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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1691 

av 9. oktober 2019 

om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, 

vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 131, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg V til forordning (EF) nr. 1907/2006 inneholder en liste over stoffer som er unntatt fra registreringsplikten i 

samsvar med artikkel 2 nr. 7 bokstav b) i nevnte forordning. 

2) Biorester er halvfast eller flytende restmateriale som er desinfisert og stabilisert ved en biologisk behandlingsprosess der 

siste trinn er en anaerob nedbrytingsprosess, og der materialene som brukes i denne prosessen, er biologisk nedbrytbare 

materialer som utelukkende stammer fra ufarlige sorterte kilder, for eksempel næringsmiddelavfall, husdyrgjødsel og 

energivekster. Biogass fra samme prosess som biorester eller fra andre anaerobe nedbrytingsprosesser samt kompost fra 

en aerob nedbrytingsprosess med lignende biologisk nedbrytbare materialer er allerede oppført i vedlegg V til forord-

ning (EF) nr. 1907/2006. Biorester som ikke er avfall eller som har opphørt å være avfall, bør derfor også oppføres i 

nevnte vedlegg, ettersom det er uhensiktsmessig og unødvendig å kreve at stoffet registreres, og ettersom dets unntak fra 

avdeling II, V og VI i forordning (EF) nr. 1907/2006 ikke hindrer målene med nevnte forordning. 

3) Så langt er ikke registreringer blitt inngitt for biorester. Når biorester oppføres i vedlegg V til forordning (EF)  

nr. 1907/2006 bør det presiseres at biorester er unntatt fra registreringsplikten av årsaker som tilsvarer dem som 

berettiger det eksisterende unntaket for kompost og biogass, noe som fjerner usikkerheten for produsenter og brukere av 

biorester og for tilsynsmyndighetene. 

4) Vedlegg V til forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 259 av 10.10.2019, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/2020 av 20. mars 2020 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

2020/EØS/81/01 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg V til forordning (EF) nr. 1907/2006 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 9. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

I vedlegg V til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal nr. 12 lyde: 

«12. Kompost, biogass og biorester.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/676 

av 29. april 2019 

om godkjenning av det aktive stoffet med lav risiko ABE-IT 56 (komponenter av lysat av Saccharomyces 

cerevisiae stamme DDSF623) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om 

omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 22 nr. 1 sammenholdt med artikkel 13 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 innga Task Force ABE-IT 56 1. april 2016 en søknad til 

Frankrike om godkjenning av det aktive stoffet ABE-IT 56 (komponenter av lysat av Saccharomyces cerevisiae stamme 

DDSF623 (heretter kalt «ABE-IT 56»). 

2) I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 underrettet Frankrike som rapporterende medlemsstat 

søkeren, de andre medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») 25. mai 2016 om at søknaden kunne behandles. 

3) Rapporterende medlemsstat framla 20. juni 2017 et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med kopi til Myndig-

heten, der det ble vurdert om det aktive stoffet kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i nevnte 

forordning ba den søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten. 

Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for Myndigheten i form av et ajourført 

utkast til vurderingsrapport i mai 2018. 

5) Myndigheten underrettet søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen 26. juli 2018 om sin konklusjon om hvorvidt det 

aktive stoffet ABE-IT 56 kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009(2). Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for offentligheten. 

6) Kommisjonen framla 23. oktober 2018 den sammenfattende rapporten om ABE-IT 56 for Den faste komité for planter, 

dyr, næringsmidler og fôr og 22. mars 2019 et utkast til forordning om godkjenning av ABE-IT 56. 

7) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten. 

8) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet, særlig de bruksområdene 

som ble undersøkt og beskrevet i den sammenfattende rapporten. ABE-IT 56 bør derfor godkjennes. 

9) Kommisjonen anser videre at ABE-IT 56 er et aktivt stoff med lav risiko i henhold til artikkel 22 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009. ABE-IT 56 er ikke et stoff som gir grunn til bekymring, og det oppfyller vilkårene i nr. 5 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. ABE-IT er et fraksjoneringsprodukt av lysat av Saccharomyces cerevisiae stamme 

DDSF623. Saccharomyces cerevisiae er den mest brukte gjæren i industriell/kommersiell produksjon av næringsmidler 

og drikkevarer, og finnes overalt i miljøet. Den er ikke sykdomsframkallende for mennesker eller dyr, og den innebærer 

ingen smittefare for mennesker. Den forekommer generelt naturlig og utgjør ingen distinkt risiko for menn esker.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 114 av 30.4.2019, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/2020 av  

20. mars 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ABE-IT 56 (components of lysate of 

Saccharomyces cerevisiae strain DDSF623)». EFSA Journal 2018;16(9):5400, 14 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5400. 

2020/EØS/81/02 
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10) ABE-IT 56 bør derfor godkjennes som et stoff med lav risiko for en periode på 15 år. 

11) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(3) derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet ABE-IT 56 (komponenter av lysat av Saccharomyces cerevisiae stamme DDSF623), som oppført i vedlegg  

I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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 29. april 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

ABE-IT 56 (komponenter av 

lysat av Saccharomyces 

cerevisiae stamme DDSF623). 

Ikke relevant 1 000 g/kg (aktivt stoff) 20. mai 2019 20. mai 2034 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjo-

nene i den sammenfattende rapporten om ABE-IT 56 (komponenter av 

lysat av Saccharomyces cerevisiae stamme DDSF623), særlig tillegg I 

og II. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

VEDLEGG II 

I del D i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«16 ABE-IT 56 (komponenter av 

lysat av Saccharomyces 

cerevisiae stamme 

DDSF623). 

Ikke relevant 1 000 g/kg (aktivt 

stoff) 

20. mai 2019 20. mai 2034 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjo-

nene i den sammenfattende rapporten om ABE-IT 56 (komponenter av 

lysat av Saccharomyces cerevisiae stamme DDSF623), særlig tillegg  

I og II.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1606 

av 27. september 2019 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet metiokarb i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Metiokarb ble ved kommisjonsdirektiv 2007/5/EF(2) oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet metiokarb, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. juli 2020. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av metiokarb i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat og 

framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen 13. juli 2017. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 24. september 2018 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt metiokarb kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

fornyelsesrapport om metiokarb for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 24. januar 2019.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 250 av 30.9.2019, s. 53, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/2020 av 20. mars 2020 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2007/5/EF av 7. februar 2007 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av kaptan, folpet, 

formentanat og metiokarb som aktive stoffer (EUT L 35 av 8.2.2007, s. 11). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er nødven-

dige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance methiocarb» EFSA Journal 2018;16(10):5429. 

2020/EØS/81/03 
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9) Myndigheten påviste en uakseptabel risiko for arbeidstakere, selv når det tas hensyn til bruken av personlig verneutstyr, 

og en høy risiko for fugler, pattedyr og meitemarker. Dessuten kunne myndigheten ikke foreta en vurdering av risikoen 

for forbrukerne, ettersom definisjonen av restmengde for risikovurdering av planteprodukter ikke kunne fastsettes fordi 

metabolitten M01s genotoksiske potensial ikke kunne utelukkes på grunnlag av de tilgjengelige dataene. 

10) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til Myndighetens konklusjon. Videre oppfordret 

Kommisjonen søkeren, i samsvar med artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012, til å 

framlegge merknader til utkastet til fornyelsesrapport. Søkeren framla sine merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

11) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det ikke vært mulig å utelukke betenkelighetene ved det aktive 

stoffet. 

12) Følgelig er det ikke fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt med 

hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel. Godkjenningen av det aktive stoffet 

metiokarb bør derfor ikke fornyes i henhold til artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning. 

13) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

14) Medlemsstatene bør få tilstrekkelig tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder metiokarb. 

Idet det tas hensyn til den risikoen som er påvist for arbeidstakere ved lasting og såing av beisede frø, og for fugler, 

viltlevende pattedyr og meitemarker i forbindelse med beisede frø, bør en eventuell avviklingsperiode som medlems-

statene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder metio-

karb, utløpe senest 3. april 2020. 

15) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/707(7) ble godkjenningsperioden for metiokarb forlenget til 

31. juli 2020 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenning utløper. Ettersom en 

beslutning om at godkjenningen ikke kan fornyes, er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning få 

anvendelse så snart som mulig. 

16) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av metiokarb i samsvar med 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet metiokarb fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 148 om metiokarb. 

  

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/707 av 7. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, bifenazat, 

boskalid, bromoksynil, kaptan, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumi-

oksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaksyl-m, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus 

stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, s-metolaklor og tebukonazol (EUT L 120 av 8.5.2019, s. 16). 
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Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder metiokarb som aktivt stoff, senest 3. januar 2020. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 3. april 2020. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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 Brussel 27. september 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1085 

av 25. juni 2019 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet 1-metylsyklopropen i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/408(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plante-

vernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1 sammenholdt med 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsdirektiv 2006/19/EF(2) ble 1-metylsyklopropen oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet 1-metylsyklopropen, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011, utløper 31. oktober 2019. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av 1-metylsyklopropen i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen 28. april 2017. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og videre-

sendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen tilgjengelig 

for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 28. mai 2018 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt 1-metylsyklopropen kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

fornyelsesrapport om 1-metylsyklopropen for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 12. og  

13. desember 2018.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 171 av 26.6.2019, s. 110, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2020 av 20. mars 2020 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2006/19/EF av 14. februar 2006 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av 1-metylsyklo-

propen som aktivt stoff (EUT L 44 av 15.2.2006, s. 15). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er nødven-

dige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA Journal 2018;16(7):5308. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet), 2018. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 1-methylcyclopropene». 

2020/EØS/81/04 
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9) Når det gjelder å fastslå hormonforstyrrende egenskaper og de nye kriteriene for dette innført ved kommisjonsfor-

ordning (EU) 2018/605(7), framgår det av Myndighetens konklusjon at det er svært lite sannsynlig at 1-metylsyklo-

propen er et hormonforstyrrende stoff med østrogene, androgene, tyreoide og steroidogene virkninger. På grunnlag av 

tilgjengelige data og dagens kunnskap(8) konkluderer Myndigheten med at det er lite sannsynlig at 1-metylsyklopropen 

har hormonforstyrrende egenskaper. Kommisjonen mener derfor at 1-metylsyklopropen ikke kan anses å ha hormonfor-

styrrende egenskaper. 

10) Det er fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere repre-

sentative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder 1-metylsyklopropen. 

11) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrens-

ninger. Særlig bør begrensningen på bruk som vekstregulerende middel bare ved lagring etter innhøsting i lukkede lagre, 

opprettholdes. 

12) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/408(9) ble 1-metylsyklopropen oppført som et stoff som bør 

erstattes, basert på at akseptabelt daglig inntak av stoffet var betydelig lavere enn for de fleste godkjente aktive stoffer 

innenfor deres respektive stoffgrupper eller brukskategorier. 

13) På grunnlag av nye toksikologiske data framlagt i dokumentasjonen for framgangsmåten for fornyelse konkluderte 

Myndigheten med at det akseptable daglige inntaket har økt betydelig. Kommisjonen mener derfor at 1-metylsyklo-

propen ikke oppfyller kriteriene oppført i nr. 4 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, og følgelig at 1-metylsy-

klopropen ikke lenger oppfyller kriteriene for å anses som et stoff som bør erstattes i henhold til artikkel 24 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 1-metylsyklopropen bør derfor utgå fra vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/408. 

14) Godkjenningen av 1-metylsyklopropen bør derfor fornyes. 

15) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4 bør 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres. 

16) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1262(10) ble godkjenningsperioden for 1-metylsyklopropen 

forlenget til 31. oktober 2019 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenning 

utløp. Ettersom en beslutning om fornyelse er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning få anven-

delse fra 1. august 2019. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet 1-metylsyklopropen, som oppført i vedlegg I, fornyes på vilkårene fastsatt i nevnte 

vedlegg. 

  

(7) Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 av 19. april 2018 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved å fastsette 

vitenskapelige kriterier for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper (EUT L 101 av 20.4.2018, s. 33). 

(8) OECDs begrepsramme, som analysert i EFSAs uttalelse «Scientific Opinion on the hazard assessment of endocrine disruptors», EFSAs 

vitenskapskomité, 2013. 

(9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 av 11. mars 2015 om gjennomføring av artikkel 80 nr. 7 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om utarbeiding av en liste over stoffer som bør erstattes (EUT 

L 67 av 12.3.2015, s. 18). 

(10) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1262 av 20. september 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen, beta-cyflutrin, klortalonil, 

klortoluron, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, diuron, fludioksonil, flufenacet, flurtamon, fostiazat, 

indoksakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, tiofanatmetyl og tribenuron (EUT L 238 av 21.9.2018, s. 62). 
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Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 

Posten for 1-metylsyklopropen utgår fra vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/408. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. august 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 25. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

1-metylsyklopropen 

CAS-nr. 3100-04-7 

CIPAC-nr. 767 

1-metylsy-

klopropen 

≥ 980 g/kg (teknisk konsentrat) 

Følgende urenheter gir grunn til bekymring i toksikologisk 

sammenheng og må ikke overstige følgende nivåer i det 

tekniske materialet (teknisk konsentrat): 

— 1-klor-2-metylpropen: høyst 0,2 g/kg, 

— 3-klor-2-metylpropen: høyst 0,2 g/kg. 

Når det gjelder 1-metylsyklopropen som genereres in situ, 

er heptan og metylsykloheksan toksikologisk relevante 

urenheter. Disse urenhetene bør ikke overstige 10 %. 

1. august 

2019 

31. juli 2034 Bruk som vekstregulerende middel kan tillates bare ved 

lagring etter innhøsting i lukkede lagre. 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det 

tas hensyn til konklusjonene i fornyelsesrapporten om 

1-metylsyklopropen, særlig tillegg I og II. 

(1) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 117 om 1-metylsyklopropen. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 

IUPAC-

betegnelse 
Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«136 1-metylsyklopropen 

CAS-nr. 3100-04-7 

CIPAC-nr. 767 

1-metylsy-

klopropen 

≥ 980 g/kg (teknisk konsentrat) 

Følgende urenheter gir grunn til bekymring i toksikolo-

gisk sammenheng og må ikke overstige følgende nivåer 

i det tekniske materialet (teknisk konsentrat): 

— 1-klor-2-metylpropen: høyst 0,2 g/kg, 

— 3-klor-2-metylpropen: høyst 0,2 g/kg. 

Når det gjelder 1-metylsyklopropen som genereres in 

situ, er heptan og metylsykloheksan toksikologisk rele-

vante urenheter. Disse urenhetene bør ikke overstige 10 %. 

1. august 

2019 

31. juli 2034 Bruk som vekstregulerende middel kan tillates 

bare ved lagring etter innhøsting i lukkede lagre. 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsip-

pene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjo-

nene i fornyelsesrapporten om 1-metylsyklo-

propen, særlig tillegg I og II.» 

(1) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

 



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/15 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1090 

av 26. juni 2019 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet dimetoat i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsdirektiv 2007/25/EF(2) ble dimetoat oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet dimetoat, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. juli 2020. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av dimetoat i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen 5. mai 2017. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og videre-

sendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen tilgjengelig 

for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 2. oktober 2018 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt dimetoat kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla 13. desember 2018 

utkastet til fornyelsesrapport om dimetoat for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr, og utkastet til 

forordning 25. januar 2019.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 173 av 27.6.2019, s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2020 av 20. mars 2020 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2007/25/EF av 23. april 2007 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av dimetoat, 

dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet og propamokarb som aktive stoffer (EUT L 106 av 24.4.2007, s. 34). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er nødven-

dige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance dimethoate». EFSA Journal 2018;16(10):5454. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5454 

2020/EØS/81/05 
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9) Myndigheten påviste konkrete grunner til bekymring. Særlig var det ikke mulig å utelukke eksponeringsrisiko for 

forbrukere, brukere, arbeidstakere, andre tilstedeværende og beboere på grunn av eksponering for restmengder av 

dimetoat, hvis genotoksiske potensial ikke kunne utelukkes, og for dets viktigste metabolitt ometoat, som flertallet av 

sakkyndige i fagfellevurderingen klassifiserte som et in vivo-mutagen. Myndigheten konkluderte dessuten med, for alle 

representative bruksområder som ble vurdert, at risikoen når det gjelder dimetoat er høy for pattedyr og for leddyr 

utenfor målgruppen, og at for honningbier er risikoen høy både når det gjelder dimetoat og ometoat. I tillegg konklu-

derte Myndigheten med at den tekniske spesifikasjonen, verken den nåværende eller den reviderte, støttes av den 

(øko)toksikologiske vurderingen. 

10) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til Myndighetens konklusjon. Videre oppfordret 

Kommisjonen søkeren, i samsvar med artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012, til å 

framlegge merknader til utkastet til fornyelsesrapport. Søkeren framla sine merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

11) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det ikke vært mulig å utelukke betenkelighetene som knytter 

seg til det aktive stoffet. 

12) Følgelig er det ikke fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller 

flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel. Godkjenningen av det aktive stoffet dimetoat bør 

derfor ikke fornyes. 

13) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

14) Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder dimetoat. 

15) For plantevernmidler som inneholder dimetoat, der medlemsstatene kan innvilge en avviklingsperiode i samsvar med 

artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør perioden utløpe senest 30. september 2019 for plantevernmidler som 

brukes på kirsebær, og 30. juni 2020 for plantevernmidler som brukes på andre vekster. 

16) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/707(7) ble godkjenningsperioden for dimetoat forlenget til  

31. juli 2020 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenning utløp. Ettersom en 

beslutning om at godkjenningen ikke kan fornyes, er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning få 

anvendelse så snart som mulig. 

17) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av dimetoat i henhold til artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet dimetoat fornyes ikke. 

  

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/707 av 7. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, bifenazat, 

boskalid, bromoksynil, kaptan, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumi-

oksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaksyl-m, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus 

stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, s-metolaklor og tebukonazol (EUT L 120 av 8.5.2019,  

s. 16). 
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Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 149 om dimetoat. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder dimetoat som aktivt stoff senest  

31. desember 2019. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 30. september 2019 for plantevernmidler som brukes på kirsebær, og 30. juni 2020 for 

plantevernmidler som brukes på andre vekster. 

Artikkel 5 

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 Brussel 26. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1100 

av 27. juni 2019 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet desmedifam i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsdirektiv 2004/58/EF(2) ble desmedifam oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet desmedifam, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. juli 2020. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av desmedifam i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat og 

framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen 21. desember 2016. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og videre-

sendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen tilgjengelig 

for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 10. januar 2018 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt desmedifam kan forventes å opp-

fylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 28.6.2019, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2020 av 20. mars 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2004/58/EF av 23. april 2004 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av alfa-

cypermetrin, benalaksyl, bromoksynil, desmedifam, ioksynil og fenmedifam som aktive stoffer (EUT L 120 av 24.4.2004, s. 26). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som  

er nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance desmedipham». EFSA Journal 2018;16(1):5150. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5150 

2020/EØS/81/06 
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9) Myndigheten påviste konkrete grunner til bekymring. Særlig var det ikke mulig å utelukke eksponering av forbrukere 

og/eller husdyrbestander for restmengder som inneholder fritt og/eller konjugert anilin (klassifisert som arvestoff-

skadelig i kategori 2 og kreftframkallende i kategori 2) og av forbrukere for restmengder som inneholder 4-aminofenol 

(klassifisert som arvestoffskadelig i kategori 2) via animalske produkter. Myndigheten konkluderte dessuten med at det 

for alle representative bruksområder er påvist en høy langtidsrisiko for pattedyr, unntatt for insektetende pattedyr når 

bruksmønsteret bare omfatter én anvendelse. En høy langtidsrisiko for fugler ble påvist for de representative bruks-

områdene for sukkerbete og fôrbete når bruksmønsteret omfatter to eller tre anvendelser. 

10) Myndigheten konkluderte videre med at vurderingen av hormonforstyrrende egenskaper ikke kunne fullføres på grunn-

lag av tilgjengelige opplysninger. 

11) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til Myndighetens konklusjon, og i samsvar med 

artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012, til utkastet til fornyelsesrapport. Søkeren 

framla sine merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

12) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det ikke vært mulig å utelukke betenkelighetene som knytter 

seg til det aktive stoffet. 

13) Følgelig er det ikke fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller 

flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel. I henhold til artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i nevnte 

forordning bør derfor godkjenningen av det aktive stoffet desmedifam ikke fornyes. 

14) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

15) Medlemsstatene bør gis tilstrekkelig tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder desme-

difam. 

16) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder desmedifam, bør utløpe senest 1. juli 2020. 

17) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/707(7) ble godkjenningsperioden for desmedifam forlenget til 

31. juli 2020 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenning utløp. Ettersom en 

beslutning om at godkjenningen ikke kan fornyes, er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør imidlertid denne for-

ordning få anvendelse så snart som mulig. 

18) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av desmedifam i henhold til 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet desmedifam fornyes ikke. 

  

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/707 av 7. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, bifenazat, 

boskalid, bromoksynil, kaptan, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, 

flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaksyl-m, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces 

lilacinus stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, s-metolaklor og tebukonazol (EUT L 120 av 

8.5.2019, s. 16). 
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Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 86 om desmedifam. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder desmedifam som aktivt stoff senest  

1. januar 2020. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal 

utløpe senest 1. juli 2020. 

Artikkel 5 

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 Brussel 27. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1101 

av 27. juni 2019 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet tolklofosmetyl i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsdirektiv 2006/39/EF(2) ble tolklofosmetyl oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet tolklofosmetyl, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 30. april 2020. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av tolklofosmetyl i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. Søkeren framla den utfyllende dokumen-

tasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat 

fant at søknaden var fullstendig. 

5) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat og 

framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen 11. november 2016. 

6) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og videre-

sendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen tilgjengelig 

for offentligheten. 

7) Myndigheten meddelte 8. desember 2017 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt tolklofosmetyl kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Myndigheten vedtok 5. oktober 2018 en 

endret versjon av denne konklusjonen, som ble offentliggjort på nytt 15. november 2018 med en forklaring med hensyn 

til den delvis akseptable risikoen for akvatiske organismer (ett FOCUS-scenario av tre anses som akseptabelt) fra de 

representative bruksområdene for prydplanter for beskyttede strukturer. Den opprinnelige versjonen av konklusjonene er 

fjernet fra EFSA Journal. Kommisjonen framla utkastet til fornyelsesrapport om tolklofosmetyl for Den faste komité for 

planter, dyr, næringsmidler og fôr 24. oktober 2018.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 28.6.2019, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2020 av 20. mars 2020 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2006/39/EF av 12. april 2006 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klodinafop, 

pirimikarb, rimsulfuron, tolklofosmetyl og tritikonazol som aktive stoffer (EUT L 104 av 13.4.2006, s. 30). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som  

er nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance tolclofos-methyl». EFSA Journal 2018;16(1):5130, [25 s.] doi:10.2903/j.efsa.2018.5130. 

2020/EØS/81/07 
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8) Når det gjelder å fastslå hormonforstyrrende egenskaper og kriteriene for dette innført ved kommisjonsforordning (EU) 

2018/605(7), framgår det av Myndighetens konklusjon at det er svært lite sannsynlig at tolklofosmetyl er et hormonfor-

styrrende stoff, ettersom hormonmedierte virkninger in vivo ikke er dokumentert. Kommisjonen mener derfor at tolklo-

fosmetyl ikke kan anses å ha hormonforstyrrende egenskaper. 

9) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til den endrede versjonen av Myndighetens konklu-

sjon, og i samsvar med artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012, til utkastet til forny-

elsesrapport. Søkeren framla sine merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

10) Det er fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere repre-

sentative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder tolklofosmetyl. 

11) Godkjenningen av tolklofosmetyl bør derfor fornyes. 

12) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrens-

ninger. Særlig bør bruken av plantevernmidler som inneholder tolklofosmetyl, begrenses for i størst mulig grad å redu-

sere forbrukernes eksponering for visse metabolitter, og for å redusere eksponeringen av akvatiske organismer og 

viltlevende pattedyr for dette stoffet, ved å godkjenne bruk bare på prydplanter og poteter. 

13) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av tolklofosmetyl er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, som imidlertid ikke begrenser bruksområdene som plantevernmidler som inneholder tolk-

lofosmetyl, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som soppdrepende middel bør derfor ikke opprettholdes. 

14) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

15) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/168(8) ble godkjenningsperioden for tolklofosmetyl forlenget 

til 30. april 2020 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenning utløp. Ettersom 

en beslutning om fornyelse er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør imidlertid denne forordning få anvendelse fra 

1. september 2019. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet tolklofosmetyl fornyes som angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

  

(7) Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 av 19. april 2018 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved å fastsette 

vitenskapelige kriterier for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper (EUT L 101 av 20.4.2018, s. 33). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/168 av 31. januar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, 

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, 

benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, diklorprop-P, epoksikonazol, fenpyroksimat, 

fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonazol, 

metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis stamme: MA 342, pyrimetanil, Pythium oligandrum, 

rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiakloprid, tolklofosmetyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma 

gamsii, Trichoderma harzianum, triklopyr, trineksapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum og ziram (EUT L 33 av 5.2.2019, s. 1). 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. september 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 27. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Tolklofosmetyl 

CAS-nr. 57018-04-9 

CIPAC-nr. 479 

O-2,6-diklor-p-tolyl-

O,O-dimetylfosfortioat 

O-2,6-diklor-4-

metylfenyl-O,O-

dimetylfosfortioat 

≥ 960 g/kg 

Følgende urenhet gir grunn til 

bekymring i toksikologisk 

sammenheng og må ikke 

overstige følgende nivå i det 

tekniske materialet: 

Metanol: høyst 1 g/kg 

1. september 

2019 

31. august 2034 Bare til bruk på prydplanter og poteter. 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29  

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 

fornyelsesrapporten om tolklofosmetyl, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot 

— risikoen for akvatiske organismer og pattedyr, 

— risikoen for forbrukere, særlig den potensielle risikoen fra metabolitten 

DM-TM-CH2OH i poteter, 

— risikoen for brukere, arbeidstakere og personer i nærheten. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(1) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 126 om tolklofosmetyl. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«138 Tolklofosmetyl 

CAS-nr. 57018-04-9 

CIPAC-nr. 479 

O-2,6-diklor-p-tolyl-

O,O-dimetylfosfortioat 

O-2,6-diklor-4-

metylfenyl-O,O-

dimetylfosfortioat 

≥ 960 g/kg 

Følgende urenhet gir grunn 

til bekymring i toksikologisk 

sammenheng og må ikke 

overstige følgende nivå i det 

tekniske materialet: 

Metanol: høyst 1 g/kg 

1. september 

2019 

31. august 2034 Bare til bruk på prydplanter og poteter. 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i fornyelsesrapporten om tolklofos-

metyl, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette sær-

lig oppmerksomhet mot 

— risikoen for akvatiske organismer og pattedyr, 

— risikoen for forbrukere, særlig den potensielle risikoen fra 

metabolitten DM-TM-CH2OH i poteter, 

— risikoen for brukere, arbeidstakere og personer i nærheten. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak.» 

(1) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1137 

av 3. juli 2019 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet dimetenamid-p i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsdirektiv 2003/84/EF(2) ble dimetenamid-p oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet dimetenamid-p, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. oktober 2019. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av det aktive stoffet dimetenamid-p i samsvar med artikkel 1 i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen 11. august 2016.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 180 av 4.7.2019, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2020 av 20. mars 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2003/84/EF av 25. september 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av flurtamon, 

flufenacet, jodsulfuron, dimetenamid-p, pikoksystrobin, fostiazat og siltiofam som aktive stoffer (EUT L 247 av 30.9.2003, s. 20). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som  

er nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

2020/EØS/81/08 



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/27 

 

 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og videre-

sendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen tilgjengelig 

for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 12. april 2018 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt dimetenamid-p kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

fornyelsesrapport og forslag til forordning om dimetenamid-p for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr 24. januar 2019. 

9) Når det gjelder å fastslå hormonforstyrrende egenskaper og kriteriene for dette innført ved kommisjonsforordning (EU) 

2018/605(7), framgår det av Myndighetens konklusjon at det på grunnlag av vitenskapelig dokumentasjon er svært lite 

sannsynlig at dimetenamid-p er et hormonforstyrrende stoff, og at ytterligere undersøkelser ikke anses som nødvendig. 

Kommisjonen mener derfor at dimetenamid-p ikke kan anses å ha hormonforstyrrende egenskaper. 

10) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til Myndighetens konklusjon, og i samsvar med 

artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012, til utkastet til fornyelsesrapport. Søkeren 

framla sine merknader, som er blitt grundig gjennomgått av Kommisjonen. 

11) Det er fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere repre-

sentative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet dimetenamid-p. Godkjenningen 

av dimetenamid-p bør derfor fornyes. 

12) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av det aktive stoffet dimetenamid-p er basert på et 

begrenset antall representative bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som 

inneholder dimetenamid-p, kan godkjennes for. 

13) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 6, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger om virkningene av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 

drikkevann, og medlemsstatene bør anbefales å rette oppmerksomheten mot vern av brukere og arbeidstakere, grunn-

vannet, akvatiske organismer og små planteetende pattedyr innenfor rammen av eventuelle godkjenninger som skal gis, 

alt etter hva som er relevant. 

14) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4 bør 

derfor vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres. 

15) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1262(8) ble godkjenningsperioden for dimetenamid-p 

forlenget til 31. oktober 2019 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før det aktive stoffets god-

kjenning utløp. Ettersom en beslutning om fornyelse er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning få 

anvendelse fra 1. september 2019. 

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

fôr. 

  

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018.«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance dimethenamid-P». EFSA Journal 2018;16(4):5211. 

(7) Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 av 19. april 2018 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved å fastsette 

vitenskapelige kriterier for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper (EUT L 101 av 20.4.2018, s. 33). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1262 av 20. september 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen, beta-cyflutrin, klortalonil, 

klortoluron, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, diuron, fludioksonil, flufenacet, flurtamon, fostiazat, 

indoksakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, tiofanatmetyl og tribenuron (EUT L 238 av 21.9.2018, s. 62). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet dimetenamid-p, som oppført i vedlegg I, fornyes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. september 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 3. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Dimetenamid-p 

CAS-nr. 163515-14-8 

CIPAC-nr. 638 

(S)-2-klor-N-(2,4-dimetyl-

3-tienyl)-N-(2-metoksy-1-

metyletyl)-acetamid 

≥ 930 g/kg 

Følgende urenhet gir 

grunn til bekymring i 

toksikologisk 

sammenheng og må ikke 

overstige følgende nivå i 

det tekniske materialet: 

1,1,1,2-tetrakloretan 

(TCE) ≤ 1,0 g/kg 

1. september 

2019 

31. august 2034 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29  

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjo-

nene i fornyelsesrapporten om dimetenamid-p, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig opp-

merksomhet mot 

— vern av brukere og arbeidstakere og sikring av at bruksvilkårene 

omfatter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— vern av grunnvannet, særlig når det gjelder metabolitter av dimete-

namid-p, 

— vern av akvatiske organismer og små planteetende pattedyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndig-

heten bekreftende opplysninger om virkningen av vannbehandlings-

prosesser på arten av restmengder i overflate- og grunnvann når over-

flatevannet eller grunnvannet benyttes til drikkevann. 

Søkeren skal framlegge disse opplysningene innen to år fra datoen for 

Kommisjonens offentliggjøring av et veiledningsdokument om vurde-

ring av virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder 

i overflate- og grunnvann. 

(1) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
  



   

 

 

N
r. 8

1
/3

0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

3
.1

2
.2

0
2
0
 

 

VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 67 om dimetenamid-p. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«137 Dimetenamid-p 

CAS-nr. 163515-14-8 

CIPAC-nr. 638 

(S)-2-klor-N-(2,4-dimetyl-

3-tienyl)-N-(2-metoksy-1-

metyletyl)-acetamid 

≥ 930 g/kg 

Følgende urenhet gir 

grunn til bekymring i 

toksikologisk sammen-

heng og må ikke 

overstige følgende nivå i 

det tekniske materialet: 

1,1,1,2-tetrakloretan 

(TCE) ≤ 1,0 g/kg 

1. september 

2019 

31. august 2034 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i fornyelsesrapporten om dimete-

namid-p, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot 

— vern av brukere og arbeidstakere og sikring av at bruks-

vilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig personlig verne-

utstyr, 

— vern av grunnvannet, særlig når det gjelder metabolitter av 

dimetenamid-p, 

— vern av akvatiske organismer og små planteetende patte-

dyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten bekreftende opplysninger om virkningen av 

vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i overflate- 

og grunnvann når overflatevannet eller grunnvannet benyttes til 

drikkevann. 

Søkeren skal framlegge disse opplysningene innen to år fra 

datoen for Kommisjonens offentliggjøring av et veilednings-

dokument om vurdering av virkningen av vannbehandlings-

prosesser på arten av restmengder i overflate- og grunnvann. 

(1) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1138 

av 3. juli 2019 

om godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Italia 24. mars 2016 en søknad fra Dow 

AgroSciences om godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl. 

2) I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning underrettet Italia som rapporterende medlemsstat søkeren, de andre 

medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») 17. juni 2016 om 

at søknaden kunne behandles. 

3) Rapporterende medlemsstat framla 28. april 2017 et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med kopi til 

Myndigheten, der det ble vurdert om det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl kan forventes å oppfylle godkjennings-

kriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 ba den søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen 

og Myndigheten. Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for Myndigheten i form 

av et ajourført utkast til vurderingsrapport i mai 2018. 

5) Myndigheten underrettet søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen 5. juli 2018 om sin konklusjon(2) om hvorvidt det 

aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for offentligheten. 

6) Kommisjonen framla 22. mars 2019 den sammenfattende rapporten om florpyrauxifen-benzyl for Den faste komité for 

planter, dyr, næringsmidler og fôr sammen med et utkast til forordning om godkjenning av florpyrauxifen-benzyl. 

7) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten. 

8) Når det gjelder å fastslå hormonforstyrrende egenskaper og de nye kriteriene for dette innført ved kommisjons-

forordning (EU) 2018/605(3), er Kommisjonens vurdering at florpyrauxifen-benzyl, på grunnlag av tilgjengelige 

vitenskapelige opplysninger sammenfattet i Myndighetens konklusjon, ikke har hormonforstyrrende egenskaper. For å 

øke tilliten til denne konklusjonen skal søkeren i samsvar med nr. 2.2 bokstav b) i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 1107/2009 framlegge en oppdatert vurdering av kriteriene fastsatt i nr. 3.6.5 og 3.8.2 i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, endret ved forordning (EU) 2018/605, og i samsvar med retningslinjene for identifisering av 

hormonforstyrrende stoffer(4).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 180 av 4.7.2019, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2020 av 20. mars 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) «Conclusion of the EFSA (2018) on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance florpyrauxifen (variant 

assessed florpyrauxifen-benzyl)». EFSA Journal 2018;16(8):5378. doi: 10.2903/j.efsa.2018.5378. 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 av 19. april 2018 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved å fastsette 

vitenskapelige kriterier for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper (EUT L 101 av 20.4.2018, s. 33). 

(4) «Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009». 

https://efsa.onlinelibrarv.wilev.eom/doi/epdt710.2903/i.efsa.2018.5311 
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9) Det er fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere repre-

sentative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet, og særlig de bruksområdene 

som ble undersøkt og beskrevet i den sammenfattende rapporten. 

10) Florpyrauxifen-benzyl bør derfor godkjennes. 

11) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 6, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det fastsettes visse vilkår. Særlig bør det kreves 

ytterligere bekreftende opplysninger. 

12) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(5) derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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 3. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Florpyrauxifen-benzyl 

CAS-nr.: 1390661-72-9 

CIPAC-nr.: 990.227 

benzyl 4-amino-3-klor-6-

(4-klor-2-fluor-3-

metoksyfenyl)-5-

fluorpyridin-2-karboksylat 

≥ 920 g/kg 

Urenheten toluen skal 

ikke overstige 3 g/kg i det 

tekniske materialet. 

24. juli 2019 24. juli 2029 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten av 

22. mars 2019, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette sær-

lig oppmerksomhet mot 

— vern av vannplanter og landplanter utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak, for eksempel buffersoner og/eller avdriftsreduserende 

dyser. 

I samsvar med nr. 3.6.5 og 3.8.2 i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, endret ved kommisjonsforordning (EU) 

2018/605, skal søkeren innen 24. juli 2021 framlegge for Kom-

misjonen, medlemsstatene og Myndigheten en oppdatert vur-

dering av opplysningene som er framlagt, og eventuelt ytter-

ligere opplysninger som bekrefter fraværet av hormonfor-

styrrende virkning. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn,  

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«139 Florpyrauxifen-benzyl 

CAS-nr.: 1390661-72-9 

CIPAC-nr.: 990.227 

benzyl 4-amino-3-klor-6-

(4-klor-2-fluor-3-

metoksyfenyl)-5-

fluorpyridin-2-

karboksylat 

≥ 920 g/kg 

Urenheten toluen skal 

ikke overstige 3 g/kg i 

det tekniske materialet. 

24. juli 2019 24. juli 2029 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten av 22. mars 2019, 

særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

rette særlig oppmerksomhet mot 

— vern av vannplanter og landplanter utenfor mål-

gruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risiko-

reduserende tiltak, for eksempel buffersoner og/eller 

avdriftsreduserende dyser. 

I samsvar med nr. 3.6.5 og 3.8.2 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, endret ved kommis-

jonsforordning (EU) 2018/605, skal søkeren innen  

24. juli 2021 framlegge for Kommisjonen, medlems-

statene og Myndigheten en oppdatert vurdering av 

opplysningene som er framlagt, og eventuelt ytterli-

gere opplysninger som bekrefter fraværet av hormon-

forstyrrende virkning. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/716 

av 30. april 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 22/2013 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for 

godkjenning av det aktive stoffet cyflumetofen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 21 nr. 3 annet alternativ og artikkel 78 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 22/2013(2) ble det aktive stoffet cyflumetofen godkjent og 

oppført i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(3). Gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 22/2013 fastsetter også at det må legges fram ytterligere bekreftende opplysninger om mulige mutagene egenskaper 

hos metabolitten B3 og eksponering for denne gjennom kosten, og om cyflumetofen utgjør en risiko for virveldyr som 

lever i vann. 

2) Søkeren framla ytterligere opplysninger med sikte på å utelukke mulige mutagene egenskaper hos metabolitten B3 og få 

fastslått at risikoen for virveldyr som lever i vann, er akseptabel. 

3) Nederland har vurdert tilleggsopplysningene som er framlagt av søkeren. Nevnte medlemsstat framla 6. oktober 2015 

sin vurdering for de øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten»), i form av en tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport. 

4) Medlemsstatene, søkeren og Myndigheten ble rådspurt og bedt om å gi kommentarer til den rapporterende medlems-

statens vurdering. Myndigheten offentliggjorde 25. februar 2016 en teknisk rapport(4) med et sammendrag av resultatet 

av rådspørringen om cyflumetofen. 

5) Videre ble Myndigheten rådspurt av Kommisjonen om vurderingen av metabolitten B3. Myndigheten offentliggjorde 

sin konklusjon(5) om vurderingen av tilleggsopplysningene 5. desember 2016. 

6) På bakgrunn av tilleggsopplysningene framlagt av søkeren fant Myndigheten det fastslått at risikoen for virveldyr som 

lever i vann, er akseptabel i betraktning av dyrenes livssyklus. Bokstav c) i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 22/2013 bør derfor anses som behandlet. Ut fra tilleggsopplysningene framlagt i samsvar med bokstav a) og b) i 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 22/2013 var det imidlertid ikke mulig å utelukke at metabolitten B3 

kan være genotoksisk. 

7) Utkastet til vurderingsrapport, tilføyelsen og Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og 

Kommisjonen i Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr og sluttbehandlet 22. mars 2019 med Kommi-

sjonens sammenfattende rapport om cyflumetofen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 122 av 10.5.2019, s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2020 av 20. mars 2020 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 22/2013 av 15. januar 2013 om godkjenning av det aktive stoffet cyflumetofen i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 11 av 16.1.2013, s. 8). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(4) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2016. «Technical report on the outcome of the consultation with Member 

States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for cyflumetofen in light of confirmatory data. EFSA supporting 

publication 2016:EN-997». 25 s. 

(5) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2016. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for 

the active substance cyflumetofen in light of confirmatory data». EFSA Journal 2016;14(12):4635, 20 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4635. 

2020/EØS/81/10 
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8) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den ajourførte sammenfattende rapporten. 

9) Kommisjonen har konkludert med at de ytterligere opplysningene som er framlagt, ikke er tilstrekkelige til å utelukke at 

metabolitten B3 kan være genotoksisk, og at vilkårene for godkjenning fastsatt i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 bør begrenses for å sikre at bruken av produkter som inneholder cyflumetofen, er akseptabel, særlig 

når det gjelder grunnvanns eksponering for metabolitten B3. 

10) I samsvar med artikkel 21 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 6, er det 

derfor nødvendig og hensiktsmessig å begrense godkjenningen av cyflumetofen. 

11) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 22/2013 og (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

12) Medlemsstatene bør få tid til å endre eller tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder cyflumetofen, 

og som ikke er i samsvar med de begrensede godkjenningsvilkårene. 

13) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder cyflumetofen, bør utløpe senest 12 måneder etter ikrafttredelses-

datoen for denne forordning. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 22/2013 

Vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 22/2013 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Om nødvendig skal medlemsstatene senest 30. november 2019 tilbakekalle eller endre godkjenninger av plantevernmidler som 

inneholder cyflumetofen som aktivt stoff. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 30. mai 2020. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. april 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 22/2013 skal teksten i kolonnen «Særlige bestemmelser» lyde: 

«Plantevernmidler som inneholder cyflumetofen, skal bare godkjennes for bruksområder der nivået av metabolitten B3 i 

grunnvann forventes å være lavere enn 0,1 μg/l. 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om cyflumetofen, særlig tillegg I og II, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 20. november 2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

— vern av brukere og arbeidstakere, 

— vern av grunnvannet, særlig mot metabolitten B3 når dette stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold, 

— vern av drikkevann, 

— risikoen for akvatiske organismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

 _____   



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/39 

 

 

VEDLEGG II 

I rad 31 om cyflumetofen i del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal teksten i kolonnen «Særlige 

bestemmelser» lyde: 

«Plantevernmidler som inneholder cyflumetofen, skal bare godkjennes for bruksområder der nivået av metabolitten B3 i 

grunnvann forventes å være lavere enn 0,1 μg/l. 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om cyflumetofen, særlig tillegg I og II, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 20. november 2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

— vern av brukere og arbeidstakere, 

— vern av grunnvannet, særlig mot metabolitten B3 når dette stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold, 

— vern av drikkevann, 

— risikoen for akvatiske organismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1589 

av 26. september 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperiodene for de aktive stoffene amidosulfuron, beta-cyflutrin, bifenoks, klortoluron, 

klofentezin, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, 

diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, 

MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, pyriproksyfen, tiofanatmetyl, triflusulfuron og 

tritosulfuron(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plante-

vernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) angis de aktive stoffene som an-

ses som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene beta-cyflutrin, klortoluron, klomazon, cypermetrin, daminozid, delta-

metrin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, MPCA, MPCB, prosulfokarb og tiofanatmetyl ble forlenget til 

31. oktober 2019 ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1262(3). 

3) Godkjenningsperioden for det aktive stoffet tritosulfuron ble forlenget til 30. november 2019 ved Kommisjonens gjen-

nomføringsforordning (EU) 2018/1796(4). 

4) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenoks, klofentezin, dikamba, difenokonazol, diflu-

benzuron, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, lenacil, nikosulfuron, pikloram og pyriproksyfen ble forlenget til 

31. desember 2019 ved gjennomføringsforordning (EU) 2018/1796. 

5) Godkjenningsperioden for det aktive stoffet triflusulfuron utløper 31. desember 2019. 

6) Det er inngitt søknader om fornyet godkjenning av nevnte stoffer i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 844/2012(5). 

7) Ettersom vurderingen av stoffene er blitt forsinket av årsaker som ligger utenfor søkernes kontroll, er det sannsynlig at 

godkjenningene av nevnte aktive stoffer vil utløpe før det treffes en beslutning om fornyelse. Godkjenningsperiodene 

må derfor forlenges. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 248 av 27.9.2019, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2020 av 20. mars 2020 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1262 av 20. september 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen, beta-cyflutrin, klortalonil, 

klortoluron, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, diuron, fludioksonil, flufenacet, flurtamon, fostiazat, 

indoksakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, tiofanatmetyl og tribenuron (EUT L 238 av 21.9.2018, s. 62). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1796 av 20. november 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenoks, klorpyrifos, 

klorpyrifosmetyl, klofentezin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, dimoksystrobin, fenoksaprop-p, fenpropidin, lenacil, 

mankozeb, mekoprop-p, metiram, nikosulfuron, oksamyl, pikloram, pyraklostrobin, pyriproksyfen og tritosulfuron (EUT L 294 av 

21.11.2018, s. 15). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 
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8) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen, i tilfeller der den 

vedtar en forordning om at godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning ikke fornyes fordi 

godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før ikrafttredelsen av denne 

forordning, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, 

avhengig av hvilken dato som faller sist. I tilfeller der Kommisjonen skal vedta en forordning om fornyelse av godkjen-

ningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning, skal den, avhengig av omstendighetene, bestrebe seg på 

å fastsette den tidligst mulige anvendelsesdatoen. 

9) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 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 26. september 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

 1) I rad 40 om deltametrin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2020». 

 2) I rad 48 om beta-cyflutrin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2020». 

 3) I rad 65 om flufenacet endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2020». 

 4) I rad 69 om fostiazat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2020». 

 5) I rad 102 om klortoluron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2020». 

 6) I rad 103 om cypermetrin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2020». 

 7) I rad 104 om daminozid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2020». 

 8) I rad 105 om tiofanatmetyl endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2020». 

 9) I rad 107 om MCPA endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2020». 

10) I rad 108 om MCPB endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2020». 

11) I rad 119 om indoksakarb endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2020». 

12) I rad 160 om prosulfokarb endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2020». 

13) I rad 161 om fludioksonil endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2020». 

14) I rad 162 om klomazon endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2020». 

15) I rad 169 om amidosulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2020». 

16) I rad 170 om nikosulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2020». 

17) I rad 171 om klofentezin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2020». 

18) I rad 172 om dikamba endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2020». 

19) I rad 173 om difenokonazol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2020». 

20) I rad 174 om diflubenzuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2020». 

21) I rad 176 om lenacil endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2020». 

22) I rad 178 om pikloram endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2020». 
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23) I rad 179 om pyriproksyfen endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2020». 

24) I rad 180 om bifenoks endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2020». 

25) I rad 181 om diflufenikan endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2020». 

26) I rad 182 om fenoksaprop-P endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2020». 

27) I rad 183 om fenpropidin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2020». 

28) I rad 186 om tritosulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. november 2020». 

29) I rad 289 om triflusulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2020». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1605 

av 27. september 2019 

om godkjenning av det aktive stoffet med lav risiko Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring 

av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 sammenholdt med artikkel 22, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 innga Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas 

S.L 16. desember 2014 en søknad til Nederland om godkjenning av det aktive stoffet Bacillus subtilis stamme 

IAB/BS03. 

2) I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning underrettet Nederland som rapporterende medlemsstat søkeren, de 

andre medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten»)  

23. juni 2015 om at søknaden kunne godkjennes. 

3) Rapporterende medlemsstat framla 24. februar 2017 et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med kopi til 

Myndigheten, der det ble vurdert om det aktive stoffet kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i nevnte 

forordning ba den søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten. 

Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for Myndigheten i form av et ajourført 

utkast til vurderingsrapport 14. desember 2017. 

5) Myndigheten underrettet søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen 18. april 2018 om sin konklusjon(2) om hvorvidt 

det aktive stoffet Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 

i forordning (EF) nr. 1107/2009. Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for offentligheten. 

6) Kommisjonen framla 12. desember 2018 den sammenfattende rapporten om Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 for Den 

faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr sammen med et utkast til forordning om godkjenning av Bacillus 

subtilis stamme IAB/BS03. 

7) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten. 

8) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet, og særlig de bruksområ-

dene som ble undersøkt og beskrevet i den sammenfattende rapporten. 

9) Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 bør derfor godkjennes. 

10) Kommisjonen anser at Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 er et aktivt stoff med lav risiko i henhold til artikkel 22 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 er ikke et stoff som gir grunn til bekymring, og det 

oppfyller vilkårene i nr. 5 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 250 av 30.9.2019, s. 49, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2020 av 20. mars 2020 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance Bacillus subtilis strain IAB/BS03». EFSA Journal 2018;16(6):5261. DOI:10.2903/j.efsa.2018.5261. 
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11) Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 bør derfor godkjennes som et stoff med lav risiko for en periode på 15 år. 

12) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 6, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det fastsettes visse vilkår. 

13) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011(3) derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

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 27. september 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 



   

 

 

N
r. 8

1
/4

6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e 
3

.1
2

.2
0

2
0
 

 

VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 

Deponeringsnummer i den spanske 

kultursamlingstypen (CECT),  

Spania: CECT 7254 

Deponeringsnummer i den tyske 

kultursamlingstypen (DSMZ), 

Tyskland: DSM 24682 

Ikke relevant Minstekonsentrasjon: 

1 × 1013 KDE/kg 

Høyeste konsentrasjon: 

5 × 1013 KDE/kg 

20. oktober 2019 20. oktober 2034 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot 

a) spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det 

produseres kommersielt i plantevernmidler, herunder en 

fullstendig karakteristikk av relevante sekundære 

metabolitter, 

b) vern av brukere og arbeidstakere, idet det tas hensyn til at 

mikroorganismer i seg selv betraktes som potensielt sensibi-

liserende, og at hensiktsmessig personlig verneutstyr omfat-

tes som et bruksvilkår. 

