakter. 

11) Kommisjonen bør sørge for at de delegerte rettsaktene ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde for medlemsstatene 

eller oppgavegiverne. 

12) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av forordning (EF) nr. 91/2003 bør Kommisjonen gis 

gjennomføringsmyndighet når det gjelder spesifisering av opplysningene som skal leveres til rapportene om kvaliteten 

på og sammenlignbarheten av resultatene, og ordningene for Kommisjonens (Eurostats) formidling av disse resultatene. 

Denne myndighet bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2). 

13) Komiteen for det europeiske statistikksystem er blitt rådspurt. 

14) Forordning (EF) nr. 91/2003 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 91/2003 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 utgår punkt 24–30. 

b) Nr. 2 skal lyde: 

 «2. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10 om endring av denne 

artikkel for å tilpasse de tekniske definisjonene i nr. 1 punkt 8–10 og 21–23 og fastsette ytterligere tekniske 

definisjoner, når dette er nødvendig for å ta hensyn til ny utvikling som krever at det fastsettes en viss grad av tekniske 

detaljer for å sikre harmonisering av statistikk.  

  

(1) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 

(2) 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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 Kommisjonen skal ved utøvelsen av myndigheten sørge for at de delegerte rettsaktene ikke medfører en betydelig 

tilleggsbyrde for medlemsstatene eller oppgavegiverne. Kommisjonen skal dessuten behørig begrunne statistikktiltakene 

som disse delegerte rettsaktene fastsetter, og eventuelt benytte en kostnadseffektivitetsanalyse, herunder en vurdering av 

svarbyrden for oppgavegiverne og produksjonskostnadene, som omhandlet i artikkel 14 nr. 3 bokstav c) i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(*). 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om oversending av fortrolige 

statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps statistikkontor, rådsforordning (EF) nr. 322/97 om 

fellesskapsstatistikker og rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom om nedsettelse av en komité for De europeiske 

fellesskaps statistiske program (EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164).» 

2) I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 utgår bokstav b), d) og h). 

b) Nr. 2 skal lyde: 

 «2. Medlemsstatene skal i henhold til vedlegg A og C innberette data for foretak med 

a) et samlet godstransportvolum på minst 200 000 000 tonnkilometer eller minst 500 000 tonn, 

b) et samlet persontransportvolum på minst 100 000 000 passasjerkilometer. 

 Rapportering i henhold til vedlegg A og C er frivillig for foretak som ligger under terskelverdiene nevnt i bokstav a)  

og b).» 

c) Nr. 3 skal lyde: 

 «3. Medlemsstatene skal i henhold til vedlegg L innberette samlede data for foretak som ligger under terskelverdiene 

nevnt i nr. 2, dersom disse dataene ikke innberettes i henhold til vedlegg A og C, som angitt i vedlegg L.» 

3) I artikkel 5 nr. 2 skal bokstav b) lyde: 

«b) administrative data, herunder data innsamlet av reguleringsmyndigheter, særlig eventuelle fraktbrev for godstransport 

med jernbane,» 

4) Artikkel 7 skal lyde: 

«Artikkel 7 

Formidling 

 Statistikk utarbeidet på grunnlag av dataene angitt i vedlegg A, C, E, F, G og L skal formidles av Kommisjonen (Eurostat). 

 Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter om fastsettelse av ordninger for formidling av resultatene. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2.» 

5) I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nummer skal lyde: 

 «1a. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre kvaliteten på de dataene som oversendes.» 

b) Følgende numre tilføyes: 

 «3. I denne forordning er kvalitetskriteriene som skal anvendes på dataene som skal oversendes, dem som er 

omhandlet i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 223/2009.  
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 4. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter for å fastsette nærmere ordninger, strukturen, periodisiteten 

og sammenlignbarhetselementene for de standardiserte kvalitetsrapportene. Disse gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2.» 

6) Artikkel 9 skal lyde: 

«Artikkel 9 

Rapport om gjennomføringen 

 Innen 31. desember 2020 og deretter hvert fjerde år skal Kommisjonen, etter samråd med Komiteen for det europeiske 

statistikksystem, framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen av denne forordning og om 

den framtidige utviklingen. 

 I den rapporten skal Kommisjonen ta hensyn til relevante opplysninger fra medlemsstatene om kvaliteten på de oversendte 

dataene og om datainnsamlingsmetodene som er brukt, og opplysninger om mulige forbedringer og brukernes behov. 

 Rapporten skal særlig inneholde 

a) en vurdering av den nytte Unionen, medlemsstatene samt leverandører og brukere av statistiske opplysninger kan ha av 

den utarbeidede statistikken, sett i forhold til kostnadene ved å utarbeide den, 

b) en vurdering av kvaliteten på de oversendte dataene, av datainnsamlingsmetodene som er brukt, og av kvaliteten på 

den utarbeidede statistikken.» 

7) Artikkel 10 skal lyde: 

«Artikkel 10 

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 de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 3 nr. 2 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år 

fra 13. desember 2016. 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 har motsatt seg en slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

 3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 3 nr. 2 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. 

Beslutningen får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt 

angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

 4. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådføre seg med sakkyndige utpekt av hver medlemsstat i 

samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(*). 

 5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

 6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 3 nr. 2 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller 

Rådet har gjort innsigelse innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller 

dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke vil 

gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder. 

  

(*) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1.» 
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8) Artikkel 11 skal lyde: 

«Artikkel 11 

Komitéprosedyre 

 1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for det europeiske statistikksystem nedsatt ved forordning (EF) nr. 223/2009. 

Nevnte komité skal være en komité i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(*). 

 2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

  

(*) 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).» 

9) Artikkel 12 utgår. 

10) Vedlegg B, D, H og I utgår. 

11) Vedlegg C erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordning. 

12) Teksten i vedlegg II til denne forordning tilføyes som nytt vedlegg L. 

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 Strasbourg 26. oktober 2016. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ I. LESAY 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG C 

ÅRLIG STATISTIKK OVER PERSONTRANSPORT – DETALJERT INNBERETNING 

Liste over variabler og målenheter Transporterte passasjerer i: 

— antall passasjerer 

— passasjerkilometer 

Passasjertogtrafikk i: 

— togkilometer 

Referanseperiode Ett år 

Hyppighet Hvert år 

Liste over tabeller med inndeling for 

hver tabell 

Tabell C3: transporterte passasjerer, etter transporttype 

Tabell C4: transporterte internasjonale passasjerer, etter påstignings- og 

avstigningsstat 

Tabell C5: passasjertogtrafikk 

Frist for oversending av data Åtte måneder etter utløpet av referanseperioden 

Første referanseperiode 2016 

Merknader 1. Transporttype inndeles på følgende måte: 

— nasjonal 

— internasjonal 

2. For tabell C3 og C4 skal medlemsstatene innberette data som omfatter 

opplysninger fra billettsalg utenfor innberettende stat. Disse opplysningene kan 

enten innhentes direkte fra de nasjonale myndigheter i andre stater eller gjennom 

internasjonale avregningsordninger for billetter.» 
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG L 