Produsenten skal sikre at det føres streng kontroll med miljø-

forholdene og kvalitetskontrollanalysen under produksjons-

prosessen for å sikre at grenseverdiene for mikrobiologisk 

forurensning som nevnt i «OECD Issue Paper on Microbial 

Contaminant Limits for Microbial Pest Control Products» i 

arbeidsdokumentet SANCO/12116/2012(2) overholdes. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

(2) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf 
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VEDLEGG II 

I del D i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

«17 Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 

Deponeringsnummer i den spanske 

kultursamlingstypen (CECT),  

Spania: CECT 7254 

Deponeringsnummer i den tyske 

kultursamlingstypen (DSMZ), 

Tyskland: DSM 24682 

Ikke relevant Minstekonsentrasjon: 

1 × 1013 KDE/kg 

Høyeste konsentrasjon: 

5 × 1013 KDE/kg 

20. oktober 2019 20. oktober 2034 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene 

i den sammenfattende rapporten om Bacillus 

subtilis stamme IAB/BS03, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlems-

statene rette særlig oppmerksomhet mot 

a) spesifikasjonen til det tekniske materialet slik 

det produseres kommersielt i plantevernmidler, 

herunder en fullstendig karakteristikk av 

relevante sekundære metabolitter, 

b) vern av brukere og arbeidstakere, idet det tas 

hensyn til at mikroorganismer i seg selv 

betraktes som potensielt sensibiliserende, og at 

hensiktsmessig personlig verneutstyr omfattes 

som et bruksvilkår. 

Produsenten skal sikre at det føres streng kontroll 

med miljøforholdene og kvalitetskontrollanalysen 

under produksjonsprosessen for å sikre at 

grenseverdiene for mikrobiologisk forurensning 

som nevnt i «OECD Issue Paper on Microbial 

Contaminant Limits for Microbial Pest Control 

Products» i arbeidsdokumentet SANCO/12116/ 

2012(1) overholdes. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak. 

(1) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1690 

av 9. oktober 2019 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfa-cypermetrin som et aktivt stoff som bør erstattes i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om 

endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1 sammenholdt med artikkel 24 

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Alfa-cypermetrin ble ved kommisjonsdirektiv 2004/58/EF(2) oppført som et aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet alfa-cypermetrin, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. juli 2020. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av alfa-cypermetrin i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens gjen-

nomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet et utkast til vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende 

medlemsstat og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommi-

sjonen 7. mai 2017.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 259 av 10.10.2019, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2020 av 20. mars 2020 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2004/58/EF av 23. april 2004 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av alfa-cyper-

metrin, benalaksyl, bromoksynil, desmedifam, ioksynil og fenmedifam som aktive stoffer (EUT L 120 av 24.4.2004, s. 26). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er nødven-

dige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

2020/EØS/81/13 
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7) Myndigheten oversendte utkastet til vurderingsrapport om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarene til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 7. august 2018 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt alfa-cypermetrin kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla fornyelses-

rapporten om alfa-cypermetrin for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 24. og 25. januar 2019. 

9) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til utkastet til fornyelsesrapport. 

10) Når det gjelder å fastslå hormonforstyrrende egenskaper og de nye kriteriene for dette innført ved kommisjons-

forordning (EU) 2018/605(7), framgår det av Myndighetens konklusjon at det er svært lite sannsynlig at alfa-cyper-

metrin er et hormonforstyrrende stoff med østrogene, steroidogene og tyreoide virkninger. Videre tyder tilgjengelig 

dokumentasjon på at alfa-cypermetrin sannsynligvis ikke er et hormonforstyrrende stoff med androgene virkninger. 

Kommisjonen mener derfor at alfa-cypermetrin ikke kan anses å ha hormonforstyrrende egenskaper. 

11) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet. 

12) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av alfa-cypermetrin er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som inneholder alfa-

cypermetrin, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk bare som insektmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

13) Kommisjonen mener imidlertid at alfa-cypermetrin er et stoff som bør erstattes i henhold til artikkel 24 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. Noen av de toksikologiske referanseverdiene for stoffet er betydelig lavere enn for de fleste 

godkjente aktive stoffer i gruppen av stoffer. Alfa-cypermetrin oppfyller derfor vilkåret angitt i nr. 4 første strekpunkt i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

14) Godkjenningen av alfa-cypermetrin som et stoff som bør erstattes i henhold til artikkel 24 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009, bør derfor fornyes. 

15) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 6, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

16) På grunnlag av tilgjengelige vitenskapelige opplysninger som er sammenfattet i Myndighetens konklusjon, er Kommi-

sjonens vurdering at alfa-cypermetrin ikke har hormonforstyrrende egenskaper. For å styrke tilliten til denne konklu-

sjonen bør imidlertid søkeren i samsvar med nr. 2.2 bokstav b) i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 legge fram 

en oppdatert vurdering av kriteriene for androgene virkninger fastsatt i nr. 3.6.5 og 3.8.2 i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, endret ved forordning (EU) 2018/605, og i samsvar med retningslinjene for identifisering av hormonher-

mere(8). 

17) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres.  

  

(6) EFSA Journal 2018;16(8):5403. 

(7) Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 av 19. april 2018 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved å fastsette 

vitenskapelige kriterier for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper (EUT L 101 av 20.4. 2018, s. 33). 

(8) «Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009». 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5311 
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18) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/707(9) ble godkjenningsperioden for alfa-cypermetrin 

forlenget til 31. juli 2020 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenning utløper. 

Ettersom en beslutning om fornyelse er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning få anvendelse før 

denne datoen. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenningen av det aktive stoffet som et stoff som bør erstattes 

Godkjenningen av det aktive stoffet alfa-cypermetrin som et stoff som bør erstattes, fornyes som angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. november 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 9. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

  

  

(9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/707 av 7. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, bifenazat, 

boskalid, bromoksynil, kaptan, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, 

flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaksyl-m, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces 

lilacinus stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, s-metolaklor og tebukonazol (EUT L 120 av 

8.5.2019, s. 16). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Alfa-cypermetrin 

CAS-nr. 67375-30-8 

CIPAC-nr. 454 

Racemat som omfatter 

(R)-α-cyano-3-fenoksybenzyl 

(1S,3S)-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-

dimetylsyklopropankarboksylat 

og (S)-α-cyano-3-fenoksy-

benzyl (1R,3R)-3-(2,2-diklor-

vinyl)-2,2-dimetylsyklopropan-

karboksylat 

eller 

(R)-α-cyano-3-fenoksybenzyl-

(1S)-cis-3-(2,2-diklorvinyl)-

2,2-dimetylsyklopropan-

karboksylat 

og (S)-α-cyano-3-fenoksyben-

zyl-(1R)-cis-3-(2,2-

diklorvinyl)-2,2-dimetylsyklo-

propankarboksylat 

≥ 980 g/kg 

Urenheten heksan som 

dannes i produksjonen, 

anses å gi grunn til 

bekymring i toksiko-

logisk sammenheng, 

og skal ikke overstige 

1 g/kg i det tekniske 

materialet. 

1. november 2019 31. oktober 2026 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 9 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklu-

sjonene om alfa-cypermetrin i fornyelsesrapporten, særlig tillegg I og 

II. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— vern av brukerne, og at bruksvilkårene omfatter bruk av hensikts-

messig personlig verneutstyr, 

— vurdering av risikoen for forbrukerne, 

— vern av akvatiske organismer, bier og leddyr utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myn-

digheten bekreftende opplysninger om følgende: 

1. Den toksikologiske profilen til metabolittene som inneholder  

3-fenoksybenzoyl. 

2. Enkelte cypermetrin-isomerers potensielle relative toksisitet,  

særlig enantiomerer (1S cis αR). 

3. Virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder 

i overflate- og grunnvann når overflatevannet eller grunnvannet 

benyttes til drikkevann. 

4. Nr. 3.6.5 og 3.8.2 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, 

endret ved forordning (EU) 2018/605. 



   

 

 

N
r. 8

1
/5

2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

3
.1

2
.2

0
2
0
 

 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

     Søkeren skal framlegge opplysningene nevnt i punkt 1 innen  

30. oktober 2020 og opplysningene nevnt i punkt 2 innen to år fra 

datoen for Kommisjonens offentliggjøring av et veiledningsdokument 

om evaluering av isomerblandinger, og opplysningene nevnt i punkt  

3 innen to år fra datoen for Kommisjonens offentliggjøring av et 

veiledningsdokument om evaluering av virkningen av vannbehand-

lingsprosesser på arten av restmengder i overflate- og grunnvann. 

Når det gjelder nr. 3.6.5 og 3.8.2 i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 1107/2009, endret ved forordning (EU) 2018/605, skal en 

oppdatert vurdering av opplysningene som allerede er framlagt, og 

ytterligere opplysninger dersom det er relevant for å bekrefte fraværet 

av androgene hormonforstyrrende virkninger, framlegges innen  

30. oktober 2021. 

(1) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 83 om alfa-cypermetrin. 

2) I del E tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«12 Alfa-cypermetrin 

CAS-nr. 67375-30-8 

CIPAC-nr. 454 

Racemat som omfatter 

(R)-α-cyano-3-fenoksybenzyl 

(1S,3S)-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-

dimetylsyklopropankarboksylat 

og (S)-α-cyano-3-fenoksybenzyl 

(1R,3R)-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-

dimetylsyklopropankarboksylat 

eller 

(R)-α-cyano-3-fenoksybenzyl-

(1S)-cis-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-

dimetylsyklopropankarboksylat 

og (S)-α-cyano-3-fenoksybenzyl-

(1R)-cis-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-

dimetylsyklopropankarboksylat 

≥ 980 g/kg 

Urenheten heksan som dan-

nes i produksjonen, anses å 

gi grunn til bekymring i 

toksikologisk sammenheng, 

og skal ikke overstige 1 

g/kg i det tekniske materia-

let 

1. november 2019 31. oktober 2026 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt 

i artikkel 9 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det 

tas hensyn til konklusjonene om alfa-cypermetrin i 

fornyelsesrapporten, særlig tillegg I og II. Ved denne 

samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— vern av brukerne, og at bruksvilkårene omfatter bruk 

av hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— vurdering av risikoen for forbrukerne, 

— vern av akvatiske organismer, bier og leddyr utenfor 

målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduse-

rende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlems-

statene og Myndigheten bekreftende opplysninger om 

følgende: 

1. Den toksikologiske profilen til metabolittene som 

inneholder 3-fenoksybenzoyl. 

2. Enkelte cypermetrin-isomerers potensielle relative 

toksisitet, særlig enantiomerer (1S cis αR). 

3. Virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av 

restmengder i overflate- og grunnvann når overflate-

vannet eller grunnvannet benyttes til drikkevann. 
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Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

      4. Nr. 3.6.5 og 3.8.2 i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 1107/2009, endret ved forordning (EU) 2018/605. 

Søkeren skal framlegge opplysningene nevnt i punkt 1 

innen 30. oktober 2020 og opplysningene nevnt i punkt 2 

innen to år fra datoen for Kommisjonens offentliggjøring 

av et veiledningsdokument om evaluering av isomer-

blandinger, og opplysningene nevnt i punkt 3 innen to år 

fra datoen for Kommisjonens offentliggjøring av et 

veiledningsdokument om evaluering av virkningen av 

vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 

overflate- og grunnvann. 

Når det gjelder nr. 3.6.5 og 3.8.2 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, endret ved forordning 

(EU) 2018/605, skal en oppdatert vurdering av 

opplysningene som allerede er framlagt, og ytterligere 

opplysninger dersom det er relevant for å bekrefte 

fraværet av androgene hormonforstyrrende virkninger, 

framlegges innen 30. oktober 2021.» 

(*) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/989 

av 17. juni 2019 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet klorprofam i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plante-

vernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Klorprofam ble ved ved kommisjonsdirektiv 2004/20/EF(2) oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF(3).  

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet klorprofam, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. juli 2019. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av klorprofam i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) En gruppe bestående av tre søkere framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjen-

nomføringsforordning (EU) nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat og 

framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen 29. april 2016. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og videre-

sendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen tilgjengelig 

for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 18. juni 2017 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt klorprofam kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Myndigheten konkluderte med at det ikke 

kan gjennomføres en vurdering av risikoen for sluttforbrukerne ved inntak gjennom kosten på grunn av flere tilfeller av 

manglende opplysninger og usikkerhet forbundet med bruken av næringsmiddelvekstene. Et kritisk problem for 

klorprofam ble imidlertid fastslått med hensyn til resultatene av en veiledende forbrukerrisikovurdering der akutt og 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 160 av 18.6.2019, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2020 av 20. mars 2020 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2004/20/EF av 2. mars 2004 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klorprofam som 

aktivt stoff (EUT L 70 av 9.3.2004, s. 32). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som  

er nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2017. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance flutianil». EFSA Journal 2017;15(7):4903, 29 s. doi:10.2903/j.efsa.2017.4903. 

2020/EØS/81/14 
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kronisk risiko for forbrukerne ved inntak gjennom kosten er påvist for både klorprofam og dens viktigste metabolitt 3-

kloranilin. Myndigheten fastslo dessuten at det må foretas ytterligere vitenskapelige vurderinger av klorprofams poten-

sielle hormonforstyrrende egenskaper, og at risikovurderingen for leddyr utenfor målgruppen ved feltbruk ikke kunne 

fullføres. 

9) Kommisjonen oppfordret søkerne til å framlegge sine kommentarer til myndighetens konklusjon og, i samsvar med 

artikkel 14 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012, til utkastet til fornyelsesrapport. Søkerne har framlagt 

sine kommentarer, som er blitt grundig gjennomgått. 

10) Til tross for argumentene som søkerne har framlagt, har det ikke vært mulig å utelukke betenkelighetene ved det aktive 

stoffet. 

11) Den 23. januar 2019 underrettet et av medlemmene av gruppen som hadde søkt om fornyet godkjenning av klorprofam, 

Kommisjonen om at den hadde besluttet å trekke sin støtte til den representative bruken av klorprofam som potetspire-

hemmer. Den 19. mars 2019 underrettet gruppen Kommisjonen om at den hadde trukket sin støtte til alle representative 

bruksområder, unntatt for ikke-spiselige vekster, dvs. blomsterløk. 

12) Følgelig er det ikke fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt med 

hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel. Godkjenningen av det aktive stoffet 

klorprofam bør derfor ikke fornyes i henhold til artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning. 

13) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

14) Medlemsstatene bør få tilstrekkelig tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder klorprofam. 

15) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder klorprofam, bør utløpe senest 8. oktober 2020. 

16) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/917(7) ble godkjenningsperioden for klorprofam forlenget til 

31. juli 2019 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenning utløper. Ettersom en 

beslutning er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning få anvendelse så snart som mulig. 

17) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av klorprofam i henhold til artikkel 7 

i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

18) Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr har ikke avgitt uttalelse innen fristen fastsatt av dens leder. En 

gjennomføringsrettsakt ble ansett som nødvendig, og lederen har framlagt utkastet til gjennomføringsrettsakt for 

klageinstansen for videre drøfting. Klageinstansen har ikke avgitt uttalelse. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet klorprofam fornyes ikke. 

  

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/917 av 27. juni 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, 

bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, karvon, klorprofam, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, dikvat, etefon, etoprofos, 

etoksazol, famoksadon, fenamidon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum 

stamme J1446, isoksaflutol, metalaksyl-m, metiokarb, metoksyfenozid, metribuzin, milbemektin, oksasulfuron, Paecilomyces lilacinus 

stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, pymetrozin og s-metolaklor (EUT L 163 av 28.6.2018, s. 13). 
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Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 78 om klorprofam. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal innen 8. januar 2020 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder klorprofam som 

aktivt stoff. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 8. oktober 2020. 

Artikkel 5 

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 17. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1966 

av 27. november 2019 

om endring og retting av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 15 nr. 1 og artikkel 15 nr. 2 fjerde ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2) er det fastsatt en harmonisert klassifisering av stoffer som 

kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske (CMR) basert på en vitenskapelig vurdering fra 

Komiteen for risikovurdering i Det europeiske kjemikaliebyrå. Stoffene er klassifisert som CMR-stoffer i kategori 1A, 

1B eller 2 avhengig av graden av bevis for deres CMR-egenskaper. 

2) Artikkel 15 i forordning (EF) nr. 1223/2009 fastsetter at stoffer som er klassifisert som CMR-stoffer i kategori 1A, 1B 

eller 2 i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CMR-stoffer), er forbudt å bruke i kosmetiske produkter. 

Et CMR-stoff kan imidlertid brukes i kosmetiske produkter dersom vilkårene fastsatt artikkel 15 nr. 1 annet punktum 

eller artikkel 15 nr. 2 annet ledd i forordning (EF) nr. 1223/2009 er oppfylt. 

3) For å gjennomføre forbudet mot CMR-stoffer på en ensartet måte på det indre marked, for å garantere rettssikkerheten, 

særlig for markedsdeltakere og nasjonale vedkommende myndigheter, og for å sikre et høyt nivå for vern av menneskers 

helse bør alle CMR-stoffer føres opp på listen over forbudte stoffer i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1223/2009 og 

eventuelt fjernes fra listen over stoffer underlagt begrensninger eller listen over tillatte stoffer i vedlegg III og V til 

samme forordning. Dersom vilkårene fastsatt i artikkel 15 nr. 1 annet punktum eller artikkel 15 nr. 2 annet ledd i 

forordning (EF) nr. 1223/2009 er oppfylt, bør listen over stoffer underlagt begrensninger eller listen over tillate stoffer i 

forordningens vedlegg III og V endres. 

4) Alle stoffer som var klassifisert som CMR-stoffer i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 per 1. desember 2018, 

da kommisjonsforordning (EU) 2017/776(3) fikk anvendelse, var tenkt å være omfattet av kommisjonsforordning (EU) 

2019/831(4). Denne forordning omfatter de stoffene som klassifiseres som CMR-stoffer ved kommisjonsforordning 

(EU) 2018/1480(5), som får anvendelse fra 1. mai 2020.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 28.11.2019, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 36/2020 av  

20. mars 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) 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). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2017/776 av 4. mai 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (EUT 

L 116 av 5.5.2017, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) 2019/831 av 22. mai 2019 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (EUT L 137 av 23.5.2019, s. 29). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) 2018/1480 av 4. oktober 2018 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling, og om 

retting av kommisjonsforordning (EU) 2017/776 (EUT L 251 av 5.10.2018, s. 1). 

2020/EØS/81/15 
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5) Når det gjelder stoffet 2-hydroksy-bensosyre, som har navnet «Salicylic acid» (salisylsyre) i den internasjonale 

nomenklaturen for kosmetiske bestanddeler (INCI), og som er klassifisert som et CMR-stoff i kategori 2, er det inngitt 

en søknad om anvendelse av artikkel 15 nr. 1 annet punktum i forordning (EF) nr. 1223/2009, og det er fastslått at 

vilkåret i den bestemmelsen er oppfylt. 

6) Salisylsyre og dens salter er nå oppført i post 3 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009 som konserveringsmidler 

som er tillatt i kosmetiske produkter ved en konsentrasjon på opptil 0,5 % (syre). 

7) Salisylsyre er også oppført i post 98 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009 som et produkt underlagt 

begrensninger som, når det brukes til andre formål enn som konserveringsmiddel, bare er tillatt ved en konsentrasjon på 

opptil 3,0 % i hårprodukter som skylles av, og ved en konsentrasjon på opptil 2,0 % i andre produkter. 

8) I samsvar med artikkel 15 nr. 1 annet punktum i forordning 1223/2009 kan et stoff som er klassifisert som et CMR-stoff 

i kategori 2, brukes i kosmetiske produkter dersom stoffet er vurdert av Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet 

(SCCS) og funnet trygt for bruk i slike produkter. 

9) Den 21. desember 2018 avga SCCS en vitenskapelig uttalelse om salisylsyre(6) («SCCS-uttalelsen») der det på grunnlag 

av de tilgjengelige dataene ble konkludert med at stoffet er trygt for forbrukere når det brukes som konserveringsmiddel 

i kosmetiske produkter ved en konsentrasjon på opptil 0,5 % (syre), tatt i betraktning de begrensningene det nå er 

underlagt. SCCS-uttalelsen gjelder verken for munnprodukter eller for sprayprodukter som kan medføre eksponering av 

forbrukerens lunger ved innånding. 

10) SCCS konkluderte også med at salisylsyre er trygt når det brukes til andre formål enn som konserveringsmiddel, ved en 

konsentrasjon på opptil 3,0 % i hårprodukter som skylles av, og opptil 2,0 % i andre produkter, tatt i betraktning de 

begrensningene det nå er underlagt, med unntak av hudlotion, øyeskygge, maskara, eyeliner, leppestift og roll-on-

deodorant. SCCS-uttalelsen gjelder verken for munnprodukter eller for sprayprodukter som kan medføre eksponering av 

forbrukerens lunger ved innånding. 

11) Endelig konkluderte SCCS med at salisylsyre irriterer øynene og kan føre til alvorlig øyeskade, og påpekte at det for 

tiden gjennomføres spesifikke tester for å vurdere om salisylsyre har hormonforstyrrende egenskaper, og at det avhengig 

av disse testene kan bli nødvendig å ta hensyn til de potensielle hormonforstyrrende egenskapene hos salisylsyre i 

kosmetiske produkter. 

12) På bakgrunn av klassifiseringen av salisylsyre som et CMR-stoff i kategori 2 og som et stoff som irriterer øynene og kan 

forårsake alvorlig øyeskade, og på bakgrunn av SCCS-uttalelsen, bør stoffet tillates som konserveringsmiddel i 

kosmetiske produkter ved en konsentrasjon på opptil 0,5 % (syre), tatt i betraktning dets nåværende begrensninger, 

unntatt i munnprodukter og i produkter som kan medføre eksponering av sluttbrukerens lunger ved innånding. Til annen 

bruk enn som konserveringsmiddel bør det også tillates ved en konsentrasjon på opptil 3,0 % i hårprodukter som skylles 

av, og ved en konsentrasjon på opptil 2,0 % i andre produkter, unntatt hudlotion, øyeskygge, maskara, eyeliner, 

leppestift og roll-on-deodorant. Det bør ikke under noen omstendigheter tillates i produkter som kan medføre 

eksponering av sluttbrukerens lunger ved innånding. I betraktning av konklusjonen fra SCCS om at salisylsyre irriterer 

øynene, bør nåværende begrensning og vilkår om at stoffet ikke skal brukes i produkter til barn under tre år med unntak 

av sjampo, endres slik at de omfatter alle produkter til barn under tre år. Begrensningene i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 1223/2009 og vilkårene i vedlegg V til samme forordning bør endres i samsvar med dette. 

13) Når det gjelder alle andre stoffer enn salisylsyre som ble klassifisert som CMR-stoffer i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1272/2008 ved forordning (EU) 2018/1840, er det ikke søkt om tillatelse til unntaksvis bruk i kosmetiske produkter. 

Ingen av disse stoffene er på nåværende tidspunkt underlagt begrensninger eller tillatt i vedlegg III eller V til forordning 

(EF) nr. 1223/2009. Fire av disse stoffene er oppført i vedlegg II til nevnte forordning. De stoffene som ikke allerede er 

oppført i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1223/2009, bør føres opp på listen i nevnte vedlegg over stoffer som er 

forbudt i kosmetiske produkter.  

  

(6) SCCS/1601/18, http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_223.pdf 
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14) Stoffet 8-hydroksykinolin; kinolin-8-ol, med INCI-navnet «Oxyquinoline» (oksykinolin), er klassifisert som et CMR-

stoff i kategori 1B ved forordning (EU) 2017/776, mens dets sulfatform, bis8-hydroksykinolinium)sulfat, med INCI-

navnet «Oxyquinoline sulphate» (oksykinolinsulfat), ikke er klassifisert som et CMR-stoff. Begge stoffene ble oppført i 

post 395 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1223/2009 på det tidspunktet klassifiseringen av oksykinolin som et CMR-

stoff begynte å gjelde, og ble forbudt å bruke i kosmetiske produkter unntatt på vilkårene fastsatt i post 51 i vedlegg III 

til samme forordning. Ettersom det hadde blitt klassifisert som et CMR-stoff, burde oksykinolin ha blitt fjernet fra post 

51 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009. Ved en feil ble imidlertid hele post 51 fjernet ved forordning (EU) 

2019/831, også henvisningen til den i post 395 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1223/2009. For på korrekt måte å 

gjenspeile forbudet mot oksykinolin i kosmetiske produkter på grunnlag av dets klassifisering som et CMR-stoff bør 

post 51 gjeninnføres for oksykinolinsulfat i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1223/2009, og post 395 i forordningens 

vedlegg II bør tilpasses i samsvar med dette. 