Tabell L.1 

TRANSPORTAKTIVITETSNIVÅ FOR GODSTRANSPORT 

Liste over variabler og målenheter Transportert gods i: 

— totalt antall tonn 

— totalt antall tonnkilometer 

Godstogtrafikk i: 

— totalt antall togkilometer 

Referanseperiode Ett år 

Hyppighet Hvert år 

Frist for oversending av data Fem måneder etter utløpet av referanseperioden 

Første referanseperiode 2017 

Merknader Bare for foretak med et samlet godstransportvolum på mindre enn 200 millioner 

tonnkilometer og mindre enn 500 000 tonn, og som ikke innberetter i henhold til 

vedlegg A (detaljert innberetning) 

Tabell L.2 

TRANSPORTAKTIVITETSNIVÅ FOR PERSONTRANSPORT 

Liste over variabler og målenheter Transporterte passasjerer i: 

— totalt antall passasjer 

— totalt antall passasjerkilometer 

Passasjertogtrafikk i: 

— totalt antall togkilometer 

Referanseperiode Ett år 

Hyppighet Hvert år 

Frist for oversending av data Åtte måneder etter utløpet av referanseperioden 

Første referanseperiode 2017 

Merknader Bare for foretak med et samlet persontransportvolum på mindre enn 100 millioner 
passasjerkilometer, og som ikke innberetter i henhold til vedlegg C (detaljert 
innberetning)» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/2015 

av 17. november 2016 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over 

informasjonssamfunnet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 av 21. april 2004 om fellesskapsstatistikk over 

informasjonssamfunnet(1), særlig artikkel 8 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 808/2004 ble det opprettet en felles ramme for systematisk utarbeiding av europeisk statistikk 

over informasjonssamfunnet. 

2) Det er nødvendig med gjennomføringstiltak for å fastsette hvilke data som skal oversendes for å utarbeide statistikken i 

modul 1: «Foretakene og informasjonssamfunnet» og modul 2: «Privatpersoner, husholdninger og informasjons-

samfunnet», og for å fastsette fristene for oversending av dataene. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Dataene som skal oversendes for å utarbeide europeisk statistikk over informasjonssamfunnet i henhold til artikkel 3 nr. 2 og 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 808/2004, skal være som angitt i modul 1, «Foretakene og informasjonssamfunnet», i vedlegg I 

og i modul 2, «Privatpersoner, husholdninger og informasjonssamfunnet», i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 18.11.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2017 av 13. juni 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, s. 20. 

(1) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 49. 

2019/EØS/42/30 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 17. november 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 ______  
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VEDLEGG I 

MODUL 1: Foretakene og informasjonssamfunnet 

A. EMNER OG DERES KJENNETEGN 

1) Fra listen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 808/2004 er følgende emner valgt for referanseåret 2017: 

a) IKT-systemer og bruken av disse i foretakene, 

b) bruk av internett og andre elektroniske nettverk i foretakene, 

c) e-handel, 

d) e-forretningsdrift og organisatoriske aspekter, 

e) IKT-kompetanse i foretaket og behovet for IKT-ferdigheter, 

f) hindringer for å ta i bruk IKT, internett og andre elektroniske nettverk, e-handel og e-forretningsdrift, 

g) tilgang til og bruk av teknologier som gir mulighet til å kople til internett eller andre nett overalt og til enhver tid 

(allmenn tilgang). 

2) Følgende kjennetegn skal samles inn for foretakene: 

a) IKT-systemer og bruken av disse i foretakene 

i) for alle foretak: 

— bruk av datamaskiner, 

ii) for foretak som bruker datamaskiner: 

— antall ansatte eller prosentandel av samlet antall ansatte som bruker datamaskiner i arbeidet (frivillig 

opplysning). 

b) Bruk av internett og andre elektroniske nettverk i foretakene 

i) for foretak som bruker datamaskiner: 

— internettilgang, 

ii) for foretak med internettilgang: 

— antall ansatte eller prosentandel av samlet antall ansatte som bruker datamaskiner med tilgang til internett i 

arbeidet, 

— internettilkopling: DSL eller annen type fast bredbåndstilkopling, 

— internettilkopling: mobil bredbåndstilkopling via en bærbar enhet som bruker mobiltelefonnettet (minst 

3G), 

— antall ansatte eller prosentandel av samlet antall ansatte som foretaket har utstyrt med en bærbar enhet med 

mulighet for tilkopling til internett via mobiltelefonnettet til bruk i arbeidet, 

— har et nettsted,  
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— bruk av sosiale nettverk, ikke bare til å legge ut betalte annonser, 

— bruk av foretaksblogger eller mikroblogger, ikke bare til å legge ut betalte annonser, 

— bruk av nettsteder for deling av multimedieinnhold, ikke bare til å legge ut betalte annonser, 

— bruk av wiki-basert verktøy for utveksling av kunnskap, ikke bare til å legge ut betalte annonser, 

iii) for foretak som har DSL-tilkopling eller en annen type fast bredbåndstilkopling til internett: 

— høyeste nedlastingshastighet i henhold til avtale for den raskeste faste internettilkoplingen, i MBit/s i 

intervallene: [0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [≥ 100], 

— hvorvidt hastigheten til den faste internettilkoplingen er tilstrekkelig for foretakets faktiske behov, 

iv) for foretak som har et nettsted, opplysninger om følgende tjenester: 

— beskrivelse av varer eller tjenester, prislister, 

— bestilling eller reservasjon via internett, 

— mulighet for besøkende til å tilpasse eller utforme varer eller tjenester på nettet, 

— sporing av eller status for bestillinger, 

— brukertilpasset innhold på nettstedet for regelmessige/hyppige besøkende, 

— lenker eller referanser til foretakets profiler i sosiale medier, 

v) for foretak som bruker sosiale medier, særlig sosiale nettverk, foretaksblogger eller mikroblogger, nettsteder 

for deling av multimedieinnhold og wiki-baserte verktøy for utveksling av kunnskap, for andre formål enn å 

legge ut betalte annonser, 

— bruk av sosiale medier for å utvikle foretakets image eller markedsføre produkter, 

— bruk av sosiale medier for å innhente eller følge opp kundenes meninger, vurderinger eller spørsmål, 

— bruk av sosiale medier for å gi kundene mulighet til å delta i utvikling eller innovasjon av varer eller 

tjenester, 

— bruk av sosiale medier for å samarbeide med forretningspartnere eller andre organisasjoner, 

— bruk av sosiale medier for å rekruttere nye medarbeidere, 

— bruk av sosiale medier for å utveksle synspunkter, meninger eller kunnskap innenfor foretaket. 

c) E-handel 

i) for foretak som bruker datamaskiner: 

— mottak av bestillinger på varer eller tjenester via et nettsted eller apper (nettsalg) i foregående kalenderår, 

— mottak av bestillinger på varer eller tjenester via EDU-meldinger (EDU-salg) i foregående kalenderår, 