15) Stoffet metylfenyldiamin, med INCI-navnet «Diaminotoluene» (diaminotoluen), ble ved forordning (EU) 2019/831 ført 

opp som post 1507 på listen over forbudte stoffer i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1223/2009. Den posten svarer 

imidlertid ikke til et bestemt stoff, men til en gruppe stoffer der bare 4-metyl-m-fenylendiamin og 2-metyl-m-

fenylendiamin samt blandingen og reaksjonsmassen av disse to stoffene er klassifisert som CMR-stoffer i henhold til 

forordning (EF) nr. 1272/2008. Blant disse CMR-stoffene er 4-metyl-m-fenylendiamin og 2-metyl-m-fenylendiamin 

samt blandingen av disse to stoffene allerede oppført som post 364, 413 og 1144 i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1223/2009, mens reaksjonsmassen av 4-metyl-m-fenylendiamin og 2-metyl-m-fenylendiamin ennå ikke er blitt 

forbudt å bruke i kosmetiske produkter. Post 1507 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres slik at 

den omfatter bare det stoffet. Ettersom CMR-stoffene 4-metyl-m-fenylenediamin og 2-metyl-m-fenylenediamin samt 

blandingen og reaksjonsmassen av disse to stoffene også inngår i den større gruppen av stoffer underlagt begrensninger 

som er oppført som post 9 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009, burde de tilsvarende postene i vedlegg II, 

inkludert post 1507 med endringer, ha vært utelukket fra post 9. Post 9 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009 

bør derfor endres. 

16) Dessuten er 19 stoffer eller grupper av stoffer som er klassifisert som CMR-stoffer ved kommisjonsforordning (EU) 

2016/1179(7), som fikk anvendelse 1. mars 2018, ved en feil ikke blitt oppført i forordning (EU) 2019/831, til tross for 

at det ikke er søkt om tillatelse til å bruke disse stoffene eller stoffgruppene i kosmetiske produkter. Ingen av disse 

stoffene eller stoffgruppene er på nåværende tidspunkt underlagt begrensninger eller tillatt i vedlegg III eller V til 

forordning (EF) nr. 1223/2009. For øyeblikket er 18 av stoffene eller stoffgruppene ikke oppført i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1223/2009, og de bør derfor føres opp på listen i nevnte vedlegg over stoffer som er forbudt i 

kosmetiske produkter. Ett av stoffene, dinatriumoktaborat, vannfritt, tilhører den gruppen av stoffer som allerede er 

oppført som post 1396 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1223/2009, og bør derfor føres opp i den posten. Post 1396 

bør derfor tilpasses. 

17) Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres og rettes. 

18) Endringene i forordning (EF) nr. 1223/2009 bygger på klassifiseringen av de relevante stoffene som CMR-stoffer ved 

forordning (EU) 2018/1480 og bør derfor gjelde fra samme dato som den klassifiseringen. 

19) For å unngå avbrudd og rettslig usikkerhet for markedsdeltakerne bør rettelsen av feilen som ble innført ved forordning 

(EU) 2019/831 med hensyn til stoffet oksykinolinsulfat, gjelde med tilbakevirkende kraft fra ikrafttredelsesdatoen for 

nevnte forordning. 

20) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter. 

  

(7) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1179 av 19. juli 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (EUT 

L 195 av 20.7.2016, s. 11). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 3 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 1 får anvendelse fra 1. mai 2020. 

Nr. 1 bokstav a) og nr. 2 bokstav b) i vedlegg II får anvendelse fra 11. juni 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 27. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

1) I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1223/2009 gjøres følgende endringer: 

Følgende poster tilføyes: 

Referansenummer 
Identifikasjon av stoff 

Kjemisk betegnelse / INN CAS-nummer EF-nummer 

a b c d 

«1612 Fosmet (ISO); S-[(1,3-diokso-1,3-dihydro-2H- isoindol-2-yl)metyl]-O,O-dimetylfosforditioat; 

O,O-dimetyl-S-ftalimidometylfosforditioat 

732-11-6 211-987-4 

1613 Kaliumpermanganat 7722-64-7 231-760-3 

1614 2-benzyl-2-dimetylamino-4'-morfolinobutyrofenon 119313-12-1 404-360-3 

1615 Kizalofop-p-tefuryl (ISO); 

(+/–) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-klorkinoksalin-2- 

yloksy)fenyloksy]propionat 

200509-41-7 414-200-4 

1616 Propikonazol (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4- diklorfenyl)-4-propyl-1,3- dioksolan-2-yl]metyl}-1H- 1,2,4-

triazol 

60207-90-1 262-104-4 

1617 Pinoksaden (ISO); 8-(2,6-dietyl-4-metylfenyl)-7-okso-1,2,4,5-tetrahydro-7H-pyrazol[1,2-d][1,4,5]oksadiazepin-9-

yl 2,2-dimetylpropanoat 

243973-20-8 635-361-9 

1618 Tetrametrin (ISO); 

(1,3-diokso-1,3,4,5,6,7-heksahydro-2H-isoindol-2-yl)metyl 2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-en-1-yl)syklopropankar-

boksylat 

7696-12-0 231-711-6 

1619 (1,3,4,5,6,7-heksahydro-1,3-diokso-2H-isoindol-2-yl)metyl (1R-trans)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)syklo-

propankarboksylat 

1166-46-7 214-619-0 

1620 Spirodiklofen (ISO); 

3-(2,4-diklorfenyl)-2-okso-1-oksaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimetylbutyrat 

148477-71-8 604-636-5 

1621 Reaksjonsmasse av 1-[2-(2-aminobutoksy)etoksy]but-2-ylamin og 1-({[2-(2-aminobutoksy)etoksy]metyl}propoksy) 

but-2-ylamin 

897393-42-9 447-920-2 

1622 1-vinylimidazol 1072-63-5 214-012-0 

1623 Amisulbrom 3-(3-brom-6-fluor-2-metylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimetyl-1H-1,2,4-triazol-1-sulfonamid 348635-87-0 672-776-4» 
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2) I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009 gjøres følgende endringer: 

Post 98 skal lyde: 

«98 2-hydroksybenzo-

syre-(1) 

Salisylsyre 69-72-7 200-712-3 a) Hårprodukter som skylles av 

b) Andre produkter, unntatt hudlotion, 

øyeskygge, maskara, eyeliner, leppestift, 

roll-on-deodorant 

a) 3,0 % 

b) 2,0 % 

Skal ikke brukes i preparater til barn under tre år. 

Skal ikke brukes i produkter som kan medføre 

eksponering av sluttbrukerens lunger ved 

innånding. 

Skal ikke brukes i munnprodukter. 

Til andre formål enn å hindre vekst av 

mikroorganismer i produktet. Dette formålet skal 

framgå av produktets emballasje. 

Skal ikke brukes til 

barn under tre år(2) 

(1) Som konserveringsmiddel, se vedlegg V nr. 3. 

(2) Gjelder bare for produkter som kan tenkes brukt til barn under tre år.» 

3) I vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009 gjøres følgende endringer: 

Post 3 skal lyde: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Vilkår 
Ordlyd i bruksvilkår 

og advarsler 

Kjemisk 

betegnelse / INN 

Navn i ordliste over vanlige 

navn på bestanddeler 
CAS-nummer EF-nummer 

Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart preparat 

Annet  

a b c d e f g h i 

«3 Salisylsyre(1) og 

dens salter 

Salisylsyre 

Calcium salicylate, 

magnesium salicylate, 

MEA- salicylate, sodium 

salicylate, potassium 

Salicylate, TEA- 

salicylate 

69-72-7 

824-35-1, 18917-89-0, 

59866- 70-5, 54-21-7, 

578-36-9, 2174-16-5 

200-712-3 

212-525-4, 242-

669-3, 261-963-2, 

200-198-0, 209-

421-6, 218-531-3 

 0,5 % (syre) 

0,5 % (syre) 

Skal ikke brukes i produkter til barn 

under tre år. 

Skal ikke brukes i munnprodukter. 

Skal ikke brukes i produkter som kan 

medføre eksponering av sluttbrukerens 

lunger ved innånding. 

Skal ikke brukes i produkter til barn 

under tre år, bortsett fra i sjampo. 

Skal ikke brukes til 

barn under tre 

år.(2) 

Skal ikke brukes til 

barn under tre 

år.(3) 

(1) Til annen bruk enn som konserveringsmiddel, se vedlegg III nr. 98. 

(2) Gjelder bare for produkter som kan tenkes brukt til barn under tre år. 

(3) Gjelder bare for produkter som kan tenkes brukt til barn under tre år, og som er i kontakt med huden over lengre tid.» 
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VEDLEGG II 

1) I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1223/2009 gjøres følgende rettelser: 

a) Post 395 skal lyde: 

Referansenummer 

Identifikasjon av stoff 

Kjemisk betegnelse / INN CAS-nummer EF-nummer 

«395 Hydroksy-8-kinolin og dets sulfat, bis(8-hydroksykinolinium)-

sulfat, bortsett fra til de bruksområdene for sulfatet som er fastsatt i 

vedlegg II nr. 51. 

148-24-3 

134-31-6 

205-711-1 

205-137-1» 

b) Post 1396 skal lyde: 

Referansenummer 

Identifikasjon av stoff 

Kjemisk betegnelse / INN CAS-nummer EF-nummer 

a b c d 

«1396 Borater, tetraborater, oktaborater og borsyresalter og -estere, 

herunder: 

Dinatriumoktaborat, vannfritt [1] 

Dinatriumoktaborattetrahydrat [2] 

2-aminoetanol, monoester med borsyre [3] 

2-hydroksypropylammoniumdihydrogenortoborat [4] 

Kaliumborat, kaliumsalt av borsyre [5] 

Trioktyldodecylborat [6] 

Sinkborat [7] 

Natriumborat, dinatriumtetraborat, vannfritt; borsyre, natriumsalt 

[8] 

Tetrabordinatriumheptaoksid, hydrat [9] 

Ortoborsyre, natriumsalt [10] 

Dinatriumtetraboratdekahydrat; boraksdekahydrat [11] 

Dinatriumtetraboratpentahydrat; borakspentahydrat [12] 

12008-41-2 [1] 

12280-03-4 [2] 

10377-81-8 [3] 

68003-13-4 [4] 

12712-38-8 [5] 

- [6] 

1332-07-6 [7] 

1330-43-4 [8] 

12267-73-1 [9] 

13840-56-7 [10] 

1303-96-4 [11] 

12179-04-3 [12] 

234-541-0 [1] 

234-541-0 [2] 

233-829-3 [3] 

268-109-8 [4] 

603-184-6 [5] 

- [6] 

215-566-6 [7] 

215-540-4 [8] 

235-541-3 [9] 

237-560-2 [10] 

215-540-4 [11] 

215-540-4 [12]» 
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c) Post 1507 skal lyde: 

Referansenummer 
Identifikasjon av stoff 

Kjemisk betegnelse / INN CAS-nummer EF-nummer 

«1507 Diaminotoluen, metylfenylendiamin, teknisk produkt – reaksjons-

masse av [4-metyl-m-fenylenediamin og 2-metyl-m-fenylene-

diamin] 

– –” 

d) Følgende poster tilføyes: 

Referansenummer 
Identifikasjon av stoff 

Kjemisk betegnelse / INN CAS-nummer EF-nummer 

a b c d 

«1624 Pirimikarb (ISO); 2-(dimetylamino)-5,6-dimetylpyrimidin-4-yl-

dimetylkarbamat 

23103-98-2 245-430-1 

1625 1,2-diklorpropan, propylendiklorid 78-87-5 201-152-2 

1626 Dodecylfenol, grenet [1] 

2-dodecylfenol, grenet [2] 

3-dodecylfenol, grenet [3] 

4-dodecylfenol, grenet [4] 

(Tetrapropenyl)derivater av fenol [5] 

121158-58-5 [1] 

1801269-80-6 [2] 

1801269-77-1 [3] 

210555-94-5 [4] 

74499-35-7 [5] 

310-154-3 [1] 

- [2] 

- [3] 

640-104-9 [4] 

616-100-8 [5] 

1627 Kumatetralyl (ISO); 4-hydroksy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-

kumarin 

5836-29-3 227-424-0 

1628 Difenakum (ISO); 3-(3-bifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-

hydroksykumarin 

56073-07-5 259-978-4 

1629 Brodifacoum (ISO); 4-hydroksy-3-(3-(4’-brom-4-bifenylyl)-1,2,3,4-

tetrahydro-1-naftyl)kumarin 

56073-10-0 259-980-5 

1630 Flokumafen (ISO); reaksjonsmasse av cis-4-hydroksy-3-(1,2,3,4-

tetrahydro-3-(4-(4-trifluormetylbenzyloksy)fenyl)-1-naftyl)kumarin 

og trans-4-hydroksy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormetylben-

zyloksy)fenyl)-1-naftyl)kumarin 

90035-08-8 421-960-0 

1631 Acetoklor (ISO); 2-klor-N-(etoksymetyl)-N-(2-etyl-6-

methylfenyl)acetamid 

34256-82-1 251-899-3 
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Referansenummer 
Identifikasjon av stoff 

Kjemisk betegnelse / INN CAS-nummer EF-nummer 

a b c d 

1632 E-glassmikrofibrer med representativ sammensetning - - 

1633 Glassmikrofibrer med representativ sammensetning - - 

1634 Bromadiolon (ISO); 3-[3-(4'-brombifenyl-4-yl)-3-hydroksy-1-

fenylpropyl]-4-hydroksy-2H-kromen-2-on 

28772-56-7 249-205-9 

1635 Difetialon (ISO); 3-[3-(4'-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-

naftalen-1-yl]-4-hydroksy-2H-1-benzotiopyran-2-on 

104653-34-1 600-594-7 

1636 Perfluornonan-1-syre [1] 

og dens natriumsalter [2] 

og ammoniumsalter [3] 

375-95-1 [1] 

21049-39-8 [2] 

4149-60-4 [3] 

206-801-3 [1] 

- [2] 

- [3] 

1637 Disykloheksylftalat 84-61-7 201-545-9 

1638 3,7-dimetylokta-2,6-diennitril 5146-66-7 225-918-0 

1639 Bupirimat (ISO); 5-butyl-2-etylamino-6-metylpyrimidin-4-yl-

dimetylsulfamat 

41483-43-6 255-391-2 

1640 Triflumizol (ISO); (1E)-N-[4-klor-2-(trifluormetyl)fenyl]-1-(1H-

imidazol-1-yl)-2-propoksyetanimin 

68694-11-1 604-708-8 

1641 tert-butylhydroperoksid 75-91-2 200-915-7» 
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2) I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009 gjøres følgende rettelser: 

a) Post 9 skal lyde: 

Ref. 

nr. 

Identifikasjon av stoff Begrensninger Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 

Kjemisk betegnelse / INN 

Navn i ordliste 

over vanlige 

navn på 

bestanddeler 

CAS-

nummer 
EF-nummer 

Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart preparat 

Annet  

a b c d e f g h i 

«9 Metylfenylendiaminer og 

deres nitrogensubstituerte 

derivater og salter(1), 

unntatt stoffene under 

referansenummer 9 a og 

9b i dette vedlegg og 

stoffene under refe-

ransenummer 364, 413, 

1144, 1310, 1313 og 1507 

i vedlegg II 

   Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargings-

midler 

 a) Alminnelig bruk 

b) Yrkesmessig bruk 

For a) og b): Etter blanding 

under oksidative forhold kan 

den høyeste konsentrasjonen 

som brukes på hår, ikke 

overstige 5 % beregnet som 

fri base 

a) Følgende skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

«  Hårfargestoffer kan framkalle 

alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart 

henna kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller 

følsom, irritert eller skadet 

hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon 

etter å ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon på 

en midlertidig tatovering med svart 

henna. 

Inneholder fenylendiaminer (toluen-

diaminer). 

Må ikke brukes til farging av øyevipper 

eller øyebryn.» 

b) Følgende skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet.  
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Ref. 

nr. 

Identifikasjon av stoff Begrensninger Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 

Kjemisk betegnelse / INN 

Navn i ordliste 

over vanlige 

navn på 

bestanddeler 

CAS-

nummer 
EF-nummer 

Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart preparat 

Annet  

a b c d e f g h i 

        «Bare til yrkesmessig bruk. Hårfargestoffer 

kan gi alvorlige allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart henna 

kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller følsom, 

irritert eller skadet hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon etter å 

ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon på en 

midlertidig tatovering med svart henna. 

Inneholder fenylendiaminer (toluendiami-

ner). 

Bruk egnede hansker.»» 
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b) Følgende post tilføyes: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår 

og advarsler Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart preparat 

Annet 

a b c d e f g h i 

«51 Bis(8-hydroksy-

kinolinium)sulfat 

Oxyqui-noline 

sulphate 

134-31-6 205-137-1 Stabilisator for hydro-

genperoksid i hårpro-

dukter som skylles av 

Stabilisator for hydro-

genperoksid i hårpro-

dukter som ikke skylles 

av 

0,3 % (som base) 

0,03 % (som base)» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1993 

av 28. november 2019 

om anerkjennelse av ordningen «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» for å dokumentere 

samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og 

om endring av rådsdirektiv 93/12/EØF(1), særlig artikkel 7c nr. 4 annet ledd, 

under henvisning til 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(2), særlig artikkel 18 nr. 4 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 7b og 7c i og vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og artikkel 17 og 18 i og vedlegg V til direktiv 2009/28/EF 

fastsettes lignende bærekraftskriterier for biodrivstoffer og flytende biobrensler samt lignende framgangsmåter for å 

kontrollere samsvar med disse kriteriene. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav a), b) og c) 

i direktiv 2009/28/EF, bør medlemsstatene kreve at markedsdeltakerne dokumenterer at biodrivstoffene og de flytende 

biobrenslene oppfyller bærekraftskriteriene i artikkel 17 nr. 2–5 i det direktivet. 

3) Kommisjonen kan beslutte at frivillige nasjonale eller internasjonale ordninger som setter standarder for produksjon av 

biomasseprodukter, inneholder nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og/eller viser at 

partier med biodrivstoff eller flytende biobrensel oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 17 nr. 3–5 og/eller at 

ingen materialer med hensikt er blitt endret eller kassert for at partiet eller en del av det skulle omfattes av vedlegg IX. 

Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data som er innhentet i samsvar med en frivillig ordning som  

er anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er fastsatt i beslutningen om anerkjennelse, bør en medlemsstat ikke 

kreve at leverandøren framlegger ytterligere bevis for samsvar med bærekraftskriteriene. 

4) Anmodningen om å anerkjenne at ordningen «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» dokumenterer at partier 

av biodrivstoff er i samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF, ble inngitt til 

Kommisjonen 14. juni 2019. Ordningen, som har sete i Confederation House, East of England Showground, 

Peterborough, PE2 6XE i Det forente kongerike, kan omfatte vekster som kan høstes med skurtresker, f.eks. korn, 

oljeholdige frø og sukkerbete. Denne ordningen omfatter handels-, transport- og lagringsstadiet for landbruksråstoffer 

fra de forlater driftsenheten til de ankommer den første bearbeidingsvirksomheten, og bygger i de andre stadiene på 

andre frivillige ordninger som er anerkjent av Kommisjonen. Ordningen «Trade Assurance Scheme for Combinable 

Crops» må derfor sikre at Kommisjonens anerkjennelse av de ordningene det drives samarbeid med, forblir gyldig så 

lenge samarbeidet varer. Den anerkjente ordningen bør gjøres tilgjengelig på den åpenhetsplattformen som er opprettet i 

samsvar med direktiv 2009/28/EF. 

5) Kommisjonens vurdering av ordningen «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» viste at den på en egnet måte 

oppfyller bærekraftskriteriene i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF, unntatt artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF og 

artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF. Den gir imidlertid nøyaktige data om elementer som markedsdeltakere i 

etterfølgende ledd i produktkjeden krever for å dokumentere samsvar med artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF og 

artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF, og det brukes en massebalansemetode i samsvar med kravene i artikkel 7c nr. 1 i 

direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 29.11.2019, s. 110, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2020 av 20. mars 2020 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(2) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

2020/EØS/81/16 
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6) Vurderingen av ordningen «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» viste at den overholder egnede standarder 

for pålitelighet, åpenhet og uavhengig revisjon, og at den oppfyller metodekravene i vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og 

vedlegg V til direktiv 2009/28/EF. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for biodrivstoffers og flytende biobrenslers 

bærekraft. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

«Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» (heretter kalt «ordningen»), som ble framlagt for Kommisjonen for 

anerkjennelse 14. juni 2019, dokumenterer at partier av biodrivstoffer og flytende biobrensler som er produsert i samsvar med 

de standardene for produksjon av biodrivstoffer og flytende biobrensler som er fastsatt i ordningen, oppfyller bærekraftskri-

teriene fastsatt i artikkel 7b nr. 3–5 i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 3–5 i direktiv 2009/28/EF. 

Ordningen inneholder nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i direktiv 

98/70/EF, ettersom den sikrer at alle relevante opplysninger fra markedsdeltakere i forutgående ledd i produktkjeden overføres 

til markedsdeltakerne i de etterfølgende leddene i produktkjeden. 

Artikkel 2 

Dersom innholdet i ordningen som framlagt for Kommisjonen for anerkjennelse 14. juni 2019 endres på en måte som kan 

påvirke grunnlaget for denne beslutning, skal endringene snarest meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de 

meddelte endringene for å fastslå om ordningen fortsatt på egnet måte oppfyller de bærekraftskriteriene som den er anerkjent 

for. 

Artikkel 3 

Kommisjonen kan oppheve denne beslutning blant annet under følgende omstendigheter: 

a) Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har gjennomført elementer som anses å være avgjørende for denne beslutning, 

eller dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle brudd på disse elementene. 

b) Dersom ordningen unnlater å framlegge årlige rapporter for Kommisjonen i henhold til artikkel 7c nr. 6 i direktiv 98/70/EF 

og artikkel 18 nr. 6 i direktiv 2009/28/EF. 

c) Dersom ordningen unnlater å gjennomføre standardene for uavhengig revisjon fastsatt i gjennomføringsrettsakter som nevnt 

i artikkel 7c nr. 5 tredje ledd i direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 5 tredje ledd i direktiv 2009/28/EF eller forbedringer av 

andre elementer i ordningen som anses å ha avgjørende betydning for fortsatt anerkjennelse. 

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse til 30. juni 2021. 

Utferdiget i Brussel 28. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KSOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/989 

av 18. mai 2018 

om endring og retting av delegert forordning (EU) 2017/654 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til tekniske og generelle krav knyttet til utslippsgrenser for og 

typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 av 14. september 2016 om krav til utslippsgrenser 

for forurensende gasser og partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, om 

endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om endring og oppheving av direktiv 97/68/EF(1), særlig 

artikkel 25 nr. 4 bokstav a)–d), artikkel 26 nr. 6, artikkel 42 nr. 4 bokstav b) og artikkel 43 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å gjøre det mulig å bruke visse drivstoffer som markedsføres lovlig i noen medlemsstater, uten at dette medfører en 

ytterligere byrde for produsentene, bør det tillatte innholdet av fettsyremetylester («FAME») være 8,0 % v/v i stedet for 

7,0 % v/v. 

2) For å sikre samsvar med artikkel 7 nr. 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656(2) dersom en 

eksisterende RLL-prøvingsrapport inngis for å få typegodkjenning for trinn V i samsvar med nevnte artikkel, bør det 

være tillatt å bruke samme versjon av prøvingssyklus type F med henblikk på kontroll av produksjonssamsvar for 

motorer som er typegodkjent ved hjelp av denne syklusen. 

3) For å forbedre prøvingsmetodene for motorer uten etterbehandlingssystem bør det fastsettes særskilte krav for å 

bestemme forringelsesfaktorer for motorer uten etterbehandlingssystem. 

4) For å kunne vurdere alle mulige utslippskontrollstrategier bør de tekniske kravene til utslippskontrollstrategier omfatte 

den grunnleggende strategien for utslippskontroll og ikke bare hjelpestrategien for utslippskontroll. 

5) Kravene til utslippskontrollstrategier ble opprinnelig fastsatt for motorer som er omfattet av en variabel prøvingssyklus. 

Disse kravene er imidlertid ikke egnet for motorer som bare er omfattet av NRSC-syklusen, og som ikke prøves med en 

variabel syklus. Eksisterende utslippskontrollstrategier for motorer i variabel driftstilstand bør derfor tilpasses disse 

motorene ved å skille mellom forholdene ved utslippsprøvingen (bare stasjonære forhold) og eventuelle andre 

driftsforhold (variable). 

6) For å ta hensyn til regenerering av et etterbehandlingssystem i forbindelse med demonstrasjon på grunnlag av tilfeldig 

valgte punkter i samsvar med nr. 3 i vedlegg V til delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/654(3), og for å klargjøre 

at et etterbehandlingssystem kan regenerere før utslippsprøvingssyklusen kjøres, bør prøvingskravene nevnt i nr. 4 i 

vedlegg V til delegert forordning (EU) 2017/654 derfor endres slik at de omfatter nye særlige bestemmelser om 

regenerering. 

7) For å redusere sannsynligheten for regenerering under prøvingen bør dessuten minste prøvingstid reduseres til tre 

minutter per punkt når NRSC-syklusen med enkeltfaser brukes til demonstrasjonen på grunnlag av tilfeldig valgte 

punkter i samsvar med nr. 3 i vedlegg V til delegert forordning (EU) 2017/654.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 18.7.2018, s. 61, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2020 av  

20. mars 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 252 av 16.9. 2016, s. 53. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 av 19. desember 2016 om fastsettelse av administrative krav knyttet til 

utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1628 (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 364). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/654 av 19. desember 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1628 med hensyn til tekniske og generelle krav knyttet til utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-

veigående mobile maskiner (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 1). 

2020/EØS/81/17 
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8) For at opplysningsmappen skal være fullstendig bør produsenten ta med i opplysningsmappen som angitt i del A i 

vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 demonstrasjonsrapporter som dokumenterer demonstrasjonene 

som utføres i henhold til særskilte tekniske krav og framgangsmåter angitt i delegert forordning (EU) 2017/654. 

9) Henvisningen til bestemmelsene i forordning (EU) 2016/1628 som krever at det tas hensyn til forringelsesfaktorer i 

laboratorieprøvingsresultatene for utslipp som er angitt i artikkel 4 i delegert forordning (EU) 2017/654, er feil og bør 

rettes. 

10) For å sikre konsekvens i forordning (EU) 2016/1628 og alle delegerte forordninger og gjennomføringsforordninger som 

er vedtatt i henhold til nevnte forordning, bør visse krav til motorfamilier/etterbehandlingssystemer også gjelde for 

motorfamilier eller grupper av motorfamilier. 

11) Det bør foretas visse endringer i bestemmelser som inneholder motsigelser eller overflødig informasjon, og visse 

henvisninger bør rettes. 

12) Etter offentliggjøringen av delegert forordning (EU) 2017/654 er det oppdaget ytterligere feil av forskjellig art, for 

eksempel i terminologi og nummerering, og disse bør rettes. 

13) Delegert forordning (EU) 2017/654 bør derfor endres og rettes. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer i delegert forordning (EU) 2017/654 

I delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende endringer: 

 1) Ny artikkel 20a skal lyde: 

«Artikkel 20a 

Overgangsbestemmelser 

1. Med forbehold for anvendelsen av bestemmelsene i denne forordning, endret ved delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2018/989, skal godkjenningsmyndighetene fram til 31. desember 2018 også fortsette å gi EU-typegodkjenning til 

motortyper eller motorfamilier i samsvar med denne forordning, i den ordlyd som gjaldt 6. august 2018. 

2. Med forbehold for anvendelsen av bestemmelsene i denne forordning, endret ved delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2018/989, skal medlemsstatene fram til 30. juni 2019 også tillate omsetning av motorer på grunnlag av en motortype 

som er godkjent i samsvar med denne forordning, i den ordlyd som gjaldt 6. august 2018.» 

 2) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

 3) Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

 4) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

 5) Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg IV til denne forordning. 

 6) Vedlegg V endres i samsvar med vedlegg V til denne forordning. 

 7) Vedlegg VI endres i samsvar med vedlegg VI til denne forordning. 

 8) Vedlegg VII endres i samsvar med vedlegg VII til denne forordning. 

 9) Vedlegg VIII endres i samsvar med vedlegg VIII til denne forordning. 

10) Vedlegg IX endres i samsvar med vedlegg IX til denne forordning. 

11) Vedlegg XIII endres i samsvar med vedlegg X til denne forordning. 

12) Vedlegg XV endres i samsvar med vedlegg XI til denne forordning. 
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Artikkel 2 

Rettelser i delegert forordning (EU) 2017/654 

I delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende rettelser: 

1) Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Metode for å tilpasse laboratorieprøvingsresultatene for utslipp slik at de omfatter forringelsesfaktorene 

Laboratorieprøvingsresultatene for utslipp skal tilpasses slik at de omfatter forringelsesfaktorene, medregnet faktorene som 

er knyttet til måling av antall partikler (PN) og motorer som bruker gassformig drivstoff, nevnt i artikkel 25 nr. 1 bokstav c) 

i forordning (EU) 2016/1628, i samsvar med metoden angitt i vedlegg III til denne forordning.» 

2) Vedlegg I rettes i samsvar med vedlegg XII til denne forordning. 

3) I vedlegg II skal nr. 3.3.2 lyde: 

«3.3.2. Førstegangsvurderingen og kontrollen av tiltakene for produktsamsvar kan også foretas i samarbeid med godkjen-

ningsmyndigheten i en annen medlemsstat eller det organet som er utpekt til dette formålet av godkjennings-

myndigheten.» 

4) Vedlegg III rettes i samsvar med vedlegg XIII til denne forordning. 

5) Vedlegg IV rettes i samsvar med vedlegg XIV til denne forordning. 

6) Vedlegg V rettes i samsvar med vedlegg XV til denne forordning. 

7) Vedlegg VI rettes i samsvar med vedlegg XVI til denne forordning. 

8) Vedlegg VII rettes i samsvar med vedlegg XVII til denne forordning. 

9) Vedlegg VIII rettes i samsvar med vedlegg XVIII til denne forordning. 

Artikkel 3 

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 18. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 1.2.2 skal lyde: 

«1.2.2. I mangel av en standard fra Den europeiske standardiseringsorganisasjon («CEN-standard») for gassolje beregnet 

på bruk i ikke-veigående mobile maskiner eller en tabell over drivstoffegenskaper for gassolje beregnet på bruk i 

ikke-veigående mobile maskiner i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF(*) skal dieselreferansedrivstoffet 

(gassolje beregnet på bruk i ikke-veigående mobile maskiner) i vedlegg IX representere kommersiell gassolje med 

et svovelinnhold på høyst 10 mg/kg, et cetantall på minst 45 og et innhold av fettsyremetylester («FAME») på 

høyst 8,0 % v/v. Med mindre noe annet er tillatt i samsvar med nr. 1.2.2.1, 1.2.3 og 1.2.4, skal produsenten i 

samsvar med kravene i vedlegg XV framlegge en tilsvarende erklæring for sluttbrukerne om at drift av motoren på 

gassolje beregnet på bruk i ikke-veigående mobile maskiner er begrenset til drivstoff med et svovelinnhold på 

høyst 10 mg/kg (20 mg/kg ved sluttdistribusjon), et cetantall på minst 45 og et FAME-innhold på høyst 8,0 % v/v. 

Produsenten kan også angi andre parametrer (f.eks. for smøreevne). 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og om endring 

av rådsdirektiv 93/12/EØF (EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58).» 

2) I nr. 1.2.2.1 gjøres følgende endringer: 

a) Første ledd skal lyde: 

«Motorprodusenten skal ikke på noe tidspunkt angi at en motortype eller motorfamilie kan brukes i Unionen med andre 

kommersielle drivstoffer enn dem som oppfyller kravene i dette nummer, med mindre produsenten i tillegg oppfyller 

kravet i nr. 1.2.3.» 

b) Bokstav c) skal lyde: 

«c) Når det gjelder diesel (gassolje beregnet på bruk i ikke-veigående mobile maskiner), direktiv 98/70/EF og også 

både et cetantall på minst 45 og et FAME-innhold på høyst 8,0 % v/v.» 

3) Nr. 2.4.1.4 utgår. 

 _____   
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VEDLEGG II 

I vedlegg II til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende endringer: 

1) Nytt nr. 6.2.3.1 skal lyde: 

«6.2.3.1. Uten hensyn til nr. 6.2.3 kan belastningsgrad og effekt og vektfaktor for sekvensnummeret for prøvingssyklus 

type F i dette vedlegg være de samme som de som brukes til typegodkjenningsprøvingen når det gjelder motorer 

i kategori RLL, dersom en eksisterende prøvingsrapport brukes ved typegodkjenning i samsvar med artikkel 7 

nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.» 

2) I nr. 6.2.4 endres «som bestemt i samsvar med vedlegg III» til «som ble bestemt i samsvar med vedlegg III». 

3) I nr. 6.4 skal tredje punktum lyde: 

«For motorer som bruker naturgass/biometan (NG) eller flytende petroleumsgass (LPG) som drivstoff, herunder 

dobbeltdrivstoffmotorer, skal prøvingene utføres med minst to av referansedrivstoffene for hver motor som bruker 

gassformig drivstoff, unntatt for motorer som bruker gassformig drivstoff med en drivstoffspesifikk typegodkjenning der 

det kreves bare ett referansedrivstoff, som beskrevet i tillegg 1 til vedlegg I.» 

 _____   
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VEDLEGG III 

I vedlegg III til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 3.1.3 og 3.1.4 skal lyde: 

«3.1.3. Motoren som prøves, skal være representativ for utslippsforringelsesegenskapene til de motorfamiliene som 

benytter de resulterende forringelsesfaktorene ved typegodkjenning. Motorprodusenten skal velge ut én motor som 

er representativ for motorfamilien, gruppen av motorfamilier eller motorfamilien/etterbehandlingssystemet som 

bestemt i samsvar med nr. 3.1.2, til prøving i den planen for driftstidsakkumulering som er nevnt i nr. 3.2.2, som 

skal rapporteres til godkjenningsmyndigheten før prøvingen starter. 

3.1.4. Dersom godkjenningsmyndigheten bestemmer at det verst tenkelige utslippsnivået fra motorfamilien, gruppen av 

motorfamilier eller motorfamilien/etterbehandlingssystemet bedre kan karakteriseres av en annen prøvingsmotor, 

skal prøvingsmotoren utvelges i fellesskap av godkjenningsmyndigheten og motorprodusenten.» 

2) Nr. 3.2.1 skal lyde: 

«3.2.1. Generelt 

Forringelsesfaktorer som får anvendelse på en motorfamilie, en gruppe av motorfamilier eller en motorfamilie/ 

etterbehandlingssystem, skal utarbeides ut fra de utvalgte motorene på grunnlag av en plan for driftstidsak-

kumulering som omfatter periodisk prøving av gass- og partikkelutslipp i hver prøvingssyklus som gjelder for 

motorkategorien, som angitt i vedlegg IV til forordning (EU) 2016/1628. Når det gjelder variable prøvingssykluser 

for motorer i ikke-veigående mobile maskiner i kategori NRE («NRTC»), skal bare resultatene av varmstartprøving 

(«NRTC med varmstart») brukes.» 

3) I nr. 3.2.5.2 skal siste ledd lyde: 

«Dersom utslippsverdiene brukes for motorfamilier i samme gruppe av motorfamilier eller motorfamilie/etterbehand-

lingssystem, men med forskjellige utslippsperioder, skal utslippsverdiene ved slutten av utslippsperioden beregnes på nytt 

for hver utslippsperiode ved ekstrapolering eller interpolering av regresjonsligningen som bestemt i nr. 3.2.5.1.» 

4) I nr. 3.2.6.1 utgår siste ledd. 

5) Nytt nr. 3.2.6.1.1 skal lyde: 

«3.2.6.1.1. Uten hensyn til nr. 3.2.6.1 kan enten en additiv forringelsesfaktor på 0,0 eller en multiplikativ forringel-

sesfaktor på 1,0 brukes for PN sammen med resultatene fra en tidligere prøving med forringelsesfaktor der det 

ikke ble fastsatt en PN-verdi, dersom begge følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den tidligere prøvingen med forringelsesfaktor ble gjennomført med motorteknologi som ville ha inngått i 

samme motorfamilie/etterbehandlingssystem som angis i nr. 3.1.2, som den motorfamilien som forringel-

sesfaktorene er beregnet å anvendes på. 

b) Prøvingsresultatene ble brukt i en tidligere typegodkjenning som ble gitt før den relevante datoen for  

EU-typegodkjenning som angis i vedlegg III til forordning (EU) 2016/1628.» 

 _____  
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VEDLEGG IV 

I vedlegg IV til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende endringer: 

1) Nye nr. 2.2.3.1 og 2.2.4 skal lyde: 

«2.2.3.1. Uten hensyn til nr. 2.2.3 kan den grunnleggende strategien for utslippskontroll bestemme når variabel driftstilstand 

forekommer, og anvende den tilsvarende utslippskontrollstrategien for motor(under)kategorier som ikke er omfattet 

av variable prøvingssykluser for motorer i ikke-veigående mobile maskiner ved EU-typegodkjenning. I så fall skal 

denne utslippskontrollstrategien inngå i oversikten over den grunnleggende strategien for utslippskontroll som 

kreves i nr. 1.4 i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 og i den fortrolige informasjonen om 

utslippskontrollstrategien som er angitt i tillegg 2 til nevnte vedlegg. 

2.2.4. Produsenten skal på det tidspunktet EU-typegodkjenningsprøvingen finner sted, dokumentere overfor den 

tekniske instansen at bruken av den grunnleggende strategien for utslippskontroll er i samsvar med 

bestemmelsene i dette avsnitt, på grunnlag av dokumentasjonen som er nevnt i nr. 2.6.» 

2) I nr. 2.6 utgår leddet under overskriften. 

3) Nye nr. 2.6.1 og 2.6.2 skal lyde: 

«2.6.1. Produsenten skal oppfylle dokumentasjonskravene angitt i nr. 1.4 i del A i vedlegg I til gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/656 og tillegg 2 til nevnte vedlegg. 

2.6.2. Produsenten skal sikre at alle dokumenter som brukes for dette formål, er merket med identifikasjonsnummer og 

utstedelsesdato. Produsenten skal underrette godkjenningsmyndigheten dersom de registrerte opplysningene 

endres. I så fall skal produsenten utstede enten en ajourført utgave av de aktuelle dokumentene, der de relevante 

sidene er tydelig merket med opplysninger om revisjonsdato og hvilken type endring det gjelder, eller eventuelt en 

ny konsolidert utgave med en innholdsfortegnelse som inneholder en detaljert beskrivelse av og dato for hver 

endring.» 

4) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.2.1 skal lyde: 

«2.2.1. Reagensnivået i beholderen skal overvåkes under alle driftsforhold der måling er teknisk gjennomførbart (for 

eksempel alle forhold der en flytende reagens ikke er fryst).» 

b) Nye nr. 2.2.2 og 2.2.3 skal lyde: 

«2.2.2. Frostbeskyttelse for reagenser skal anvendes ved en omgivelsestemperatur på eller under 266 K (– 7 °C). 

2.2.3. Alle komponenter i diagnosesystemet for NOx-kontroll unntatt dem som er oppført i nr. 2.2.1 og 2.2.2, skal 

som et minstekrav kunne fungere ved de gjeldende kontrollforholdene som er angitt i nr. 2.4 i dette vedlegg for 

hver motorkategori. Diagnosesystemet skal fortsette å fungere utenfor dette intervallet dersom det er teknisk 

mulig.» 

c) Nytt nr. 2.3.2.2.4 skal lyde: 

«2.3.2.2.4. Vurderingen av utformingskriteriene kan gjennomføres på en prøvingsstand i et kjølerom med en hel ikke-

veigående mobil maskin eller med deler som er representative for dem som skal monteres i en ikke-

veigående mobil maskin, eller kan bygge på prøving i felt.» 

d) Nr. 2.3.2.3 skal lyde: 

«2.3.2.3. Aktivering av operatørens varslings- og motiveringssystem for et uoppvarmet system» 

e) Nye nr. 2.3.2.3.1 og 2.3.2.3.2 skal lyde: 

«2.3.2.3.1. Varslingssystemet for operatøren som er beskrevet i nr. 4–4.9, skal aktiveres dersom det ikke skjer noen 

reagensdosering ved en omgivelsestemperatur på ≤ 266 K (– 7 °C). 

2.3.2.3.2. Systemet for kraftig motivering som er nevnt i nr. 5.4, skal aktiveres dersom det ikke skjer noen 

reagensdosering ved en omgivelsestemperatur på ≤ 266 K (– 7 °C) innen høyst 70 minutter etter at 

motoren startet.» 

f) Nr. 2.3.3, 2.3.3.1 og 2.3.3.2 utgår.  
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g) I nr. 5.2.1.1 skal ny bokstav ea) lyde: 

«ea) En beskrivelse av tilkoplingen til og metoden for å lese registrene som er nevnt i bokstav e), skal inngå i 

opplysningsmappen angitt i del A i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.» 

h) Nr. 9.5 skal lyde: 

«9.5. Som alternativ til overvåkingskravene i nr. 9.2 kan produsenten overvåke for å avdekke feil ved å bruke en NOx-

føler plassert i eksosanlegget. I dette tilfellet gjelder følgende: 

a) NOx-verdien som en NCM skal påvises ved, skal ikke overstige den laveste av gjeldende NOx-grenseverdi 

multiplisert med 2,25 eller gjeldende NOx-grenseverdi pluss 1,5 g/kWh. For motorunderkategorier med en 

kombinert HC- og NOx-grenseverdi skal gjeldende NOx-grenseverdi med hensyn til dette nummer være den 

kombinerte HC- og NOx-grenseverdien redusert med 0,19 g/kWh. 

b) Én enkelt varsling kan brukes, herunder, dersom det brukes meldinger, angivelsen «høyt NOx-innhold – 

årsak ukjent». 

c) I nr. 9.4.1 skal det høyeste antall motordriftstimer mellom aktivering av varslingssystemet for operatøren og 

aktivering av systemet for motivering på lavt nivå reduseres til 10. 

d) I nr. 9.4.2 skal det høyeste antall motordriftstimer mellom aktivering av varslingssystemet for operatøren og 

aktivering av systemet for kraftig motivering reduseres til 20.» 

i) Nr. 10.3.1–10.3.3.1 erstattes med følgende: 

«10.3.1. Samsvar for aktivering av varslingssystemet skal demonstreres ved å utføre to prøvinger: mangel på 

reagens og en feilkategori som er beskrevet i avsnitt 7, 8 eller 9. 

10.3.2. Valg av feil til prøvingen blant dem som er nevnt i avsnitt 7, 8 eller 9. 

10.3.2.1. Godkjenningsmyndigheten skal velge én feilkategori. Dersom det velges en feil fra avsnitt 7 eller 9, får 

tilleggskravene angitt i henholdsvis nr. 10.3.2.2 eller 10.3.2.3 anvendelse. 

10.3.2.2. For å demonstrere aktivering av varslingssystemet i tilfelle feilaktig reagenskvalitet skal en reagens 

velges med en fortynning av den aktive bestanddelen som minst tilsvarer den fortynningen som 

produsenten har opplyst om i samsvar med kravene i nr. 7–7.3.3. 

10.3.2.3. For å demonstrere aktivering av varslingssystemet i tilfelle feil som kan skyldes ulovlige inngrep, og som 

er definert i avsnitt 9, skal utvelgingen skje i samsvar med følgende krav: 

10.3.2.3.1. Produsenten skal levere en liste over slike mulige feil til godkjenningsmyndigheten. 

10.3.2.3.2. Den feilen som skal undersøkes ved prøvingen, skal velges av godkjenningsmyndigheten fra den listen 

som er nevnt i nr. 10.3.2.3.1. 

10.3.3. Demonstrasjon 

10.3.3.1. Ved denne demonstrasjonen skal det utføres en egen prøving for mangel på reagens og feilen som er 

valgt i samsvar med nr. 10.3.2–10.3.2.3.2.» 

j) Nye nr. 10.5 og 10.5.1 skal lyde: 

«10.5. Dokumentasjon av demonstrasjonen 

10.5.1. Demonstrasjonen av NCD-systemet skal dokumenteres i en demonstrasjonsrapport. Rapporten skal 

a) identifisere de feilene som er undersøkt, 

b) beskrive demonstrasjonen som er utført, herunder den gjeldende prøvingssyklusen, 

c) bekrefte at relevante advarsler og motiveringer er aktivert som påkrevd i denne forordning, og 

d) inngå i opplysningsmappen som angitt i del A i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.»  
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k) Nr. 11.4.1.1 og 11.4.1.1.1 skal lyde: 

«11.4.1.1. For å oppfylle kravene i dette tillegg skal systemet omfatte minst fire tellere for å registrere det antall timer 

motoren har vært i drift mens systemet har oppdaget én eller flere av følgende NCM-er: 

a) Feil reagenskvalitet. 

b) Avbrudd i reagensdoseringen. 

c) Hindret EGR-ventil. 

d) Feil i NCD-systemet. 

11.4.1.1.1. Produsenten kan bruke én eller flere tellere til å samle NCM-ene angitt i nr. 11.4.1.1.» 

l) Nye nr. 13.4 og 13.4.1 skal lyde: 

«13.4. Dokumentasjon av demonstrasjonen 

13.4.1. Demonstrasjonen av minste akseptable reagenskonsentrasjon skal dokumenteres i en demonstrasjonsrapport. 

Rapporten skal 

a) identifisere de feilene som er undersøkt, 

b) beskrive demonstrasjonen som er utført, herunder den gjeldende prøvingssyklusen, 

c) bekrefte at utslippene av forurensende stoffer som følge av denne demonstrasjonen, ikke oversteg NOx-

grenseverdien angitt i nr. 7.1.1, 

d) inngå i opplysningsmappen som angitt i del A i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.» 

5) I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2–4.5 skal lyde: 

«2. Generelle krav 

Kravene i tillegg 1 får anvendelse på motorer som omfattes av virkeområdet for dette tillegg, unntatt som angitt 

i nr. 3 og 4 i dette tillegg. 

3. Unntak fra kravene i tillegg 1 

Av sikkerhetshensyn får motiveringssystemet for operatøren nevnt i nr. 5 og 11.3 i tillegg 1 ikke anvendelse på 

motorer som omfattes av virkeområdet for dette tillegg. Kravet om å lagre data i en intern datalogg nevnt i nr. 4 

i dette tillegg får anvendelse når motiveringssystemet ville ha vært aktivert i samsvar med nr. 2.3.2.3.2, 6.3, 7.3, 

8.4 og 9.4 i tillegg 1. 

4. Krav til lagring av hendelser ved motordrift med utilstrekkelig reagensinnsprøyting eller reagenskvalitet 

4.1. Den interne dataloggen skal i det permanente dataminnet eller i tellere registrere det samlet antallet og 

varigheten av alle hendelser ved motordrift med utilstrekkelig reagensinnsprøyting eller reagenskvalitet på en 

måte som sikrer at opplysningene ikke kan slettes med overlegg. 

4.1.1. Det skal være mulig for nasjonale tilsynsmyndigheter å lese disse registrene med en avleser. 

4.1.2. En beskrivelse av tilkoplingen til og metoden for å lese disse registrene skal inngå i opplysningsmappen som 

angitt i del A i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

4.2. Varigheten av en hendelse med utilstrekkelig reagensinnsprøyting som registreres i den interne dataloggen som 

angitt i nr. 4.1, i stedet for en motivering i samsvar med nr. 6.3 i tillegg 1, skal begynne når reagensbeholderen 

er tom, det vil si når doseringssystemet ikke kan hente mer reagens fra beholderen, eller på et nivå under 2,5 % 

av den nominelle fulle kapasiteten etter produsentens valg. 

4.3. Varigheten av en hendelse som registreres i den interne dataloggen som angitt i nr. 4.1, i stedet for en 

motivering i samsvar med nr. 6.3, 7.3, 8.4 og 9.4 i tillegg 1, skal begynne når den respektive telleren når 

verdien for kraftig motivering i tabell 4.4 i tillegg 1.  
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4.4. Varigheten av en hendelse som registreres i den interne dataloggen som angitt i nr. 4.1, i stedet for en 

motivering i samsvar med nr. 2.3.2.3.2 i tillegg 1, skal begynne når motiveringssystemet ville ha blitt aktivert. 

4.5. Varigheten av en hendelse som registreres i den interne dataloggen som angitt i nr. 4.1, skal opphøre når 

hendelsen er utbedret.» 

b) Nytt nr. 4.6 skal lyde: 

«4.6. Ved en demonstrasjon i henhold til nr. 10.4 i tillegg 1 skal demonstrasjonen utføres i samsvar med de gjeldende 

kravene til demonstrasjon av systemet for kraftig motivering, men demonstrasjonen av systemet for kraftig 

motivering skal erstattes med en demonstrasjon av lagringen av en hendelse ved motordrift med utilstrekkelig 

reagensinnsprøyting eller reagenskvalitet.» 

6) I tillegg 4 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.2.1 skal lyde: 

«2.2.1. PCD-systemet skal som et minstekrav kunne fungere ved de gjeldende kontrollforholdene som er angitt i 

nr. 2.4 i vedlegg IV for hver motorkategori. Diagnosesystemet skal fortsette å fungere utenfor dette intervallet 

dersom det er teknisk mulig.» 

b) Nr. 3.1 skal lyde: 

«3.1. OEM-produsenten skal levere skriftlig veiledning om utslippskontrollsystemet og dets korrekte funksjon til alle 

sluttbrukere av ikke-veigående mobiler maskiner som fastsatt i vedlegg XV.» 

c) Nytt nr. 5.4 skal lyde: 

«5.4. En beskrivelse av tilkoplingen til og metoden for å lese disse registrene skal inngå i opplysningsmappen som 

angitt i del A i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.» 

d) Nr. 9.2.1 skal lyde: 

«9.2.1. Dersom motorer i en motorfamilie tilhører en PCD-motorfamilie som allerede er EU-typegodkjent i samsvar 

med nr. 2.3.6 (figur 4.8), skal denne motorfamiliens samsvar anses å være demonstrert uten ytterligere prøving, 

forutsatt at produsenten demonstrerer overfor myndigheten at overvåkingssystemene som er nødvendige for å 

oppfylle kravene i dette tillegg, er de samme i de aktuelle motorfamiliene og PCD-motorfamiliene. 