— bestilling av varer eller tjenester via et nettsted, apper eller en EDU-melding i foregående kalenderår 

(frivillig opplysning),  
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ii) for foretak som har mottatt bestillinger på varer eller tjenester via et nettsted eller apper i foregående 

kalenderår: 

— verdi av samlet omsetning fra e-handelsalg, uttrykt i absolutte tall eller som en prosentandel av den 

samlede omsetningen, som følge av bestillinger via et nettsted eller apper i foregående kalenderår, 

— prosentandel av omsetning fra bestillinger via et nettsted eller apper, fordelt på salg til privatkunder 

(Business to Consumers, B2C) og salg til andre foretak (Business to Business, B2B) og offentlige 

myndigheter (Business to Government B2G) i foregående kalenderår, 

— mottak av bestillinger via foretakets eget nettsted eller apper (inkludert morforetak eller tilknyttede 

foretak, ekstranett) i foregående kalenderår, 

— mottak av bestillinger via et nettsted eller apper på en e-markedsplass som brukes av flere foretak til 

handel med varer, i foregående kalenderår, 

— prosentandel av omsetning fra bestillinger via et nettsted eller apper, fordelt på bestillinger mottatt via 

foretakets eget nettsted eller egne apper (inkludert morforetak eller tilknyttede foretak, ekstranett) og 

bestillinger via et nettsted eller apper på en e-markedsplass som brukes av flere foretak til handel med 

varer, i foregående kalenderår, 

— mottak av bestillinger fra kunder via et nettsted eller apper etter opprinnelsessted: innenlands, i foregående 

kalenderår, 

— mottak av bestillinger fra kunder via et nettsted eller apper etter opprinnelsessted: andre EU-stater, i 

foregående kalenderår, 

— mottak av bestillinger fra kunder via et nettsted eller apper etter opprinnelsessted: resten av verden, i 

foregående kalenderår, 

— prosentandel av omsetningen fra bestillinger mottatt via et nettsted eller apper, fordelt på opprinnelsessted: 

innenlands, andre EU-stater og resten av verden (frivillig opplysning), 

iii) for foretak som har mottatt bestillinger på varer eller tjenester via EDU-meldinger: 

— verdi av omsetningen eller prosentandel av den samlede omsetningen fra e-handelsalg fra bestillinger 

mottatt via EDU-meldinger, i foregående kalenderår, 

— bestillinger fra kunder via EDU-meldinger etter opprinnelsessted: innenlands, i foregående kalenderår, 

— bestillinger fra kunder via EDU-meldinger etter opprinnelsessted: andre EU-stater, i foregående 

kalenderår, 

— bestillinger fra kunder via EDU-meldinger etter opprinnelsessted: resten av verden, i foregående 

kalenderår, 

iv) for foretak som har sendt bestillinger via et nettsted, apper eller en EDU-melding: 

— har bestilt varer eller tjenester via et nettsted eller apper i foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

— har bestilt varer eller tjenester via EDU-meldinger i foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

— har bestilt varer eller tjenester via et nettsted, apper eller en EDU-melding til en verdi av minst 1 % av 

samlede innkjøp i løpet av foregående kalenderår (frivillig opplysning),  

v) for foretak som har sendt bestillinger via et nettsted, apper eller en EDU-melding til en verdi av minst 1 % av 

samlede innkjøp i løpet av foregående kalenderår: 

— bestillinger via et nettsted, apper eller en EDU-melding til leverandører i samme land som foretaket, i 

foregående kalenderår (frivillig opplysning),  
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— bestillinger via et nettsted, apper eller en EDU-melding til leverandører i andre EU-stater, i foregående 

kalenderår (frivillig opplysning), 

— bestillinger via et nettsted, apper eller en EDU-melding til leverandører i resten av verden, i foregående 

kalenderår (frivillig opplysning). 

d) E-forretningsdrift og organisatoriske aspekter 

i) for foretak som bruker datamaskiner: 

— bruk av ERP-programvare (Enterprise Resource Planning) for utveksling av opplysninger mellom ulike 

forretningsfunksjoner, 

— bruk av CRM-programvare (Customer Relationship Management) som muliggjør innhenting og lagring av 

opplysninger om foretakets kunder og gjør dem tilgjengelige for andre forretningsfunksjoner i foretaket, 

— bruk av CRM-programvare som muliggjør analyse av opplysninger om kundene i markedsføringsøyemed, 

— deling av opplysninger om forvaltning av forsyningskjeden med andre foretak, enten leverandører eller 

kunder, 

— utstedt/sendt fakturaer elektronisk eller i papirformat til andre foretak i foregående kalenderår (frivillig 

opplysning), 

— utstedt/sendt fakturaer elektronisk eller i papirformat til offentlige myndigheter i foregående kalenderår 

(frivillig opplysning), 

— utstedt/sendt fakturaer elektronisk eller i papirformat til privatkunder i foregående kalenderår (frivillig 

opplysning), 

— prosentandel av alle fakturaer mottatt som elektronisk faktura i et standardformat egnet for automatisk 

behandling, i løpet av foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

— prosentandel av alle fakturaer mottatt som faktura i papirformat eller i et elektronisk format som ikke er 

egnet for automatisk behandling, i løpet av foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

— bruk av radiofrekvensidentifikasjonsutstyr til personidentifikasjon eller adgangskontroll, 

— bruk av radiofrekvensidentifikasjonsutstyr som et ledd i produksjons- og tjenesteytingsprosesser, 

— bruk av radiofrekvensidentifikasjonsutstyr til produktidentifikasjon etter produksjonsprosessen, 

ii) for foretak som deler opplysninger om forvaltning av forsyningskjeden med andre foretak, enten leverandører 

eller kunder: 

— elektronisk utveksling av opplysninger om forvaltning av forsyningskjeden med andre foretak via 

nettsteder (foretakets nettsted, forretningspartneres nettsted eller nettportaler), 

— elektronisk utveksling av opplysninger om forvaltning av forsyningskjeden med andre foretak ved 

elektronisk utveksling av opplysninger som er egnet for automatisk behandling,  
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iii) for foretak som utstedte/sendte fakturaer til andre foretak eller offentlige myndigheter, i løpet av foregående 

kalenderår: 

— prosentandel av alle fakturaer utstedt/sendt som elektronisk faktura i et standardformat som er egnet for 

automatisk behandling (e-faktura), til andre foretak eller offentlige myndigheter, i løpet av foregående 

kalenderår (frivillig opplysning), 

— prosentandel av alle fakturaer utstedt/sendt i et elektronisk format som ikke er egnet for automatisk 

behandling, til andre foretak eller offentlige myndigheter, i løpet av foregående kalenderår (frivillig 

opplysning), 

— prosentandel av alle fakturaer utstedt/sendt bare i papirformat til andre foretak eller offentlige 

myndigheter, i løpet av foregående kalenderår (frivillig opplysning). 

e) IKT-kompetanse i foretaket og behovet for IKT-ferdigheter 

i) for foretak som bruker datamaskiner: 

— antall ansatte IKT-spesialister, 

— enhver form for opplæring med sikte på å utvikle IKT-relaterte ferdigheter for IKT-spesialister i løpet av 

foregående kalenderår, 

— enhver form for opplæring med sikte på å utvikle IKT-relaterte ferdigheter for andre ansatte i løpet av 

foregående kalenderår, 

— rekruttering eller forsøk på rekruttering av IKT-spesialister i løpet av foregående kalenderår, 

— om noen av følgende IKT-funksjoner har blitt utført i løpet av foregående kalenderår, inndelt etter 

«hovedsakelig av egne ansatte, inkludert ansatte i morforetak eller tilknyttede foretak», «hovedsakelig av 

ekstern leverandør» eller «ikke relevant» (frivillig opplysning): 

— vedlikehold av IKT-infrastruktur (tjenere, datamaskiner, skrivere, nett), 

— brukerstøtte for kontorprogramvare, 

— utvikling av programvare/systemer for virksomhetsstyring, 

— brukerstøtte for programvare/systemer for virksomhetsstyring, 

— utvikling av webløsninger, 

— brukerstøtte for webløsninger, 

— sikkerhet og databeskyttelse, 

ii) for foretak som bruker datamaskiner, og som har rekruttert eller har forsøkt å rekruttere IKT-spesialister i løpet 

av foregående kalenderår: 

— ledige stillinger for IKT-spesialister som var vanskelig å besette. 

f) Hindringer for å ta i bruk IKT, internett og andre elektroniske nettverk, e-handel og e-forretningsdrift 

 For foretak som mottok bestillinger fra kunder i andre EU-stater via et nettsted eller en app i foregående 

kalenderår: Opplysninger om følgende vanskeligheter ved salg til andre EU-stater: 

— høye kostnader ved levering eller retur av produkter, 

— vanskeligheter med å løse klager og tvister, 

— tilpasse produktmerking for salg til andre EU-stater, 

— manglende kunnskap om fremmedspråk for å kommunisere med kunder i andre EU-stater, 

— restriksjoner pålagt av foretakets forretningspartnere på salg til visse EU-stater. 
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g) Tilgang til og bruk av teknologier som gir mulighet til å kople til internett eller andre nett overalt og til 

enhver tid (allmenn tilgang) 

i) for foretak med internettilgang: 

— bruk av nettskytjenester, med unntak av gratistjenester (frivillig opplysning), 

ii) for foretak med internettilgang som kjøper nettskytjenester: 

— bruk av e-post som nettskytjeneste (frivillig opplysning), 

— bruk av kontorprogramvare som nettskytjeneste (frivillig opplysning), 

— vertstjenester for foretakets database(r) som nettskytjeneste (frivillig opplysning), 

— lagring av filer som nettskytjeneste (frivillig opplysning), 

— bruk av finans- eller regnskapsprogramvare som nettskytjeneste (frivillig opplysning), 

— bruk av CRM-programvare som nettskytjeneste (frivillig opplysning), 

— bruk av datakraft til å drive foretakets egen programvare som nettskytjeneste (frivillig opplysning), 

— bruk av nettskytjenester levert fra tjenesteyteres delte servere (frivillig opplysning), 

— bruk av nettskytjenester levert fra tjenesteyteres servere som utelukkende er forbeholdt foretaket (frivillig 

opplysning). 

3) Følgende bakgrunnsopplysninger skal innhentes fra alle foretak eller fra alternative kilder: 

— foretakets økonomiske hovedvirksomhet i foregående kalenderår, 

— gjennomsnittlig antall ansatte i foregående kalenderår, 

— samlet omsetning eks. mva. i foregående kalenderår. 

B. DEKNING 

Opplysningene angitt under A nr. 2) og 3) skal samles inn for følgende foretakskategorier: 

1) Økonomisk virksomhet: foretak klassifisert etter følgende kategorier i NACE Rev. 2: 

Kategori i NACE Rev. 2 Beskrivelse 

Næringshovedområde C «Industri» 

Næringshovedområde D, E «Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning, vannforsyning, avløps- og 

renovasjonsvirksomhet» 

Næringshovedområde F «Bygge- og anleggsvirksomhet» 

Næringshovedområde G «Engros- og detaljhandel, reparasjon av motorvogner» 

Næringshovedområde H «Transport og lagring» 

Næringshovedområde I «Overnattings- og serveringsvirksomhet» 

Næringshovedområde J «Informasjon og kommunikasjon» 
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Kategori i NACE Rev. 2 Beskrivelse 

Næringshovedområde L «Omsetning og drift av fast eiendom» 

Næring 69-74 «Faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet» 

Næringshovedområde N «Forretningsmessig tjenesteyting» 

Næringshovedgruppe 95.1 «Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr» 

2) Foretakets størrelse: foretak med ti eller flere ansatte. Dekning av foretak med færre enn ti ansatte er ikke obligatorisk. 

3) Geografisk dekning: foretak som befinner seg på medlemsstatens territorium. 

C. REFERANSEPERIODER 

Referanseperioden er 2016 for kjennetegn som viser til foregående kalenderår. Referanseperioden er 2017 for de andre 

kjennetegnene. 

D. INNDELING AV DATA 

Følgende bakgrunnsdata skal samles inn for emnene og deres kjennetegn oppført under del A nr. 2: 

1) Inndeling etter økonomisk virksomhet i henhold til følgende aggregater i NACE Rev. 2: 

NACE Rev. 2-aggregering 

for eventuell beregning av nasjonale aggregater 

10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 

19 + 20 + 21 + 22 + 23 

24 + 25 

26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 

35 + 36 + 37 + 38 + 39 

41 + 42 + 43 

45 + 46 + 47 

47 

49 + 50 + 51 + 52 + 53 

55 

58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 

68 

69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 

77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82 

26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1 
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NACE Rev. 2-aggregering 

for eventuell beregning av europeiske aggregater 

10 + 11 + 12 

13 + 14 + 15 

16 + 17 + 18 

26 

27 + 28 

29 + 30 

31 + 32 + 33 

45 

46 

55 + 56 

58 + 59 + 60 

61 

62 + 63 

77 + 78 + 80 + 81 + 82 

79 

95.1 

2) inndeling etter størrelsesklasse: Dataene skal deles inn etter følgende størrelsesklasser ut fra antall ansatte: 

Størrelsesklasse 

10 eller flere ansatte 

10–49 ansatte 

50–249 ansatte 

250 eller flere ansatte 

Dersom de er omfattet, skal dataene deles inn etter følgende tabell: 

Størrelsesklasse 

0–9 ansatte (frivillig opplysning) 

2–9 ansatte (frivillig opplysning) 

0–1 ansatte (frivillig opplysning) 

E. PERIODISITET 

Dataene angitt i dette vedlegget skal leveres én gang for 2017.  
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F. FRISTER FOR OVERSENDING AV RESULTATER 

1) De aggregerte dataene som er nevnt i artikkel 6 og i vedlegg I nr. 6 i forordning (EF) nr. 808/2004, og som eventuelt er 

merket som fortrolige eller upålitelige, skal sendes til Eurostat innen 5. oktober 2017. Innen denne datoen skal 

datasettet være ferdig bearbeidet, validert og godkjent. 