Figur 4.8 

Tidligere demonstrert samsvar for en PCD-motorfamilie 

»  

Samsvar for motorfamilie 1 anses 

som demonstrert 

Samsvar for PCD-motorfamilie 1 er 

demonstrert for motorfamilie 2 

Motor-

familie 1 

Motor-

familie 2 

PCD-motorfamilie 1 
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e) I nr. 9.3.3.6.2 skal bokstav a) lyde: 

«a) at den alternative prøvingssyklusen gir en overvåking ved driftsforhold som tilsvarer reelle driftsforhold, og» 

f) Nye nr. 9.3.6 og 9.3.6.1 skal lyde: 

«9.3.6. Dokumentasjon av demonstrasjonen 

9.3.6.1. Demonstrasjonen av PCD-systemet skal dokumenteres i en demonstrasjonsrapport. Rapporten skal 

a) identifisere de feilene som er undersøkt, 

b) beskrive demonstrasjonen som er utført, herunder den gjeldende prøvingssyklusen, 

c) bekrefte at relevante advarsler er aktivert som påkrevd i denne forordning, 

d) inngå i opplysningsmappen som angitt i del A i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.» 

 _____   
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VEDLEGG V 

I vedlegg V til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 2.1.2 gjøres følgende endringer: 

a) Figur 5.2 erstattes med følgende: 

«Figur 5.2 

Kontrollområdet for motorer med variabelt turtall i kategori NRE med en største nettoeffekt < 19 kW 

og motorer med variabelt turtall i kategori IWA med en største nettoeffekt < 300 kW, turtall 

C < 2 400 o/min 

 

Forklaring: 

1 Motorens kontrollområde 2 Unntak for alle utslipp 

3 Unntak for partikler a Prosent av største nettoeffekt 

b Prosent av største dreiemoment»   
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b) Figur 5.3 erstattes med følgende:  

«Figur 5.3 

Kontrollområdet for motorer med variabelt turtall i kategori NRE med en største nettoeffekt < 19 kW 

og motorer med variabelt turtall i kategori IWA med en største nettoeffekt < 300 kW, turtall 

C ≥ 2 400 o/min 

 

Forklaring: 

1 Motorens kontrollområde 2 Unntak for alle utslipp 

3 Unntak for partikler a Prosent av største nettoeffekt 

b Prosent av største dreiemoment»   

2) Nytt nr. 3.1 skal lyde: 

«3.1. Ved den tilfeldige utvelgingen som kreves i nr. 3, skal det brukes anerkjente statistiske metoder for tilfeldig 

fordeling.» 

3) I nr. 4 gjøres følgende endringer: 

a) Innledningen skal lyde: 

Prøvingen skal utføres umiddelbart etter den aktuelle NRSC-syklusen som følger:» 

b) Bokstav a) skal lyde: 

«a) Prøvingen av de tilfeldig utvalgte dreiemoment- og turtallpunktene skal enten utføres umiddelbart etter NRSC-

prøvingssekvensen med enkeltfaser beskrevet i bokstav a)–e) i nr. 7.8.1.2 i vedlegg VI, men før framgangsmåten 

etter prøving i bokstav f), eller etter prøvingssekvensen med en stasjonær prøvingssyklus med ramper («RMC») 

beskrevet i bokstav a)–d) i nr. 7.8.2.3 i vedlegg VI, men før framgangsmåten etter prøving i bokstav e), alt etter 

hva som er relevant.» 

c) Bokstav e) og f) skal lyde: 

«e) Ved summering av gassutslipp og eventuelt partikkelantall skal Nmode i ligning (7-64) eller (7-131) og (7-178) ha 

verdien 1 og en vektingsfaktor på 1 skal brukes. 

f) Ved PM-beregninger skal metoden med flere filtre brukes, ved summering skal Nmode i ligning (7-67) eller  

(7-134) ha verdien 1 og en vektingsfaktor på 1 skal brukes.»  
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4) Nytt nr. 5 skal lyde: 

«5. Regenerering 

Dersom regenerering finner sted under eller umiddelbart før framgangsmåten angitt i nr. 4, kan prøvingen etter at 

nevnte framgangsmåte er avsluttet, anses som ugyldig på anmodning fra produsenten, uavhengig av årsaken til 

regenerering. I så fall skal prøvingen gjentas. Samme dreiemoment- og turtallpunkt skal brukes selv om driftsferdig 

stand kan være endret. Det skal ikke anses nødvendig å gjenta dreiemoment- og turtallpunkter som det allerede er 

oppnådd et godkjent resultat for. Følgende framgangsmåte skal brukes til å gjenta prøvingen: 

a) Motoren skal kjøres på en måte som sikrer at regenereringen er avsluttet og eventuell sotbelastning i systemet for 

etterbehandling av partikler er gjenopprettet. 

b) Framgangsmåten for motoroppvarming skal utføres i samsvar med nr. 7.8.1.1 i vedlegg VI. 

c) Prøvingsmetoden angitt i nr. 4 skal gjentas ved å begynne med trinnet nevnt i nr. 4 bokstav b).» 

 _____   
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VEDLEGG VI 

I vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende endringer: 

 1) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Innledning 

Dette vedlegg beskriver metoden for å bestemme utslippet av forurensende gasser og partikler fra den motoren som 

skal prøves, og spesifikasjonene for måleutstyret. Fra og med avsnitt 6 samsvarer nummereringen i dette vedlegg med 

nummereringen i globalt teknisk reglement nr. 11(*) (GTR nr. 11) og UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 

04(**), vedlegg 4B. Noen punkter i GTR nr. 11 er imidlertid ikke nødvendige i dette vedlegg eller er endret i samsvar 

med den tekniske utviklingen. 
  

(*) Globalt teknisk reglement nr. 11 om utslipp fra motorer i jordbruks- og skogbrukstraktorer og fra ikke-veigående 

mobile maskiner i det globale registeret opprettet 18. november 2004, i henhold til artikkel 6 i avtalen om fastsettelse 

av globale tekniske forskrifter for kjøretøyer med hjul, utstyr og deler som kan monteres og/eller benyttes på 

kjøretøyer med hjul. 

(**) Reglement nr. 96 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) – Ensartede bestemmelser 

om godkjenning av motorer med kompresjonstenning som skal monteres i jordbruks- og skogbrukstraktorer og i 

ikke-veigående mobile maskiner, med hensyn til utslipp av forurensende stoffer fra motoren.» 

 2) I nr. 5.1 skal annet, tredje og fjerde ledd lyde: 

«De målte verdiene av forurensende gasser og partikler og av CO2 fra motorens eksos viser til de bremsespesifikke 

utslippene i gram per kilowattime (g/kWh) eller antall per kilowattime (#/kWh) for PN. 

De utslippene av forurensende gasser og partikler som skal måles, er utslippene der grenseverdier for den motorunder-

kategorien som prøves, får anvendelse, som angitt i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628. Resultatene, herunder 

a) utslipp av veivhusgasser bestemt i samsvar med nr. 6.10, dersom det er relevant, 

b) justeringsfaktorer for uregelmessig regenerering av etterbehandlingssystemet bestemt i samsvar med nr. 6.6, dersom 

det er relevant, og 

c) som siste trinn i beregningen, forringelsesfaktoren bestemt i samsvar med vedlegg III, 

skal ikke overstige de gjeldende grenseverdiene. 

CO2 skal måles og rapporteres for alle motorunderkategorier i henhold til artikkel 43 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1628.» 

 3) Nr. 5.2.5.1.1 skal lyde: 

«5.2.5.1.1. Beregning av MTS 

For å beregne MTS skal framgangsmåten for utarbeiding av effektdiagram ved en variabel prøvingssyklus 

utføres i samsvar med nr. 7.4. MTS bestemmes deretter ut fra de fastsatte verdiene for motorturtall i forhold 

til effekt. MTS skal beregnes ved hjelp av ett av følgende alternativer: 

a) Beregning basert på verdier for lavt turtall og høyt turtall 

MTS = nlo + 0,95 · (nhi – nlo) (6-1) 

der 

nhi er høyt turtall som definert i artikkel 1 nr. 12, 

nlo er lavt turtall som definert i artikkel 1 nr. 13. 

b) Beregning basert på metoden med lengste vektor 

MTS = ni (6-2) 

der 

ni er gjennomsnittet av det laveste og høyeste turtallet der (n2
normi + P2

normi) er lik 98 % av den høyeste 

verdien av (n2
normi + P2

normi). 
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Dersom det bare er ett turtall der verdien av (n2
normi + P2

normi) er lik 98 % av den høyeste verdien av 

(n2
normi + P2

normi): 

MTS = ni (6-3) 

der 

ni er turtallet der den høyeste verdien av (n2
normi + P2

normi) forekommer, 

der 

n er motorturtallet, 

i er en indekseringsvariabel som representerer én registrert verdi i motorens effektdiagram, 

nnormi er et motorturtall som normaliseres ved å dividere det med nPmax
, 

Pnormi er en motoreffekt som normaliseres ved å dividere den med Pmax, 

nPmax
 er gjennomsnittet av det laveste og høyeste turtallet der effekten er lik 98 % av Pmax. 

Lineær interpolasjon skal brukes mellom de fastsatte verdiene til å bestemme 

i) turtallene der effekten er lik 98 % av Pmax. Dersom det bare er ett turtall der effekten er lik 98 % av 

Pmax, skal nPmax
 være turtallet der Pmax forekommer, 

ii) turtallet der (n2
normi + P2

normi) er lik 98 % av den høyeste verdien av (n2
normi + P2

normi).» 

 4) I nr. 5.2.5.2 gjøres følgende endringer: 

a) Første ledd skal lyde: 

«Det nominelle turtallet er definert i artikkel 3 nr. 29 i forordning (EU) 2016/1628. Nominelt turtall for motorer med 

variabelt turtall som er omfattet av en annen utslippsprøving enn dem som prøves med en NRSC-syklus med konstant 

turtall som definert i artikkel 1 nr. 31 i denne forordning, skal bestemmes etter gjeldende framgangsmåte for 

utarbeiding av effektdiagram angitt i nr. 7.6 i dette vedlegg. Nominelt turtall for motorer med variabelt turtall som 

prøves med en NRSC-syklus med konstant turtall, skal angis av produsenten i samsvar med motorens egenskaper. 

Nominelt turtall for motorer med konstant turtall skal angis av produsenten i samsvar med turtallsregulatorens 

egenskaper. Dersom en motor som har alternative turtall som tillates i henhold til artikkel 3 nr. 21 i forordning (EU) 

2016/1628, er omfattet av en utslippsprøving, skal hvert alternative turtall angis og prøves.» 

b) Tredje ledd skal lyde: 

«For motorer i kategori NRSh skal prøvingsturtallet på 100 % ligge innenfor ± 350 o/min av det nominelle turtallet 

angitt av produsenten.» 

 5) I nr. 5.2.5.3 gjøres følgende endringer: 

a) Innledningen i første ledd skal lyde: 

«Dersom det kreves, skal turtallet ved største dreiemoment bestemt ut fra kurven for største dreiemoment fastsatt etter 

gjeldende framgangsmåte for utarbeiding av motorens effektdiagram i nr. 7.6.1 og 7.6.2 være et av følgende:» 

b) I siste ledd endres «motorer i kategori NRS eller NRSh» til «motorer i kategori NRS». 

 6) I nr. 6.2 skal første ledd lyde: 

«Det skal brukes et system for ladeluftkjøling med en samlet innsugingsluftkapasitet som er representativ for et system 

som er montert i produksjonsmotorer i bruk. Et laboratoriesystem for ladeluftkjøling skal være utformet slik at det gir 

minst mulig kondensansamling. All kondens skal ledes bort, og alle avløp skal være helt lukket før utslippsprøvingen. 

Avløpene skal holdes lukket under utslippsprøvingen. Kjølingsforholdene skal være som følger: 

a) En kjølevannstemperatur på minst 293 K (20 °C) skal holdes ved innløpet til ladeluftkjøleren under hele prøvingen.  
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b) Ved nominelt turtall og full belastning skal kjølevannets strømningshastighet stilles inn slik at lufttemperaturen holdes 

innenfor ± 5 K (± 5 °C) av verdien fastsatt av produsenten etter ladeluftkjølerens utløp. Temperaturen ved luftuttaket 

skal måles på det stedet som produsenten har angitt. Dette innstillingspunktet for kjølevannets strømningshastighet 

skal brukes gjennom hele prøvingen. 

c) Dersom motorprodusenten angir grenser for trykkfall i hele systemet for ladeluftkjøling, skal det sikres at trykkfallet i 

systemet for ladeluftkjøling ved motorforhold angitt av produsenten er innenfor produsentens angitte grenseverdi(er). 

Trykkfallet skal måles på de stedene som produsenten har angitt.» 

 7) Nr. 6.3.4 skal lyde: 

«6.3.4. Bestemmelse av effekten som opptas av hjelpeutstyret 

Dersom det er relevant i henhold til nr. 6.3.2 og 6.3.3, skal verdiene for effekt som opptas av hjelpeutstyret, og 

måle-/beregningsmetoden for å bestemme effekten som opptas av hjelpeutstyret, framlegges av motorprodusenten 

for hele driftsområdet for de relevante prøvingssyklusene og godkjennes av godkjenningsmyndigheten.» 

 8) I nr. 6.6.2.3 gjøres følgende endringer: 

a) I første ledd skal siste punktum lyde: 

«Den nøyaktige framgangsmåten for å bestemme denne frekvensen skal avtales med typegodkjenningsmyndigheten 

på grunnlag av godt teknisk skjønn.» 

b) Overskriften på figur 6.1 skal lyde: 

«Figur 6.1 

Diagram over uregelmessig regenerering med n antall målinger og nr antall målinger under regenerering» 

c) Ligning (6-9) og forklaringen til denne skal lyde: 

«e̅w =
n∙e̅+nr∙e̅r

n+nr
 (6-9) 

der 

n antall prøvinger der regenerering ikke finner sted, 

nr antall prøvinger der regenerering finner sted (minst én prøving), 

e̅ det gjennomsnittlige spesifikke utslippet fra en prøving der regenerering ikke finner sted [g/kWh eller #/kWh], 

e̅r det gjennomsnittlige spesifikke utslippet fra en prøving der regenerering finner sted [g/kWh eller #/kWh].» 

d) Ligning (6-10) og (6-11) skal lyde: 

«kru,m =
e̅w

e̅
 (oppjusteringsfaktor) (6-10) 

krd,m =
e̅w

e̅r
 (nedjusteringsfaktor) (6-11)» 

a) Ligning (6-12) og (6-13) skal lyde: 

«kru,a = ew̅̅̅̅ − e̅ (oppjusteringsfaktor) (6-12) 

krd,a = ew̅̅̅̅ − er̅ (nedjusteringsfaktor) (6-13)» 

 9) I nr. 6.6.2.4 skal tredje ledd bokstav b) lyde: 

«b) På anmodning fra produsenten kan godkjenningsmyndigheten ta hensyn til regenereringen på en annen måte enn det 

som er fastsatt i bokstav a). Dette alternativet får imidlertid anvendelse bare på regenerering som finner sted svært 

sjelden, og som det ikke er praktisk mulig å ta hensyn til ved hjelp av justeringsfaktorene beskrevet i nr. 6.6.2.3.» 

10) I nr. 7.3.1.1 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«7.3.1.1. Generelle krav til forkondisjonering av prøvetakingssystemet og motoren»  
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b) Nytt nummer skal lyde: 

«Motorer utstyrt med et etterbehandlingssystem kan brukes før syklusspesifikk forkondisjonering nevnt i 

nr. 7.3.1.1.1–7.3.1.1.4, slik at etterbehandlingssystemet regenereres og eventuell sotbelastning i systemet for 

etterbehandling av partikler gjenopprettes.» 

11) Nr. 7.3.1.1.5 utgår. 

12) Nr. 7.3.1.2–7.3.1.5 skal lyde: 

«7.3.1.2. Kjøling av motoren (NRTC) 

Det kan benyttes en metode for naturlig eller tvungen kjøling. Ved tvungen kjøling skal godt teknisk skjønn 

benyttes for å sette opp systemer som sender kjøleluft over motoren, sender kjøleolje gjennom motorens 

smøresystem, fjerner varme fra kjølevæsken gjennom motorens kjølesystem og avleder varme fra et system for 

etterbehandling av eksos. Ved tvungen kjøling eller etterbehandlingskjøling skal kjøleluften ikke tilføres før 

systemet for etterbehandling av eksos er kjølt ned til under den temperaturen der katalysatoren aktiveres. 

Kjølemetoder som fører til ikke-representative utslipp, er ikke tillatt. 

7.3.1.3. Verifisering av hydrokarbonforurensning 

Dersom det foreligger mistanke om en vesentlig hydrokarbonforurensning av systemet for eksosmåling, kan 

hydrokarbonforurensningen kontrolleres med nullgass, og systemet kan deretter korrigeres. Dersom mengden 

hydrokarbonforurensning av målesystemet og bakgrunnssystemet må kontrolleres, skal kontrollen foretas innen 

åtte timer før hver prøvingssyklus påbegynnes. Verdiene skal registreres med tanke på senere korreksjon. Før 

denne kontrollen skal det foretas tetthetskontroll, og FID-analysatoren skal kalibreres. 

7.3.1.4. Klargjøring av måleutstyr for prøvetaking 

Følgende framgangsmåte skal følges før utslippsprøvetakingen begynner: 

a) Tetthetskontroll skal foretas innen åtte timer før utslippsprøvetaking i samsvar med nr. 8.1.8.7. 

b) Ved partiprøvetaking skal rene lagringsmedier tilkoples, f.eks. tomme sekker eller filtre som er korrigert for 

taravekt. 

c) Alle måleinstrumenter skal settes i gang i samsvar med produsentens anvisninger og godt teknisk skjønn. 

d) Fortynningssystemer, prøvetakingspumper, kjølevifter og datainnsamlingssystem skal startes opp. 

e) Strømningshastigheten for prøvetakingen skal justeres til ønsket nivå ved hjelp av omløpsstrøm, dersom 

dette ønskes. 

f) Varmevekslere i prøvetakingssystemet skal på forhånd varmes opp eller kjøles ned til driftstempe-

raturområdet for prøving. 

g) Oppvarmede eller avkjølte komponenter, som prøvetakingsledninger, filtre, kjølere og pumper, skal ha 

mulighet til å stabilisere seg ved driftstemperaturene. 

h) Strømmen fra systemet for fortynning av eksos skal koples på minst ti minutter før en prøvingssekvens. 

i) Gassanalysatorer skal kalibreres og kontinuerlige analysatorer skal nullstilles etter framgangsmåten i 

nr. 7.3.1.5. 

j) Alle elektroniske innretninger skal nullstilles, eller nullstilles på nytt, før et prøvingsintervall begynner. 

7.3.1.5. Kalibrering av gassanalysatorer 

Passende måleområder for gassanalysatorene skal velges. Det er tillatt å bruke utslippsanalysatorer med 

automatisk eller manuell områdeskifting. Under prøving med variable prøvingssykluser (NRTC eller LSI-

NRTC) eller prøving med ramper (RMC) og ved prøvetaking av gassutslipp ved slutten av hver fase i NRSC-

prøving med enkeltfaser skal utslippsanalysatorenes område ikke skiftes. Forsterkningsinnstillingene i en 

analysators analoge operasjonsforsterker(e) skal heller ikke endres i løpet av en prøvingssyklus.  
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Alle kontinuerlige analysatorer skal nullstilles og justeres ved hjelp av internasjonalt sporbare gasser som 

overholder spesifikasjonene i nr. 9.5.1. FID-analysatorene skal justeres på grunnlag av et karbontall på 1 (C1).» 

13) Nytt nr. 7.3.1.6 skal lyde: 

«7.3.1.6. Forkondisjonering av partikkelfilter og veiing av tara 

Framgangsmåtene for forkondisjonering av partikkelfilter og veiing av tara skal utføres i samsvar med 

nr. 8.2.3.» 

14) Nr. 7.4 skal lyde: 

«7.4. Prøvingssykluser 

EU-typegodkjenningsprøvingen skal utføres ved hjelp av den relevante NRSC-syklusen og eventuelt NRTC- eller 

LSI-NRTC-syklusen, som angitt i artikkel 18 i forordning (EU) 2016/1628 og vedlegg IV til nevnte forordning. De 

tekniske spesifikasjonene og egenskapene for NRSC-, NRTC- og LSI-NRTC-syklusen er beskrevet i vedlegg XVII 

i denne forordning, og metoden for å bestemme dreiemoment-, effekt- og turtallsinnstillingene for disse 

prøvingssyklusene er angitt i nr. 5.2.» 

15) I nr. 7.5 gjøres følgende endringer: 

a) I første ledd skal bokstav h) lyde: 

«h) Partikkelfiltre skal forkondisjoneres, veies (egenvekt), fylles, kondisjoneres på nytt og veies (fylt vekt) på nytt, 

og deretter skal prøvene vurderes etter framgangsmåtene før prøvingen (nr. 7.3.1.6) og etter prøvingen 

(nr. 7.3.2.2).»  
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b) Figur 6.4 erstattes med følgende: 

«Figur 6.4 

Prøvingssekvens 

» 

16) I nr. 7.5.1.2 skal bokstav a) og b) lyde: 

«a) Dersom motoren stopper på noe tidspunkt i NRTC-syklusen med kaldstart, er hele prøvingen ugyldig. 

b) Dersom motoren stopper på noe tidspunkt i NRTC-syklusen med varmstart, er bare denne syklusen ugyldig. 

Motoren skal stabiliseres i samsvar med nr. 7.8.3, og varmstartprøvingen skal gjentas. I dette tilfellet er det ikke 

nødvendig å gjenta kaldstartprøvingen.»  
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17) I nr. 7.8.1.2 gjøres følgende endringer: 

a) Bokstav b) skal lyde: 

«b) Hver sekvens har en lengde på minst ti minutter. I hver sekvens skal motoren stabiliseres i minst fem 

minutter. Det skal tas prøver av gassutslipp, og eventuelt partikkelantall (PN), i ett til tre minutter ved slutten av 

hver sekvens, og det skal tas prøver av partikkelutslipp (PM) i samsvar med bokstav c). 

Uten hensyn til forrige ledd skal hver sekvens ha en lengde på minst tre minutter når motorer med elektrisk 

tenning prøves ved hjelp av syklus G1, G2 og G3 eller ved å foreta målinger i samsvar med vedlegg V til denne 

forordning. I dette tilfellet skal det tas prøver av gassutslipp, og eventuelt partikkelantall, i minst de to siste 

minuttene av hver sekvens, og det skal tas prøver av partikkelutslipp i samsvar med bokstav c). Sekvensens 

lengde og prøvetakingstiden kan forlenges for å forbedre nøyaktigheten. 

Sekvensens lengde skal registreres og oppgis i prøvingsrapporten.» 

b) I bokstav c) skal første ledd lyde: 

«For partikkelutslipp kan partikkelprøvetakingen foretas enten med metoden med enkeltfilter eller med metoden med 

flere filtre. Fordi resultatene kan variere noe etter metode, skal metoden angis sammen med resultatene.» 

18) I nr. 7.8.2.4 skal siste punktum i første ledd lyde: 

Ved prøving av motorer med en referanseeffekt på over 560 kW kan toleransene for regresjonslinjen i tabell 6.2 og 

slettingen av punkter i tabell 6.3 brukes.» 

19) I nr. 7.8.3.5 skal tabell 6.3 lyde: 

«Tabell 6.3 

Punkter som det er tillatt å slette fra regresjonsanalysen 

Hendelse Forhold (n = motorturtall, T = dreiemoment) 
Punkter som det er tillatt å 

slette 

Minste operatørkrav 

(tomgangspunkt) 

nref = nidle 

og 

Tref = 0 % 

og 

Tact > (Tref – 0,02 Tmaxmappedtorque) 

og 

Tact < (Tref + 0,02 Tmaxmappedtorque) 

turtall og effekt 

Minste operatørkrav nact ≤ 1,02 nref og Tact > Tref 

eller 

nact > nref og Tact ≤ Tref' 

eller 

nact > 1,02 nref og Tref < Tact ≤ (Tref + 0,02 Tmaxmappedtorque) 

effekt og enten dreiemo-

ment eller turtall 

Største operatørkrav nact < nref og Tact ≥ Tref 

eller 

nact ≥ 0,98 nref og Tact < Tref 

eller 

nact < 0,98 nref og Tref > Tact ≥ (Tref – 0,02 Tmaxmappedtorque) 

effekt og enten dreiemo-

ment eller turtall 

der 

nref er referanseturtallet (se nr. 7.7.2), 

nidle er tomgangsturtallet, 

nact er det faktisk (målte) turtallet, 

Tref er referansedreiemomentet (se nr. 7.7.2), 

Tact er det faktiske (målte) dreiemomentet, 

Tmaxmappedtorque er den høyeste verdien av dreiemomentet på dreiemomentkurven ved full belastning fastsatt i samsvar med nr. 7.6.» 
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20) I nr. 8.1.2 gjøres følgende endringer i tabell 6.4: 

a) Raden for nr. 8.1.11.4 skal lyde: 

«8.1.11.4: NO2-gjennomtrenging i prøve-

tørkeren (kjøler) 

Ved første montering og etter større vedlikehold.» 

b) Raden for nr. 8.1.12.1 erstattes med følgende: 

«8.1.12: Verifisering av prøvetørkeren For termiske kjølere: ved montering og etter større vedlikehold. For 

osmotiske membraner: ved montering, innen 35 dager etter prøving og 

etter større vedlikehold.» 