2) Metadataene nevnt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat innen 31. mai 2017. 

3) Kvalitetsrapporten nevnt i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat innen  

5. november 2017. 

4) Data og metadata skal sendes til Eurostat ved hjelp av den sentrale dataportalen i samsvar med utvekslingsstandarden 

angitt av Eurostat. Metadataene og kvalitetsrapporten skal oversendes i den standardiserte metadatastrukturen som 

Eurostat har fastsatt. 

 _____  
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VEDLEGG II 

MODUL 2: Privatpersoner, husholdninger og informasjonssamfunnet 

A. EMNER OG DERES KJENNETEGN 

1) Fra listen i vedlegg II til forordning (EF) nr. 808/2004 er følgende emner valgt for referanseåret 2017: 

a) privatpersoners og/eller husholdningers tilgang til og bruk av IKT, 

b) privatpersoners og/eller husholdningers bruk av internett og andre elektroniske nettverk til forskjellige formål, 

c) IKT-sikkerhet og -tillit, 

d) IKT-kompetanse og -ferdigheter, 

e) hindringer for bruk av IKT og internett, 

f) privatpersoners bruk av IKT til utveksling av informasjon og tjenester med offentlig forvaltning (e-forvaltning), 

g) tilgang til og bruk av teknologier som gjør det mulig å kople seg til internett eller andre nettverk overalt og til 

enhver tid (allmenn tilgang). 

2) Følgende kjennetegn skal samles inn: 

a) Privatpersoners og/eller husholdningers tilgang til og bruk av IKT 

i) for alle husholdninger: 

— tilgang til datamaskin hjemme (f.eks. stasjonær, bærbar, minibærbar eller nettbrett med tastatur, unntatt 

smarttelefon), 

— tilgang til internett hjemme (uansett utstyr: datamaskiner og smarttelefoner, spillkonsoller eller lesebrett), 

ii) for husholdninger med internettilgang: 

— internettilkopling: fast bredbåndstilkopling, 

— internettilkopling: mobil bredbåndstilkopling (via mobiltelefonnett med minst 3G), 

— internettilkopling: oppringt tilkopling over vanlig telefonlinje eller ISDN (frivillig opplysning), 

— internettilkopling: mobil smalbåndstilkopling (via mobiltelefonnett under 3G) (frivillig opplysning), 

iii) for alle privatpersoner: 

— seneste egen bruk av datamaskinen (hjemme, på arbeid eller andre steder): i løpet av de siste tre 

månedene, for mellom tre og tolv måneder siden, for mer enn ett år siden, aldri brukt datamaskin, 

iv) for privatpersoner som har brukt datamaskin på et hvilket som helst sted i løpet av de siste tre månedene: 

— gjennomsnittlig bruk av datamaskinen: hver dag eller nesten hver dag, minst én gang i uken (men ikke 

hver dag), mindre enn én gang i uken. 

b) Privatpersoners og/eller husholdningers bruk av internett til forskjellige formål 

i) for alle privatpersoner: 

— når ble internett sist brukt på et hvilket som helst sted med hvilket som helst utstyr: i løpet av de siste tre 

månedene, for mellom tre og tolv måneder siden, for mer enn ett år siden, aldri brukt internett, 

ii) for privatpersoner som har brukt internett: 

— kjøpt eller bestilt varer eller tjenester via internett (ved bruk av nettsteder eller apper, unntatt bestillinger 

via e-post, tekstmelding eller multimediemeldingstjeneste) til privat bruk og med hvilket som helst utstyr: 

i løpet av de siste tre månedene, for mellom tre og tolv måneder siden, for mer enn ett år siden, aldri 

kjøpt eller bestilt noe via internett,  
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iii) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tre månedene: 

— hvor ofte har internett i gjennomsnitt vært i bruk i løpet av de siste tre månedene: hver dag eller nesten 

hver dag, minst én gang i uken (men ikke hver dag), mindre enn én gang i uken, 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å sende eller motta e-post, 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å ringe via internett eller 

gjennomføre videosamtaler (med nettkamera) via internett (ved bruk av apper), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å delta i sosiale nettverk (opprette 

brukerprofil, skrive meldinger eller andre bidrag), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å laste opp egenprodusert innhold 

(som tekst, fotografier, musikk, videoer, programvare) til et nettsted for deling, 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å lese nyheter, aviser eller 

tidsskrifter på nettet, 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å søke etter helseinformasjon 

(f.eks. om skade, sykdom, ernæring, bedre helse osv.), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å søke etter informasjon om varer 

og tjenester, 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å skrive kommentarer om 

samfunnsspørsmål eller politiske spørsmål på nettsteder (f.eks. blogger, sosiale nettverk osv.), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å delta i høringer eller 

avstemninger om samfunnsspørsmål eller politiske spørsmål på nettet (f.eks. byplanlegging, 

underskriftskampanjer), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å søke etter arbeid eller sende 

jobbsøknad, 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å delta i yrkesnettverk (opprette 

brukerprofil, skrive meldinger eller andre bidrag), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å benytte tjenester knyttet til reiser 

eller innkvartering i forbindelse med reiser, 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å selge varer eller tjenester (f.eks. 

på auksjon), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å benytte nettbank, 

— bruk av lagringsplass på internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å lagre 

dokumenter, bilder, musikk, video eller andre filer, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å gjennomføre læringsaktiviteter til utdannings-

messige, yrkesmessige eller private formål i form av et nettbasert kurs, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å gjennomføre læringsaktiviteter til utdannings-

messige, yrkesmessige eller private formål i form av annet nettbasert undervisningsmateriell enn et 

fullstendig kurs, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å gjennomføre læringsaktiviteter til utdannings-

messige, yrkesmessige eller private formål i form av kommunikasjon med lærere eller studenter via 

nettsider eller portaler til undervisningsbruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å gjennomføre andre læringsaktiviteter til 

utdanningsmessige, yrkesmessige eller private formål (frivillig opplysning), 

iv) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene: 

— bruk av et nettsted eller en app i løpet av de siste tolv månedene for å bestille overnatting (f.eks. rom, 

leilighet, hus, feriehus osv.) fra en annen privatperson til private formål: fra dedikerte nettsteder eller 

apper, fra andre nettsteder eller apper (inkludert sosiale nettverk), ikke brukt,  
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— bruk av et nettsted eller en app i løpet av de siste tolv månedene for å bestille transporttjenester (f.eks. 

biler) fra en annen person til private formål: fra dedikerte nettsteder eller apper, fra andre nettsteder eller 

apper (inkludert sosiale nettverk), ikke brukt, 

— bruk av internett (unntatt e-post) i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller selge aksjer, 

obligasjoner, fond eller andre investeringstjenester, 

— bruk av internett (unntatt e-post) i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller fornye 

forsikringspoliser, også poliser som tilbys som en pakke sammen med andre tjenester, 

— bruk av internett (unntatt e-post) i løpet av de siste tolv månedene for å ta opp lån eller boliglån eller 

ordne bankkreditt eller kreditt fra andre finansinstitusjoner, 

v) for privatpersoner som i løpet av de siste tre månedene har brukt internett til e-handel (kjøp eller bestilling av 

varer eller tjenester): 

— antall ganger varer eller tjenester ble kjøpt eller bestilt via internett i løpet av de siste tre månedene til 

privat bruk: antall eller i klasser: 1–2 ganger, 3–5 ganger, 6–10 ganger, > 10 ganger, 

— samlet verdi av varer eller tjenester (unntatt aksjer eller andre finansielle tjenester) som er kjøpt eller 

bestilt på internett i løpet av de siste tre månedene til privat bruk: beløp i euro eller i klasser: under  

50 euro, 50 euro til under 100 euro, 100 euro til under 500 euro, 500 euro til under 1 000 euro, 1 000 euro 

eller over, ukjent, 

vi) for privatpersoner som i løpet av de siste tolv månedene har brukt internett til e-handel (kjøp eller bestilling 

av varer eller tjenester): 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille matvarer eller dagligvarer til 

privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille husholdningsartikler (f.eks. 

møbler, leker osv., men unntatt forbrukerelektronikk) til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille medisin til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille sportsartikler til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille maskinvare til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille elektronisk utstyr (inkludert 

kameraer) til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille telekommunikasjonstjenester 

(f.eks. TV, bredbåndsabonnement, abonnement for fasttelefon eller mobiltelefon, påfylling av 

forhåndsbetalte telefonkort) til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille ferieinnkvartering (f.eks. 

hotell) til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille andre reisearrangementer 

(f.eks. reisebilletter, leiebil) til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille billetter til arrangementer til 

private bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille film eller musikk til privat 

bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille bøker, tidsskrifter eller aviser 

til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille e-læringsmateriell til privat 

bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille programvare til videospill, 

annen programvare og programvareoppgraderinger til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille andre varer eller tjenester til 

privat bruk,  
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— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille varer eller tjenester til privat 

bruk, etter opprinnelsessted: innenlandske selgere, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille varer eller tjenester til privat 

bruk, etter opprinnelsessted: selgere i andre EU-stater, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille varer eller tjenester til privat 

bruk, etter opprinnelsessted: selgere i resten av verden, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille varer eller tjenester til privat 

bruk, etter opprinnelsessted: selgere med ukjent opprinnelsesland, 

vii) for privatpersoner som har brukt internett til e-handel (kjøp eller bestilling av varer eller tjenester) i løpet av 

de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille filmer, musikk, bøker, tidsskrifter, aviser programvare til 

videospill, annen programvare og programvareoppgraderinger: 

— filmer eller musikk gjennom nedlasting eller tilgang via nettsteder eller apper i løpet av de siste tolv 

månedene, til privat bruk, 

— e-bøker gjennom nedlasting eller tilgang via nettsteder eller apper i løpet av de siste tolv månedene, til 

privat bruk, 

— e-tidsskrifter eller e-aviser gjennom nedlasting eller tilgang via nettsteder eller apper i løpet av de siste 

tolv månedene, til privat bruk, 

— programvare (inkludert data- og videospill og programvareoppgraderinger) gjennom nedlasting eller 

tilgang via nettsteder eller apper i løpet av de siste tolv månedene, til privat bruk, 

viii) for privatpersoner som har brukt internett til e-handel (kjøp eller bestilling av varer eller tjenester), og som 

har kjøpt eller bestilt fra selgere i andre EU-stater eller resten av verden: 

— fysiske varer (f.eks. elektronikk, klær, leker, matvarer, dagligvarer, bøker, CD/DVD) som er kjøpt eller 

bestilt til privat bruk, i løpet av de siste tolv månedene, 

— produkter gjennom nedlasting eller tilgang via nettsteder eller apper (f.eks. filmer, musikk, e-bøker, 

nettaviser, spill, betalingsapper) til privat bruk, i løpet av de siste tolv månedene, 

— reise, overnatting eller feriearrangementer (f.eks. reisebilletter og dokumenter per e-post eller skrevet ut 

selv) som er kjøpt eller bestilt til privat bruk, i løpet av de siste tolv månedene, 

— andre tjenester (f.eks. billetter til arrangementer mottatt per e-post, abonnementer på telekommunika-

sjonstjenester) som er kjøpt eller bestilt til privat bruk, i løpet av de siste tolv månedene. 

c) IKT-sikkerhet og -tillit 

i) for husholdninger uten tilgang til internett hjemme, angi grunnen for dette: 

— betenkeligheter med hensyn til personvern eller sikkerhet, 

ii) for privatpersoner som ikke har sendt inn utfylte skjemaer til private formål til offentlige myndigheters 

nettsteder i løpet av de siste tolv månedene, selv om det var behov for å sende inn offentlige skjemaer, angi 

årsaker til ikke å sende inn: 

— betenkeligheter ved vernet av og sikkerheten til personlige opplysninger, 

d) IKT-kompetanse og -ferdigheter 

i) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene: 

— ferdigheter i å overføre filer mellom datamaskiner og andre enheter, 

— ferdigheter i å installere programvare eller applikasjoner (apper), 

— ferdigheter i å endre innstillingene i programvare, inkludert operativsystem eller sikkerhetsprogrammer, 

— ferdigheter i å kopiere eller flytte filer eller mapper, 

— ferdigheter i å bruke tekstbehandlingsprogrammer, 

— ferdigheter i å lage presentasjoner eller dokumenter med tekst, bilder, tabeller eller diagrammer,  
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— ferdigheter i å bruke regnearkprogrammer, 

— ferdigheter i å bruke programvare for redigering av bilder, video eller lydfiler, 

— ferdigheter i å skrive koder i et programmeringsspråk, 

ii) for privatpersoner som har brukt internett og regnearkprogrammer i løpet av de siste tolv månedene: 

— ferdigheter i å bruke avanserte regnearkfunksjoner for å organisere og analysere data, blant annet sortere, 

filtrere, bruke formler, lage diagrammer, 

iii) for privatpersoner som har brukt internett til e-handel (kjøp eller bestilling av varer eller tjenester) i løpet av 

siste tolv månedene, problemer i forbindelse med e-handel: 

— i form av problemer med bedrageri (f.eks. ingen varer/tjenester levert, misbruk av kredittkort-

opplysninger), 

iv) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene, men ikke til e-handel (kjøp eller 

bestilling av varer eller tjenester), angi hindringer for e-handel: 

— betenkeligheter med hensyn til sikkerheten ved betaling (f.eks. utlevering av kredittkortopplysninger eller 

personopplysninger via internett). 

e) Hindringer for bruk av IKT og internett 

i) for husholdninger uten tilgang til internett hjemme, angi grunnen til at det ikke er tilgang til internett hjemme: 