21) Nr. 8.1.7 skal lyde: 

«8.1.7. Måling av motorparametrer og omgivelser 

Framgangsmåter for intern kvalitetssikring som kan føres tilbake til anerkjente nasjonale eller internasjonale 

standarder, skal anvendes. Ellers skal følgende framgangsmåter følges:» 

22) I nr. 8.1.8.4.1 bokstav f) skal første ledd lyde: 

«CFV eller SSV kan alternativt demonteres fra sin faste stilling ved kalibrering såfremt følgende krav er oppfylt ved 

montering i CVS-systemet:» 

23) I nr. 8.1.8.5.1 bokstav a) skal nr. iv) lyde: 

«iv) Verifiseringen av hydrokarbonforurensning i prøvetakingssystemet skal utføres som angitt i nr. 7.3.1.3.» 

24) I nr. 8.1.8.5.4 skal første og annet punktum under overskriften lyde: 

«Verifisering av tetthet på vakuumsiden av HC-prøvetakingssystemet kan utføres i samsvar med bokstav g). Dersom 

denne framgangsmåten brukes, kan framgangsmåten for HC-forurensning angitt i nr. 7.3.1.3 brukes.» 

25) Nr. 8.1.8.5.8 utgår. 

26) Nr. 8.1.9.1.2 skal lyde: 

«8.1.9.1.2. Måleprinsipper 

H2O kan forstyrre en NDIR-analysators reaksjon på CO2. Dersom NDIR-analysatoren benytter kompensa-

sjonsalgoritmer som bygger på målinger av andre gasser, i gjennomføringen av denne interferens-

verifiseringen, skal slike målinger utføres samtidig for å prøve kompensasjonsalgoritmene når analysatorens 

interferens verifiseres.» 

27) I nr. 8.1.9.1.4 skal bokstav b) lyde: 

«b) En fuktet prøvingsgass skal dannes ved at nullstillingsluft som overholder spesifikasjonene angitt i nr. 9.5.1, bobles 

gjennom destillert vann i en lukket beholder. Dersom prøven ikke ledes gjennom en tørker, skal beholderens 

temperatur reguleres slik at H2O-innholdet i prøvingsgassen blir minst like høyt som det høyeste nivået som 

forventes under prøving. Dersom prøven ledes gjennom en tørker under prøvingen, skal beholderens temperatur 

reguleres slik at H2O-innholdet i prøvingsgassen blir minst like høyt som det høyeste nivået som forventes ved 

tørkerens utløp, i samsvar med nr. 9.3.2.3.1.1.» 

28) I nr. 8.1.9.2.4 skal bokstav b) lyde: 

«b) En fuktet CO2-prøvingsgass skal dannes ved at CO2-justeringsgass bobles gjennom destillert vann i en lukket 

beholder. Dersom prøven ikke ledes gjennom en tørker, skal beholderens temperatur reguleres slik at H2O-innholdet 

i prøvingsgassen blir minst like høyt som det høyeste nivået som forventes under prøving. Dersom prøven ledes 

gjennom en tørker under prøvingen, skal beholderens temperatur reguleres slik at H2O-innholdet i prøvingsgassen 

blir minst like høyt som det høyeste nivået som forventes ved tørkerens utløp, i samsvar med nr. 9.3.2.3.1.1. Det skal 

brukes en konsentrasjon av CO2-justeringsgass som er minst like høy som den høyeste konsentrasjonen som 

forventes under prøving.» 
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29) I nr. 8.1.10.1.3 gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav b) skal siste punktum lyde: 

Med FID-drivstoff- og luftstrømmengden innstilt slik produsenten har anbefalt, skal det føres en justeringsgass inn i 

analysatoren.» 

b) I bokstav c) gjøres følgende endringer: 

i) Punkt i) skal lyde: 

«i) Responsen på en gitt FID-drivstoffstrøm skal bestemmes ut fra differansen mellom responsen på 

justeringsgassen og nullgassresponsen.» 

ii) I punkt ii) skal siste punktum lyde: 

«Responsen på justeringsgassen og nullgassen ved disse FID-drivstoffstrømmene skal registreres.» 

30) I nr. 8.1.10.2.4 bokstav a) utgår annet punktum. 

31) I nr. 8.1.11.1.5 gjøres følgende endringer: 

a) Bokstav e) skal lyde: 

«e) NO-justeringsgassen skal fuktes ved at den bobles gjennom destillert vann i en lukket beholder. Dersom den 

fuktede NO-justeringsgassprøven ikke går gjennom en prøvetørker ved denne verifiseringen, skal beholderens 

temperatur reguleres slik at H2O-innholdet i justeringsgassen blir omtrent likt som den største molbrøken av 

H2O som forventes under utslippsprøvingen. Dersom den fuktede NO-justeringsgassprøven ikke går gjennom en 

prøvetørker, skal beregningene for dempingsverifisering i nr. 8.1.11.2.3 brukes til å omregne den målte H2O-

dempingen til den største molbrøken av H2O som forventes under utslippsprøvingen. Dersom den fuktede NO-

justeringsgassprøven går gjennom en prøvetørker ved denne verifiseringen, skal beholderens temperatur 

reguleres slik at H2O-innholdet i justeringsgassen blir minst like høyt som det høyeste nivået som forventes ved 

tørkerens utløp, i samsvar med nr. 9.3.2.3.1.1. I dette tilfellet skal beregningene for dempingsverifisering i 

nr. 8.1.11.2.3 ikke brukes til å omregne den målte H2O-dempingen.» 

b) I bokstav f) skal siste punktum lyde: «Legg merke til at prøvetørkeren skal oppfylle kravene til verifisering av 

prøvetørkere i nr. 8.1.12.» 

32) I nr 8.1.11.3.4 bokstav g) skal innledningen lyde: 

«Denne differansen skal multipliseres med forholdet mellom den forventede gjennomsnittlige HC-konsentrasjonen og 

HC-konsentrasjonen som ble målt under verifiseringen. Analysatoren oppfyller kravene i interferensverifiseringen i dette 

nummer dersom dette resultatet ligger innenfor ± 2 % av den forventede NOx-konsentrasjonen ved utslippsgrenseverdien, 

som angitt i ligning (6-25):» 

33) I nr. 8.1.11.4.2 endres «kjølebad» til «prøvetørker». 

34) Nr. 8.1.12 skal lyde: 

«8.1.12. Verifisering av prøvetørkeren 

Dersom en fuktighetsføler for kontinuerlig overvåking av duggpunkt ved prøvetørkerens utløp brukes, får denne 

kontrollen ikke anvendelse, såfremt det sikres at fuktigheten ved tørkerens utløp er lavere enn de minsteverdiene 

som brukes til dempings-, interferens- og kompensasjonskontroll. 

Dersom en prøvetørker som tillatt i nr. 9.3.2.3.1 brukes til å fjerne vann fra prøvegassen, skal ytelsen for 

termiske kjølere verifiseres ved montering og etter større vedlikehold. For osmotiske membrantørkere skal 

ytelsen verifiseres ved montering, etter større vedlikehold og innen 35 dager før prøving. 

Vann kan hindre en analysators evne til å måle den relevante eksosbestanddelen og fjernes dermed enkelte 

ganger før prøvegassen når analysatoren. For eksempel kan vann påvirke en CLD-analysators NOx-respons med 

negativ interferens ved å dempe responsen og påvirke en NDIR-analysator med positiv interferens ved å 

forårsake en respons som ligner den fra CO.  
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Prøvetørkeren skal overholde spesifikasjonene som er fastsatt i nr. 9.3.2.3.1 for duggpunkt, Tdew, og absolutt 

trykk, ptotal, nedstrøms den osmotiske membrantørkeren eller den termiske kjøleren. 

Følgende framgangsmåte for verifisering av prøvetørkeren skal brukes til å bestemme prøvetørkerens ytelse, 

eller en annen protokoll skal utformes på grunnlag av godt teknisk skjønn: 

i) Rør av polytetrafluoretylen («PTFE») eller rustfritt stål skal brukes til de nødvendige koplingene. 

ii) N2 eller renset luft skal fuktes ved å bobles gjennom destillert vann i en lukket beholder der gassen fuktes 

til det høyeste prøveduggpunktet som anslås under utslippsprøvetakingen. 

iii) Den fuktede gassen skal tilføres oppstrøms for prøvetørkeren. 

iv) Temperaturen i den fuktede gassen nedstrøms beholderen skal holdes ved minst 5 K (5 °C) over gassens 

duggpunkt. 

v) Den fuktede gassens duggpunkt, Tdew, og trykk, ptotal, skal måles så nær prøvetørkerens innløp som mulig 

for å sikre at duggpunktet er det høyeste som ble anslått under utslippsprøvetakingen. 

vi) Den fuktede gassens duggpunkt, Tdew, og trykk, ptotal, skal måles så nær prøvetørkerens utløp som mulig. 

vii) Prøvetørkeren oppfyller kravene i verifiseringen dersom resultatet beskrevet i bokstav d) vi) i dette avsnitt 

er lavere enn duggpunktet som tilsvarer prøvetørkerens spesifikasjoner som fastsatt i nr. 9.3.2.3.1 pluss 2 K 

(2 °C), eller dersom molbrøken definert i bokstav d) vi) er mindre enn tilsvarende spesifikasjoner for 

prøvetørkeren pluss 0,002 mol/mol eller 0,2 volumprosent. Legg merke til at prøveduggpunktet i denne 

verifiseringen uttrykkes i absolutt temperatur, kelvin.» 

35) Nr 8.1.12.1–8.1.12.2.5 utgår. 

36) Nye nr. 8.1.13–8.1.13.2.5 skal lyde: 

«8.1.13. PM-målinger 

8.1.13.1. Verifisering av PM-vekt og veieprosessen 

8.1.13.1.1. Omfang og hyppighet 

I dette avsnitt beskrives tre verifiseringer: 

a) Uavhengig verifisering av PM-vektens ytelse innen 370 dager før veiing av et filter. 

b) Nullstilling og justering av vekten innen 12 timer før veiing av et filter. 

c) Verifisering av at massebestemmelsen av referansefiltrene før og etter filterveiing er innenfor en angitt 

toleranse. 

8.1.13.1.2. Uavhengig verifisering 

Vektprodusenten (eller en representant som er godkjent av vektprodusenten) skal verifisere vektens ytelse 

innen 370 dager før prøvingen i samsvar med framgangsmåter for internkontroll. 

8.1.13.1.3. Nullstilling og justering 

Vektens ytelse skal verifiseres ved at den nullstilles og justeres med minst én kalibreringsvekt, og alle vekter 

som brukes ved denne verifiseringen, skal overholde spesifikasjonene i nr. 9.5.2. En manuell eller 

automatisert framgangsmåte skal følges: 

a) Ved en manuell framgangsmåte kreves det at vekten nullstilles og justeres med minst én kalibreringsvekt. 

Dersom gjennomsnittsverdier normalt framkommer ved å gjenta veieprosessen for å forbedre 

nøyaktigheten og påliteligheten i PM-målingene, skal samme prosess brukes til å verifisere vektens 

ytelse. 

b) Ved en automatisert framgangsmåte brukes interne kalibreringsvekter til automatisk verifisering av 

vekten. Ved denne verifiseringen skal disse interne kalibreringsvektene overholde spesifikasjonene i 

nr. 9.5.2.  
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8.1.13.1.4. Veiing av referanseprøver 

Alle masseverdier som avleses under veiingen, skal verifiseres ved at referansepartikkelprøvetakingsmediene 

(f.eks. filtre) veies før og etter veiingen. En veiing kan vare så lenge som ønsket, men ikke lenger enn i 

80 timer, og kan omfatte masseavlesninger både før og etter prøvingen. Påfølgende massebestemmelser av 

hver referansepartikkelprøve skal gi samme verdi som ligger innenfor ± 10 μg eller ± 10 % av den forventede 

samlede partikkelmassen, alt etter hva som er høyest. Dersom påfølgende veiinger av PM-prøvetakingsfiltre 

ikke oppfyller dette kriteriet, er hver prøvingsfiltermasse som avleses mellom de påfølgende veiingene, 

ugyldig. Disse filtrene kan veies på nytt i en ny veiing. Dersom et filter gjøres ugyldig etter prøvingen, er 

prøvingsintervallet ugyldig. Denne verifiseringen skal utføres på følgende måte: 

a) Minst to prøver av ubrukte PM-prøvetakingsmedier skal oppbevares i PM-stabiliseringsmiljøet. Disse 

skal brukes som referanser. Ubrukte filtre av samme materiale og størrelse skal velges som referanser. 

b) Referansene skal stabiliseres i PM-stabiliseringsmiljøet. Referansene skal anses å være stabilisert dersom 

de har vært i PM-stabiliseringsmiljøet i minst 30 min, og PM-stabiliseringsmiljøet har oppfylt 

spesifikasjonene i nr. 9.3.4.4 i minst 60 min før dette. 

c) Vekten skal brukes flere ganger med en referanseprøve uten at verdiene registreres. 

d) Vekten skal nullstilles og justeres. En prøvingsmasse skal plasseres på vekten (f.eks. en kalibreringsvekt) 

og deretter fjernes for å sikre at vekten går tilbake til en akseptabel avlest nullverdi i løpet av den normale 

stabiliseringstiden. 

e) Hvert referansemedium (f.eks. et filter) skal veies og massen registreres. Dersom gjennomsnittsverdier 

normalt framkommer ved å gjenta veieprosessen for å forbedre nøyaktigheten og påliteligheten til 

referansemedienes (f.eks. filtrenes) masse, skal samme prosess brukes til å måle gjennomsnittsverdiene 

av prøvetakingsmedienes (f.eks. filtrenes) masse. 

f) Vektmiljøets duggpunkt, omgivelsestemperatur og atmosfæriske trykk skal registreres. 

g) De registrerte omgivelsene skal brukes til å korrigere resultatene for oppdrift som beskrevet i nr. 8.1.13.2. 

Massen for hver referanse korrigert for oppdrift skal registreres. 

h) Hvert referansemediums (f.eks. et filters) referansemasse korrigert for oppdrift skal trekkes fra den 

massen korrigert for oppdrift som tidligere er målt og registrert. 

i) Dersom et referansefilters registrerte masse endres mer enn det som er tillatt i henhold til dette avsnitt, er 

alle PM-masser som er bestemt etter den siste godkjente valideringen av et referansemediums (f.eks. et 

filters) masse, ugyldige. Referansepartikkelfiltre kan kasseres dersom bare én filtermasse er endret mer 

enn tillatt og det med sikkerhet kan fastslås en særlig grunn til endringen i filterets masse som ikke kan ha 

påvirket andre filtre i prosessen. I så fall kan valideringen anses som vellykket. I dette tilfellet skal det ses 

bort fra det forurensede referansemediet når det skal avgjøres om kravene i bokstav j) i dette nummer er 

oppfylt, men det berørte referansefilteret skal kasseres og skiftes ut. 

j) Dersom en av referansemassene endres mer enn det som er tillatt i henhold til nr. 8.1.13.1.4, er alle PM-

resultater som ble bestemt mellom de to gangene referansemassene ble bestemt, ugyldige. Dersom 

referansepartikkelprøvetakingsmedier kasseres i samsvar med nr. i), skal minst én referansemasse-

differanse som oppfyller kriteriene i nr. 8.1.13.1.4, være tilgjengelig. I motsatt fall er alle PM-resultater 

som ble bestemt mellom de to gangene referansemedienes (f.eks. filtrenes) masse ble bestemt, ugyldige. 

8.1.13.2. Korreksjon av PM-prøvetakingsfiltre for oppdrift 

8.1.13.2.1. Generelt 

PM-prøvetakingsfiltrene skal korrigeres for oppdrift i luft. Oppdriftskorreksjonen avhenger av 

prøvetakingsmediets tetthet, lufttettheten og tettheten til kalibreringsvekten som brukes til å kalibrere vekten. 

Oppdriftskorreksjonen tar ikke hensyn til selve PM-oppdriften, fordi partikkelmassen vanligvis utgjør bare 

0,01–0,10 % av den samlede vekten. Korreksjon av en så liten masse ville utgjøre høyst 0,010 %. Verdiene 
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som er korrigert for oppdrift, er PM-prøvenes taravekt. Disse oppdriftskorrigerte verdiene for veiing av 

filteret før prøving trekkes deretter fra de oppdriftskorrigerte verdiene for veiing av det tilsvarende filteret 

etter prøving for å bestemme partikkelmassen som slippes ut under prøvingen. 

8.1.13.2.2. PM-prøvetakingsfilterets tetthet 

Ulike PM-prøvetakingsfiltre har ulik tetthet. Prøvetakingsmedienes kjente tetthet eller en av tetthetene for 

vanlige prøvetakingsmedier skal brukes på følgende måte: 

a) For PTFE-belagt borsilikatglass skal en tetthet på 2 300 kg/m3 brukes. 

b) For PTFE-membranmedier (film) med en innebygd støttering av polymetylpenten som står for 95 % av 

mediets masse, skal en tetthet på 920 kg/m3 brukes. 

c) For PTFE-membranmedier (film) med en innebygd støttering av PTFE skal en tetthet på 2 144 kg/m3 

brukes. 

8.1.13.2.3. Lufttetthet 

Fordi PM-vektens miljø skal reguleres til en nøyaktig omgivelsestemperatur på 295 ± 1 K (22 ± 1 °C) og et 

duggpunkt på 282,5 K ± 1 K (9,5 ± 1 °C), er lufttettheten først og fremst en funksjon av det atmosfæriske 

trykket. Derfor angis en oppdriftskorreksjon som bare er en funksjon av det atmosfæriske trykket. 

8.1.13.2.4. Kalibreringsvektens tetthet 

Den angitte tettheten for metallkalibreringsvektens materiale skal brukes. 

8.1.13.2.5. Beregning av korreksjon 

Partikkelprøvetakingsfilteret skal korrigeres for oppdrift ved hjelp av ligning (6-27): 

mcor = muncor ∙ (

1 −
ρair

ρweight

1 −
ρair

ρmedia

)  (6-27) 

der 

mcor er partikkelprøvetakingsfilterets masse korrigert for oppdrift, 

muncor er partikkelprøvetakingsfilterets masse ukorrigert for oppdrift, 

ρair er lufttettheten i vektens miljø, 

ρweight er tettheten til kalibreringsvekten som brukes til å justere vekten, 

ρmedia er partikkelprøvetakingsfilterets tetthet, 

med 

ρair =
pabs ∙ Mmix

R ∙ Tamb
 (6-28) 

der 

pabs er det absolutte trykket i vektens miljø, 

Mmix er luftens molmasse i vektens miljø, 

R er den molare gasskonstanten, 

Tamb er den absolutte omgivelsestemperaturen i vektens miljø.» 

37) I nr. 9.3.2.1.1 skal første punktum lyde: 

«Når det brukes i samsvar med nr. 9.3.1.1.1, skal blandekammerets innvendige volum være minst ti ganger den enkelte 

sylinderens slagvolum for motoren som prøves.»  
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38) I nr. 9.3.2.2 skal bokstav b) lyde: 

«b) For THC-overføringsledninger skal veggtemperaturen i hele ledningen holdes på (464 ± 11) K [(191 ± 11) °C]. 

Dersom det skal tas prøver fra råeksos, kan en uoppvarmet isolert overføringsledning koples direkte til en sonde. 

Overføringsledningens lengde og isolasjon skal være utformet slik at den høyeste forventede råeksostemperaturen 

ikke kjøles ned mer enn til 191 °C, målt ved overføringsledningens utløp. Ved prøvetaking av fortynnet eksos tillates 

en overgangssone mellom sonden og overføringsledningen på inntil 0,92 m for overgang til en veggtemperatur på 

(464 ± 11) K [(191 ± 11) °C].» 

39) I nr. 9.3.2.3.1.1 skal siste ledd lyde: 

«For den høyeste forventede vanndampkonsentrasjonen, Hm, skal metoden for fjerning av vann holde fuktigheten på ≤ 5 g 

vann/kg tørr luft (eller omtrent 0,8 volumprosent H2O), som er 100 % relativ fuktighet ved 277,1 K (3,9 °C) og 101,3 kPa. 

Denne fuktighetsspesifikasjonen tilsvarer også omtrent 25 % relativ fuktighet ved 298 K (25 °C) og 101,3 kPa. Dette kan 

vises ved en av følgende metoder: 

a) Måle temperaturen ved prøvetørkerens utløp. 

b) Måle fuktigheten på et punkt rett oppstrøms CLD. 

c) Gjennomføre framgangsmåten for verifisering i nr. 8.1.12.» 

40) I nr. 9.3.3.4.3 skal annet punktum lyde: 

«Prøvetemperaturen skal reguleres til 320 ± 5 K (47 ± 5 °C), målt på et vilkårlig sted høyst 200 mm oppstrøms eller 

200 mm nedstrøms PM-filtermediene.» 

41) I nr. 9.3.4.4 bokstav b) skal siste punktum lyde: 

«Denne verdien skal brukes til å beregne oppdriftskorreksjonen for PM-prøvetakingsfilteret i nr. 8.1.13.2.» 

42) I nr. 9.4.1.2 skal siste punktum lyde: 

«Dersom mer enn ett instrument spesifiseres for en bestemt måling, vil godkjenningsmyndigheten på anmodning utpeke 

ett av instrumentene som referanse, for å vise at en alternativ framgangsmåte tilsvarer den spesifiserte framgangsmåten.» 

43) I nr. 9.4.1.3 skal første punktum lyde: 

«For alle måleinstrumenter som er beskrevet i dette nummer, kan data fra flere instrumenter brukes til å beregne 

prøvingsresultater for én enkelt prøve, med forhåndsgodkjenning fra godkjenningsmyndigheten.» 

44) I nr. 9.4.5.3.2 skal første punktum lyde: 

«For å regulere et system med delstrømsfortynning og ta ut en proporsjonal prøve av råeksos kreves det en 

strømningsmåler med en reaksjonstid som er raskere enn angitt i tabell 6.8.» 

45) I nr. 9.4.6 skal siste punktum lyde: 

«Det NDIR-baserte systemet skal oppfylle kravene til kalibrering og verifisering i nr. 8.1.9.1 eller 8.1.9.2, alt etter hva 

som er relevant.» 

46) I nr. 9.4.12 skal leddet under overskriften lyde: 

«En FTIR-analysator (infrarødanalysator med fouriertransformasjon), NDUV-analysator eller infrarød laseranalysator kan 

brukes i samsvar med tillegg 4.» 

47) I nr. 9.5.1.1 bokstav a) gjøres følgende endringer: 

a) Punkt i) skal lyde: 

«i) 2 % forurensning, målt i forhold til gjennomsnittskonsentrasjonen som forventes ved utslippsgrenseverdien. 

Dersom det for eksempel forventes en CO-konsentrasjon på 100,0 μmol/mol, er det tillatt å bruke en nullgass 

med en CO-forurensning på høyst 2,000 μmol/mol,» 

b) I punkt iii) skal tredje rad i tabell 6.9 lyde: 

«CO2 ≤ 10 μmol/mol ≤ 10 μmol/mol» 
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48) I nr. 9.5.1.1 bokstav c) skal punkt i) lyde: 

«i) CH4, resten renset syntetisk luft og/eller N2 (alt etter hva som er relevant).» 

49) I nr. 9.5.1.2 skal bokstav b) lyde: 

«b) Kalibreringsgassen kan merkes på nytt og brukes etter utløpsdatoen dersom godkjenningsmyndigheten har godkjent 

den på forhånd.» 

50) I nr. 9.5.1.3 utgår annet ledd under overskriften. 

51) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1.3.4 skal første punktum lyde: 

«Ved måling av partikkelantall brukes massestrøm av eksos bestemt i samsvar med en av metodene som er beskrevet i 

nr. 2.1.6.1–2.1.6.4 i vedlegg VII til å regulere systemet med delstrømsfortynning, slik at dette tar en prøve som er 

proporsjonal med massestrømmen av eksos.» 

b) I nr. 2.1.3.3.3 skal første punktum lyde: 

«regulere de oppvarmede trinnene slik at de har en konstant nominell driftstemperatur innenfor området angitt i 

nr. 2.1.3.3.2, med en toleranse på ± 10 K (± 10 °C).» 

c) I nr. 2.1.4 erstattes figur 6.10 med følgende: 

«Figur 6.10 

Skjematisk framstilling av anbefalt partikkelprøvetakingssystem – fullstrømsprøvetaking 

» 

52) I tillegg 3 nr. 3 annet ledd skal første punktum lyde: 

«Dreiemomentet som sendes av ECU, skal godtas uten korreksjon dersom faktoren som beregnes ved hvert målepunkt ved 

å dividere dreiemomentverdien fra dynamometeret med dreiemomentverdien fra ECU-en, er minst 0,93 (dvs. en differanse 

på høyst 7 %).» 