— har tilgang til internett andre steder, 

— trenger ikke internett, for eksempel fordi det er unødvendig eller uinteressant, 

— utstyret koster for mye, 

— oppkoblingen koster for mye (for eksempel telefon- eller DSL-abonnement), 

— mangel på ferdigheter, 

— bredbåndstilkopling til internett er ikke tilgjengelig i området, 

— andre grunner, 

ii) for privatpersoner som har brukt internett til e-handel (kjøp eller bestilling av varer eller tjenester) i løpet av de 

siste tolv månedene, angi problemer i forbindelse med e-handel: 

— teknisk feil på nettstedet under bestilling eller betaling, 

— vanskeligheter med å finne opplysninger om garantier og andre juridiske rettigheter, 

— lengre leveringstid enn oppgitt, 

— høyere sluttkostnad enn oppgitt (f.eks. høyere leveringskostnader, uventet transaksjonsgebyr), 

— levert feil eller skadet vare, 

— vanskelig å klage og motta erstatning, eller utilfredsstillende svar på en klage, 

— utenlandsk detaljist som ikke selger til oppgavegiverens land, 

— andre problemer, 

— ingen problemer, 

iii) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene, men ikke til e-handel (kjøp eller 

bestilling av varer eller tjenester), angi hindringer for e-handel: 

— foretrekker å handle selv og/eller å se varen fysisk, lojalitet til butikker, vane, 

— manglende ferdigheter eller kunnskap (f.eks. kunnskap om bruk av nettstedet, eller nettstedet var for 

vanskelig å bruke, osv.), 

— problemer med levering av varer bestilt via internett (det tar for lang tid, logistikkproblemer osv.),  
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— mangel på tillit med hensyn til mottak eller retur av varer, betenkeligheter med hensyn til klager eller 

erstatninger, 

— har ikke betalingskort som kan brukes til å betale via internett, 

— utenlandsk detaljist som ikke selger til oppgavegiverens land (frivillig opplysning), 

— andre hindringer for e-handel. 

f) Privatpersoners bruk av IKT til utveksling av opplysninger og tjenester med offentlig forvaltning  

(e-forvaltning) 

i) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene: 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene for å innhente informasjon fra 

offentlige myndigheters eller offentlige tjenesters nettsteder, 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene for å laste ned eller skrive ut offentlige 

skjemaer fra offentlige myndigheters eller offentlige tjenesters nettsteder (unntatt e-post), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene for å sende inn utfylte skjemaer på nett 

til offentlige myndigheter eller offentlige tjenester (unntatt e-post), 

ii) for privatpersoner som ikke har sendt inn utfylte skjemaer til private formål til offentlige myndigheters 

nettsteder i løpet av de siste tolv månedene: 

— de sendte ikke inn utfylte skjemaer fordi det ikke var behov for å sende inn offentlige skjemaer, 

iii) for privatpersoner som ikke har sendt inn utfylte skjemaer til private formål til offentlige myndigheters 

nettsteder i løpet av de siste tolv månedene, selv om det var behov for å sende inn offentlige skjemaer, angi 

årsaker til ikke å sende inn: 

— det var ikke noe nettsted med en slik tjeneste tilgjengelig, 

— manglende ferdigheter eller kunnskap (for eksempel visste de ikke hvordan nettstedet skulle brukes, eller 

det var for vanskelig å bruke det), 

— har ikke elektronisk signatur eller elektronisk ID/sertifikat som er påkrevd for autentisering eller for å 

bruke tjenesten, eller problemer med signatur eller ID/sertifikat (frivillig opplysning), 

— en annen person sendte inn skjemaer på vegne av oppgavegiveren (f.eks. konsulent, skatterådgiver, 

slektning eller familiemedlem), 

— annen begrunnelse for ikke å sende inn utfylte skjemaer til offentlige myndigheter på nettet, 

iv) særlige egenskaper for e-forvaltningstjenesters transaksjoner i foregående kalenderår: 

— samlet antall innsendte egenmeldinger fra enkeltpersoner, samlet antall egenmeldinger fra enkeltpersoner 

innsendt elektronisk, samlet antall egenmeldinger fra enkeltpersoner innsendt elektronisk via mellomledd 

(frivillig opplysning), 

— samlet antall fødselsmeldinger for levendefødte hos folkeregisteret, samlet antall elektroniske fødsels-

meldinger for levendefødte hos folkeregisteret, samlet antall elektroniske fødselsmeldinger for levendefødte 

hos folkeregisteret sendt inn via mellomledd (frivillig opplysning), 

— samlet antall meldinger om dødsfall sendt inn til folkeregisteret, samlet antall elektroniske meldinger om 

dødsfall sendt inn til folkeregisteret, samlet antall elektroniske meldinger om dødsfall sendt inn til 

folkeregisteret via mellomledd (frivillig opplysning), 

— samlet antall bestilte fødselsattester, samlet antall fødselsattester bestilt elektronisk (frivillig opplysning), 

— samlet antall bestilte dødsattester, samlet antall dødsattester bestilt elektronisk (frivillig opplysning).  
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g) Tilgang til og bruk av teknologi som gjør det mulig å kople seg til internett eller andre nettverk overalt og til 

enhver tid (allmenn tilgang) 

i) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tre månedene: 

— bruk av mobiltelefon eller smarttelefon i løpet av de siste tre månedene for å få tilgang til internett utenfor 

hjemmet eller arbeidsstedet, 

— bruk av bærbar datamaskin (eller nettbrett) i løpet av de siste tre månedene for å få tilgang til internett 

utenfor hjemmet eller arbeidsstedet, 

— bruk av andre mobile enheter i løpet av de siste tre månedene for å få tilgang til internett utenfor hjemmet 

eller arbeidsstedet, 

— har ikke brukt mobile enheter i løpet av de siste tre månedene for å få tilgang til internett utenfor hjemmet 

eller arbeidsstedet, 

ii) for enkeltpersoner som i løpet av de siste tre månedene har brukt mobiltelefon eller smarttelefon for å få 

tilgang til internett utenfor hjemmet eller arbeidsstedet: 

— bruk av mobiltelefon eller smarttelefon via mobiltelefonnettet for å få tilgang til internett utenfor hjemmet 

eller arbeidsstedet i løpet av de siste tre månedene, 

— bruk av mobiltelefon eller smarttelefon via trådløst nett for å få tilgang til internett utenfor hjemmet eller 

arbeidsstedet i løpet av de siste tre månedene, 

iii) for enkeltpersoner som har brukt bærbar datamaskin for å få tilgang til internett utenfor hjemmet eller 

arbeidsstedet i løpet av de siste tre månedene: 

— bruk av bærbar datamaskin via mobiltelefonnettet ved bruk av USB-pinne, (SIM-)kort, mobiltelefon eller 

smarttelefon som modem, for å få tilgang til internett utenfor hjemmet eller arbeidsstedet i løpet av de 

siste tre månedene, 

— bruk av bærbar datamaskin via trådløst nett for å få tilgang til internett utenfor hjemmet eller arbeidsstedet 

i løpet av de siste tre månedene, 

B. DEKNING 

1) De statistiske enhetene for kjennetegnene oppført under A nr. 2) i dette vedlegget og som gjelder husholdninger, er 

husholdninger med minst ett medlem i aldersgruppen 16–74 år. 

2) De statistiske enhetene for kjennetegnene oppført under A nr. 2) i dette vedlegget og som gjelder privatpersoner, er 

privatpersoner i alderen 16–74 år. 

3) Den geografiske dekningen omfatter husholdninger og/eller privatpersoner som bor på den berørte medlemsstatens 

territorium. 

C. REFERANSEPERIODE 

Referanseperioden for innsamlingen av statistikken er første kvartal 2017. 

D. SOSIOØKONOMISKE BAKGRUNNSDATA 

1) For emnene og kjennetegnene oppført under A nr. 2) i dette vedlegget og som gjelder husholdninger, skal følgende 

bakgrunnsdata samles inn: 

a) bostedsregion, angitt i samsvar med NUTS 1-nomenklaturen over regioner, 

b) bostedsregion, angitt i samsvar med NUTS 2-nomenklaturen (frivillig opplysning), 

c) geografisk plassering, dvs. hvorvidt bosatt i mindre utviklede regioner, bosatt i overgangsregioner, bosatt i mer 

utviklede regioner, 

d) grad av urbanisering, dvs. hvorvidt bosatt i et tett befolket område, et middels tett befolket område eller i et tynt 

befolkede områder, 
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e) type husholdning, angi antall medlemmer i husholdningen: antall personer i alderen 16–24 år (frivillig opplysning), 

antall studenter i alderen 16–24 år (frivillig opplysning), antall personer i alderen 25–64 år (frivillig opplysning), 

antall personer som er 65 år eller eldre (frivillig opplysning). Angi separat: antall barn under 16 år, antall barn i 

alderen 14–15 år (frivillig opplysning), antall barn i alderen 5–13 år (frivillig opplysning), antall barn som er 4 år 

eller yngre (frivillig opplysning), 

f) husholdningens nettoinntekt per måned, samles inn som en verdi eller i størrelsesklasser som tilsvarer 

inntektskvartiler (frivillig opplysning), 

g) husholdningens ekvivalerte samlede nettoinntekt per måned i kvintiler (frivillig opplysning). 

2) For emnene og kjennetegnene oppført under A nr. 2) i dette vedlegget og som gjelder privatpersoner, skal følgende 

bakgrunnsdata samles inn: 

a) kjønn, 

b) fødselsstat, angi om personen er født i staten eller i utlandet, angi i så fall om personen er født i en annen 

medlemsstat i EU eller i en stat utenfor EU, 

c) statstilhørighet og hvorvidt personen er innenlandsk statsborger eller utenlandsk statsborger, videre om personen er 

statsborger i en annen medlemsstat i EU eller i en stat utenfor EU, 

d) alder oppgitt i fylte år, under 16 og/eller over 74 år (frivillig opplysning), 

e) faktisk sivilstand, lever i et samboerforhold eller ikke (frivillig opplysning), 

f) oppnådd utdanningsnivå (høyeste fullførte utdanning) i henhold til den internasjonale standarden for utdannings-

gruppering (ISCED 2011): ungdomsskoleutdanning eller lavere (ISCED 0, 1 eller 2), videregående utdanning og 

utdanning mellom videregående nivå og universitets- og høyskolenivå (ISCED 3 eller 4), høyere utdanning 

(ISCED 5, 6, 7 eller 8), mindre enn grunnskoleutdanning (ISCED 0), grunnskoleutdanning (ISCED 1), ungdoms-

skoleutdanning (ISCED 2), videregående utdanning (ISCED 3), utdanning mellom videregående nivå og 

universitets- og høyskolenivå (ISCED 4), utdanning på universitets- og høyskolenivå av kort varighet (ISCED 5), 

bachelornivå eller tilsvarende (ISCED 6), masternivå eller tilsvarende (ISCED 7), doktorgradsnivå eller tilsvarende 

(ISCED 8), 

g) sysselsettingssituasjon: lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende (inkludert arbeidende familiemedlemmer) 

(frivillig opplysning: heltidsansatt lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende, deltidsansatt lønnstaker eller 

selvstendig næringsdrivende, lønnstaker: lønnstaker med fast jobb eller jobb av ubegrenset varighet, lønnstaker 

med midlertidig jobb eller jobb av begrenset varighet, selvstendig næringsdrivende, inkludert arbeidende 

familiemedlemmer), 

h) sysselsatt i næringshovedområde (frivillig opplysning): 

Næringshovedområde i NACE Rev. 2 Beskrivelse 

A Jordbruk, skogbruk og fiske 

B, C, D og E Produksjon, bergverksdrift og utvinning, annen industri 

F Bygge- og anleggsvirksomhet 

G, H og I Engros- og detaljhandel, transport, overnattings- og serveringsvirksomhet 

J Informasjon og kommunikasjon 

K Finansierings- og forsikringsvirksomhet 

L Omsetning og drift av fast eiendom 

M og N Forretningsmessig tjenesteyting 

O, P og Q Offentlig administrasjon, forsvar, undervisning, helse- og sosialtjenester 

R, S, T og U Annen tjenesteyting 
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i) sysselsettingssituasjon: arbeidsledige, studenter utenfor arbeidsstyrken, andre som er utenfor arbeidsstyrken (frivillig 

opplysning for andre som er utenfor arbeidsstyrken: pensjonert, førtidspensjonert eller avsluttet virksomhet, varig 

funksjonshemmet, obligatorisk militærtjeneste, utfører oppgaver i hjemmet, på annen måte utenfor arbeidsstyrken), 

j) yrke i samsvar med den internasjonale standarden for yrkesgruppering (ISCO-08): arbeider, funksjonær,  

IKT-arbeidstaker, ikke-IKT-arbeidstaker, (frivillig opplysning) alle yrker i henhold til ISCO-08 som er kodet på 

tosifret nivå. 

E. PERIODISITET 

Dataene angitt i dette vedlegget skal leveres én gang for 2017. 

F. FRISTER FOR OVERSENDING AV RESULTATER 

1) Primærdataene nevnt i artikkel 6 og i vedlegg II nr. 6 til forordning (EF) nr. 808/2004, som ikke må gi mulighet for 

direkte identifisering av de berørte statistiske enhetene, skal sendes til Eurostat innen 5. oktober 2017. Innen denne 

datoen skal datasettet være ferdig bearbeidet, validert og godkjent. 

2) Metadataene nevnt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat innen 31. mai 2017. 

3) Kvalitetsrapporten nevnt i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat innen  

5. november 2017. 

4) Data og metadata skal sendes til Eurostat ved hjelp av den sentrale dataportalen i samsvar med utvekslingsstandarden 

angitt av Eurostat. Metadataene og kvalitetsrapporten skal oversendes i den standardiserte metadatastrukturen som 

Eurostat har fastsatt. 

 __________  
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