53) I tillegg 4 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 4.2.7 skal siste punktum lyde: 

«Utløpsdatoen for kalibreringsgassene skal registreres.» 

b) I nr. 4.2.8 skal bokstav j) lyde: 

«j) Analysatoren skal ha en kombinert interferens som ligger innenfor ± 2 % av den gjeldende gjennomsnittsverdien 

for ammoniakk (NH3) som er angitt i nr. 3.4 i vedlegg IV.»  

fra motorens eksos kull 

LEPA HEPA aktiv- 

luftoverskudd 

filtrert luft 

strømningsretning 

syklon 



Nr. 81/100 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

 

54) I tillegg 5 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2.4 erstattes figur 6.11 med følgende: 

«Figur 6.11 

Illustrasjon av systemreaksjon 

» 

b) Nytt nr. 2,5 skal lyde: 

«2.5. Tid for trinnformet inngangssignal er tidspunktet da det skjer en endring i parameteren som måles.» 

 _____   

Tid for trinnformet inngangssignal 

responstid 

omdanningstid 

Tid stigningstid forsinkelsestid 

R
es

p
o

n
s 
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VEDLEGG VII 

I vedlegg VII til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende endringer: 

 1) Nr. 2.1 skal lyde: 

«2.1. Måling av gassutslipp i råeksos» 

 2) I nr. 2.1.1 skal ligning (7-1) lyde: 

«qmgas,i = kh ∙ k ∙ ugas ∙ qmew,i ∙ cgas,i ∙ 3 600 (7-1)» 

 3) I nr. 2.1.3 skal ligning (7-4) lyde: 

«kw,a =

(1−
1,2442∙Ha+111,19∙wH∙

qmf,i
qmad,i

773,4+1,2442∙Ha+
qmf,i

qmad,i
∙kf∙1 000

)

(1−
pr
pb

)
 

(7-4)» 

 4) I nr. 2.1.5.2 skal ligning (7-13) lyde: 

«Me,i =
1+

qmf,i

qmaw,i

qmf,i

qmaw,i
 ∙ 

α
4

+
ε
2

+
δ
2

12,011+1,00794∙α+15,9994∙ε+14,0067∙δ+32,065∙γ
 + 

Ha∙10−3

2×1,00794+15,9994+
1

Ma
1+Ha∙10−3

 (7-13)» 

 5) I nr. 2.1.6.4 skal raden for «wC» i forklaringen til ligning (7-21) lyde: 

«wC = drivstoffets karboninnhold [masseprosent] (se ligning (7-82) i nr. 3.3.3.1 eller tabell 7.3),» 

 6) I nr. 2.2.3 skal radene for «Mda,w» og «Mr,w» i forklaringen til ligning (7-34) lyde: 

«Mda,w = fortynningsluftens molmasse [g/mol] (se ligning (7-144) i nr. 3.9.3), 

Mr,w = råeksosens molmasse [g/mol] (se tillegg 2 nr. 5),» 

 7) Nr. 2.3.1 skal lyde: 

«2.3.1. Variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og RMC-sykluser 

Partikkelmassen skal beregnes etter oppdriftskorreksjon av partikkelprøvemassen i samsvar med nr. 8.1.13.2.5 i 

vedlegg VI.» 

 8) I nr. 2.3.1.1.2 skal ligning (7-46) lyde: 

«qmedf,i = qmew,i ∙ rd,i (7-46)» 

 9) I nr. 2.4.1.1 gjøres følgende endringer: 

a) I forklaringen til ligning (7-59) tilføyes følgende rad: 

«Δti = målingsintervallet [s].» 

b) I forklaringen til ligning (7-60) skal raden for «Ti,AUX» lyde: 

«Ti,AUX = tilsvarende dreiemomentverdi som kreves for å drive hjelpeutstyr, bestemt i samsvar med ligning (6-

18) i vedlegg VI.» 

10) I nr. 2.4.1.2 gjøres følgende endringer i forklaringen til ligning (7-64): 

a) Raden for «Pi» skal lyde: 

«Pi = motoreffekt for fase i [kW] beregnet ved å tilføye til målt effekt Pmeas [kW] den effekten som kreves for å 

drive hjelpeutstyr PAUX [kW], bestemt i samsvar med ligning (6-8) i vedlegg VI (Pi = Pmeas + PAUX),» 
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b) Følgende rad tilføyes: 

«Nmode = antall faser i den aktuelle NRSC-prøvingen med enkeltfaser.» 

11) I nr. 2.4.2.2 gjøres følgende endringer: 

a) Ligning (7-66) skal lyde: 

«ePM =
qmPM

∑ (Pi∙WFi)
Nmode
i= 1

 (7-66)» 

b) I forklaringen til ligning (7-66) gjøres følgende endringer: 

i) Raden for «Pi» skal lyde: 

«Pi = motoreffekt for fase i [kW] beregnet ved å tilføye til målt effekt Pmeas [kW] den effekten som kreves 

for å drive hjelpeutstyr PAUX [kW], bestemt i samsvar med ligning (6-8) i vedlegg VI  

(Pi = Pmeas + PAUX),» 

ii) Følgende rad tilføyes: 

«Nmode = antall faser i den aktuelle NRSC-prøvingen med enkeltfaser.» 

c) Ligning (7-67) skal lyde: 

«ePM =
∑ (qmPMi∙WFi)

Nmode
i= 1

∑ (Pi∙WFi)
Nmode
i= 1

 
(7-67)» 

d) I forklaringen til ligning (7-67) gjøres følgende endringer: 

i) Raden for «Pi» skal lyde: 

«Pi = motoreffekt for fase i [kW] beregnet ved å tilføye til målt effekt Pmeas [kW] den effekten som kreves 

for å drive hjelpeutstyr PAUX [kW], bestemt i samsvar med ligning (6-8) i vedlegg VI  

(Pi = Pmeas + PAUX),» 

ii) Følgende rad tilføyes: 

«Nmode = antall faser i den aktuelle NRSC-prøvingen med enkeltfaser.» 

12) I nr. 3.3.4 skal første ledd lyde: 

«Ved HC-måling skal xTHC[THC-FID] beregnes ved hjelp av den opprinnelige THC-forurensningskonsentrasjonen xTHC[THC-

FID]init fra nr. 7.3.1.3 i vedlegg VI ved hjelp av ligning (7-83):» 

13) I nr. 3.3.5 skal siste punktum lyde: 

«En viss strømningsveid gjennomsnittskonsentrasjon for et utslipp ved utslippsgrenseverdien kan i visse tilfeller allerede 

forventes på grunnlag av tidligere prøving med lignende motorer eller prøving med lignende utstyr og instrumenter.» 

14) Nr. 3.5 skal lyde: 

«3.5. Måling av gassutslipp i råeksos» 

15) I nr. 3.5.3 bokstav c) skal ligning (7-113) lyde: 

«ṅexh =
ṁfuel∙WC∙(1+XH2Oexhdry)

Mc∙XCcombdry
 (7-113)» 

16) Nr. 3.6.1 skal lyde: 

«3.6.1. Beregning av utslippsmasse og bakgrunnskorreksjon 

Beregningen av gassutslippsmassen mgas [g/prøving] som funksjon av utslippsmolstrømmen beregnes som følger: 

a) Kontinuerlig prøvetaking, varierende strømningshastighet, beregnes ved hjelp av ligning (7-106): 

mgas =
1

f
∙ Mgas ∙ ∑

N

i= 1

ṅexhi ∙ Xgasi 
[se ligning (7-106)] 
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der 

Mgas = molmasse av generiske utslipp [g/mol], 

ṅexhi = momentan molstrøm av eksos under våte forhold [mol/s], 

xgasi = momentan molkonsentrasjon av generisk gass under våte forhold [mol/mol], 

f = dataprøvetakingsfrekvens [Hz], 

N = antall målinger [-]. 

b) Kontinuerlig prøvetaking, konstant strømningshastighet, beregnes ved hjelp av ligning (7-107): 

mgas = Mgas ∙ ṅexh ∙ x̅gas ∙ Δt [se ligning (7-107)] 

der 

Mgas = molmasse av generiske utslipp [g/mol], 

ṅexh = molstrøm av eksos under våte forhold [mol/s], 

x̅gas = gjennomsnittlig molbrøk av gassutslipp under våte forhold [mol/mol], 

Δt = prøvingsintervallets varighet. 

c) Partiprøvetaking, uavhengig av om strømningshastigheten er varierende eller konstant, beregnes ved hjelp av 

ligning (7-108): 

mgas =
1

f
∙ Mgas ∙ x̅gas ∑

N

i= 1

ṅexhi 
[se ligning (7-108)] 

der 

Mgas = molmasse av generiske utslipp [g/mol], 

ṅexhi = momentan molstrøm av eksos under våte forhold [mol/s], 

x̅gas = gjennomsnittlig molbrøk av gassutslipp under våte forhold [mol/mol], 

f = dataprøvetakingsfrekvens [Hz], 

N = antall målinger [-]. 

d) For fortynnet eksos skal de beregnede verdiene for massen av forurensende stoffer korrigeres ved å trekke fra 

massen av bakgrunnsutslipp, som følge av fortynningsluft: 

i) Først bestemmes fortynningsluftens molstrøm nairdil [mol/s] for hele prøvingsintervallet. Dette kan være 

en målt mengde eller en mengde som beregnes ut fra strømmen av fortynnet eksos og den strøm-

ningsveide gjennomsnittlige andelen av fortynningsluft i den fortynnede eksosen, x̅dil/exh. 

ii) Den samlede strømmen av fortynningsluft nairdil [mol] multipliseres med gjennomsnittskonsentrasjonen 

av bakgrunnsutslipp. Dette kan være et tidsveid gjennomsnitt eller et volumveid gjennomsnitt (f.eks. fra 

proporsjonal bakgrunnsprøvetaking). Produktet nairdil og gjennomsnittskonsentrasjonen av et 

bakgrunnsutslipp er den samlede mengden bakgrunnsutslipp. 

iii) Dersom resultatet er en molmengde, skal det omregnes til en masse av bakgrunnsutslipp mbkgnd [g] ved å 

multiplisere det med utslippets molmasse, Mgas [g/mol]. 

iv) Den samlede bakgrunnsmassen trekkes fra den samlede massen for å korrigere for bakgrunnsutslipp. 

v) Den samlede strømmen av fortynningsluft kan bestemmes ved direkte strømningsmåling. I dette tilfellet 

skal den samlede bakgrunnsmassen beregnes ved hjelp av strømmen av fortynningsluft, nairdil. 

Bakgrunnsmassen trekkes fra den samlede massen. Resultatet brukes ved beregning av bremsespesifikke 

utslipp.  
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vi) Den samlede strømmen av fortynningsluft kan bestemmes ut fra den samlede strømmen av fortynnet 

eksos og en kjemisk balanse for drivstoffet, innsugingsluften og eksosen som angitt i nr. 3.4. I dette 

tilfellet skal den samlede bakgrunnsmassen beregnes ved hjelp av den samlede strømmen av fortynnet 

eksos, ndexh. Deretter multipliseres dette resultatet med den strømningsvektede gjennomsnittlige andelen 

av fortynningsluft i den fortynnede eksosen, x̅dil/exh. 

I de to tilfellene v) og vi) benyttes ligning (7-115) og (7-116): 

mbkgnd = Mgas ∙ xgasdil ∙ nairdil eller mbkgnd = Mgas ∙ x̅dil/exh ∙ x̅bkgnd ∙ ndexh (7-115) 

mgascor = mgas – mbkgnd (7-116) 

der 

mgas = samlet masse av gassutslipp [g], 

mbkgnd = samlet bakgrunnsmasse [g], 

mgascor = gassmasse som er korrigert for bakgrunnsutslipp [g], 

Mgas = molekylmasse av generiske gassutslipp [g/mol], 

xgasdil = konsentrasjon av gassutslipp i fortynningsluften [mol/mol], 

nairdil = fortynningsluftens molstrøm [mol], 

x̅dil/exh = strømningsveid gjennomsnittlig andel av fortynningsluft i fortynnet eksos [mol/mol], 

x̅bkgnd = gassandel av bakgrunnsutslippet [mol/mol], 

ndexh = samlet strøm av fortynnet eksos [mol].» 

17) I nr. 3.6.3 bokstav b) gjøres følgende endringer: 

a) I punkt i) skal innledningen lyde: 

«PDP-metoden. På grunnlag av hastigheten som fortrengningspumpen (PDP) fungerer ved i et prøvingsintervall, 

brukes tilsvarende helling a1 og skjæringspunkt a0 [-], som beregnes etter kalibreringsmetoden angitt i nr. 3.9.2, til å 

beregne molstrømmen ṅ [mol/s] ved hjelp av ligning (7-117):» 

b) I punkt ii) skal innledningen lyde: 

«SSV-metoden. På grunnlag av Cd- og Re
#-ligningen bestemt i samsvar med nr. 3.9.4 beregnes molstrømmen for den 

subsoniske venturien (SSV) under utslippsprøving ṅ [mol/s] ved hjelp av ligning (7-119):» 

c) I punkt iii) skal innledningen lyde: 

«CFV-metoden. Ved beregning av molstrømmen gjennom én venturi eller en kombinasjon av venturier brukes de 

respektive gjennomsnittlige Cd-verdiene og andre konstanter bestemt i samsvar med nr. 3.9.5. Molstrømmen ṅ [mol/s] 

under utslippsprøving beregnes ved hjelp av ligning (7-120):» 

18) I nr. 3.8.1.1 gjøres følgende endringer: 

a) Ligning (7-126) skal lyde: 

«Wact = ∑N
i= 1 Pi ∙ Δti =

1

f
∙

1

3 600
∙

1

103 ∙
2∙π

60
∙ ∑ (ni ∙ Ti)

N
i= 1  (7-126)» 

b) I forklaringen til ligning (7-126) tilføyes følgende rad: 

«Δti = målingsintervallet [s].» 

c) Forklaringen til ligning (7-127) skal lyde: 

«der 

Ti,meas er målt verdi for momentant motordreiemoment, 

Ti,AUX er tilsvarende dreiemomentverdi som kreves for å drive hjelpeutstyr, bestemt i samsvar med nr. 7.7.2.3 

bokstav b) i vedlegg VI.» 
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19) I nr. 3.8.1.2 gjøres følgende endringer i forklaringen til ligning (7-131): 

a) Raden for «Pi» skal lyde: 

«Pi = motoreffekt for fase i [kW] beregnet ved å tilføye til målt effekt Pmeas [kW] den effekten som kreves for å 

drive hjelpeutstyr PAUX [kW], bestemt i samsvar med ligning (6-8) i vedlegg VI (Pi = Pmeas + PAUX),» 

b) Følgende rad tilføyes: 

«Nmode = antall faser i den aktuelle NRSC-prøvingen med enkeltfaser.» 

20) I nr. 3.8.2.2.1 gjøres følgende endringer: 

a) Ligning (7-133) skal lyde: 

«ePM =
ṁPM

∑ (Pi∙WFi)
Nmode
i= 1

 (7-133)» 

b) I forklaringen til ligning (7-133) gjøres følgende endringer: 

 i) Raden for «Pi» skal lyde: 

«Pi = motoreffekt for fase i [kW] beregnet ved å tilføye til målt effekt Pmeas [kW] den effekten som kreves for 

å drive hjelpeutstyr PAUX [kW], bestemt i samsvar med ligning (6-8) i vedlegg VI  

(Pi = Pmeas + PAUX),» 

ii) Følgende rad tilføyes: 

«Nmode = antall faser i den aktuelle NRSC-prøvingen med enkeltfaser.» 

21) I nr. 3.8.2.2.2 gjøres følgende endringer: 

a) Ligning (7-134) skal lyde: 

«ePM =
∑ (ṁPMi∙WFi)

Nmode
i= 1

∑ (Pi∙WFi)
Nmode
i= 1

 
(7-134)» 

b) I forklaringen til ligning (7-134) gjøres følgende endringer: 

 i) Raden for «Pi» skal lyde: 

«Pi = motoreffekt for fase i [kW] beregnet ved å tilføye til målt effekt Pmeas [kW] den effekten som kreves for 

å drive hjelpeutstyr PAUX [kW], bestemt i samsvar med ligning (6-8) i vedlegg VI  

(Pi = Pmeas + PAUX),» 

ii) Følgende rad tilføyes: 

«Nmode = antall faser i den aktuelle NRSC-prøvingen med enkeltfaser.» 

22) I nr. 3.9.3 bokstav a) skal ligning (7-140) lyde: 

«Cd = ṅref ∙
√Z ∙ 𝑀Mmix∙ R ∙ 𝑇Tin 

Cf ∙ At ∙ pin
 

(7-140)» 
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23) I nr. 5 i tillegg 3 tilføyes følgende tabell 7.9 og tabell 7.10: 

«Tabell 7-9 

Kritiske F-verdier, Fcrit90, i forhold til N - 1 og Nref - 1 ved 90 prosent konfidens 

N – 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 1000+ 

Nref – 1  

1 39,86 49,50 53,59 55,83 57,24 58,20 58,90 59,43 59,85 60,19 60,70 61,22 61,74 62,00 62,26 62,52 62,79 63,06 63,32 

2 8 526 9 000 9 162 9 243 9 293 9 326 9 349 9 367 9 381 9 392 9 408 9 425 9 441 9 450 9 458 9 466 9 475 9 483 9 491 

3 5 538 5 462 5 391 5 343 5 309 5 285 5 266 5 252 5 240 5 230 5 216 5 200 5 184 5 176 5 168 5 160 5 151 5 143 5 134 

4 4 545 4 325 4 191 4 107 4 051 4 010 3 979 3 955 3 936 3 920 3 896 3 870 3 844 3 831 3 817 3 804 3 790 3 775 3 761 

5 4 060 3 780 3 619 3 520 3 453 3 405 3 368 3 339 3 316 3 297 3 268 3 238 3 207 3 191 3 174 3 157 3 140 3 123 3 105 

6 3 776 3 463 3 289 3 181 3 108 3 055 3 014 2 983 2 958 2 937 2 905 2 871 2 836 2 818 2 800 2 781 2 762 2 742 2 722 

7 3 589 3 257 3 074 2 961 2 883 2 827 2 785 2 752 2 725 2 703 2 668 2 632 2 595 2 575 2 555 2 535 2 514 2 493 2 471 

8 3 458 3 113 2 924 2 806 2 726 2 668 2 624 2 589 2 561 2 538 2 502 2 464 2 425 2 404 2 383 2 361 2 339 2 316 2 293 

9 3 360 3 006 2 813 2 693 2 611 2 551 2 505 2 469 2 440 2 416 2 379 2 340 2 298 2 277 2 255 2 232 2 208 2 184 2 159 

10 3 285 2 924 2 728 2 605 2 522 2 461 2 414 2 377 2 347 2 323 2 284 2 244 2 201 2 178 2 155 2 132 2 107 2 082 2 055 

11 3 225 2 860 2 660 2 536 2 451 2 389 2 342 2 304 2 274 2 248 2 209 2 167 2 123 2 100 2 076 2 052 2 026 2 000 1 972 

12 3 177 2 807 2 606 2 480 2 394 2 331 2 283 2 245 2 214 2 188 2 147 2 105 2 060 2 036 2 011 1 986 1 960 1 932 1 904 

13 3 136 2 763 2 560 2 434 2 347 2 283 2 234 2 195 2 164 2 138 2 097 2 053 2 007 1 983 1 958 1 931 1 904 1 876 1 846 

14 3 102 2 726 2 522 2 395 2 307 2 243 2 193 2 154 2 122 2 095 2 054 2 010 1 962 1 938 1 912 1 885 1 857 1 828 1 797 

15 3 073 2 695 2 490 2 361 2 273 2 208 2 158 2 119 2 086 2 059 2 017 1 972 1 924 1 899 1 873 1 845 1 817 1 787 1 755 

16 3 048 2 668 2 462 2 333 2 244 2 178 2 128 2 088 2 055 2 028 1 985 1 940 1 891 1 866 1 839 1 811 1 782 1 751 1 718 

17 3 026 2 645 2 437 2 308 2 218 2 152 2 102 2 061 2 028 2 001 1 958 1 912 1 862 1 836 1 809 1 781 1 751 1 719 1 686 

18 3 007 2 624 2 416 2 286 2 196 2 130 2 079 2 038 2 005 1 977 1 933 1 887 1 837 1 810 1 783 1 754 1 723 1 691 1 657 

19 2 990 2 606 2 397 2 266 2 176 2 109 2 058 2 017 1 984 1 956 1 912 1 865 1 814 1 787 1 759 1 730 1 699 1 666 1 631 

20 2 975 2 589 2 380 2 249 2 158 2 091 2 040 1 999 1 965 1 937 1 892 1 845 1 794 1 767 1 738 1 708 1 677 1 643 1 607 

21 2 961 2 575 2 365 2 233 2 142 2 075 2 023 1 982 1 948 1 920 1 875 1 827 1 776 1 748 1 719 1 689 1 657 1 623 1 586 

20 2 949 2 561 2 351 2 219 2 128 2 061 2 008 1 967 1 933 1 904 1 859 1 811 1 759 1 731 1 702 1 671 1 639 1 604 1 567 
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N – 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 1000+ 

23 2 937 2 549 2 339 2 207 2 115 2 047 1 995 1 953 1 919 1 890 1 845 1 796 1 744 1 716 1 686 1 655 1 622 1 587 1 549 

24 2 927 2 538 2 327 2 195 2 103 2 035 1 983 1 941 1 906 1 877 1 832 1 783 1 730 1 702 1 672 1 641 1 607 1 571 1 533 

25 2 918 2 528 2 317 2 184 2 092 2 024 1 971 1 929 1 895 1 866 1 820 1 771 1 718 1 689 1 659 1 627 1 593 1 557 1 518 

26 2 909 2 519 2 307 2 174 2 082 2 014 1 961 1 919 1 884 1 855 1 809 1 760 1 706 1 677 1 647 1 615 1 581 1 544 1 504 

27 2 901 2 511 2 299 2 165 2 073 2 005 1 952 1 909 1 874 1 845 1 799 1 749 1 695 1 666 1 636 1 603 1 569 1 531 1 491 

28 2 894 2 503 2 291 2 157 2 064 1 996 1 943 1 900 1 865 1 836 1 790 1 740 1 685 1 656 1 625 1 593 1 558 1 520 1 478 

29 2 887 2 495 2 283 2 149 2 057 1 988 1 935 1 892 1 857 1 827 1 781 1 731 1 676 1 647 1 616 1 583 1 547 1 509 1 467 

30 2 881 2 489 2 276 2 142 2 049 1 980 1 927 1 884 1 849 1 819 1 773 1 722 1 667 1 638 1 606 1 573 1 538 1 499 1 456 

40 2 835 2 440 2 226 2 091 1 997 1 927 1 873 1 829 1 793 1 763 1 715 1 662 1 605 1 574 1 541 1 506 1 467 1 425 1 377 

60 2 791 2 393 2 177 2 041 1 946 1 875 1 819 1 775 1 738 1 707 1 657 1 603 1 543 1 511 1 476 1 437 1 395 1 348 1 291 

120 2 748 2 347 2 130 1 992 1 896 1 824 1 767 1 722 1 684 1 652 1 601 1 545 1 482 1 447 1 409 1 368 1 320 1 265 1 193 

1000+ 2 706 2 303 2 084 1 945 1 847 1 774 1 717 1 670 1 632 1 599 1 546 1 487 1 421 1 383 1 342 1 295 1 240 1 169 1 000 

Tabell 7-10 

Kritiske F-verdier, Fcrit95, i forhold til N - 1 og Nref – 1 ved 95 prosent konfidens 

N – 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 1000+ 

Nref – 1  

1 161,4 199,5 215,7 224,5 230,1 233,9 236,7 238,8 240,5 241,8 243,9 245,9 248,0 249,0 250,1 251,1 252,2 253,2 254,3 

2 18,51 19,00 19,16 19,24 19,29 19,33 19,35 19,37 19,38 19,39 19,41 19,42 19,44 19,45 19,46 19,47 19,47 19,48 19,49 

3 10,12 9 552 9 277 9 117 9 014 8 941 8 887 8 845 8 812 8 786 8 745 8 703 8 660 8 639 8 617 8 594 8 572 8 549 8 526 

4 7 709 6 944 6 591 6 388 6 256 6 163 6 094 6 041 5 999 5 964 5 912 5 858 5 803 5 774 5 746 5 717 5 688 5 658 5 628 

5 6 608 5 786 5 410 5 192 5 050 4 950 4 876 4 818 4 773 4 735 4 678 4 619 4 558 4 527 4 496 4 464 4 431 4 399 4 365 

6 5 987 5 143 4 757 4 534 4 387 4 284 4 207 4 147 4 099 4 060 4 000 3 938 3 874 3 842 3 808 3 774 3 740 3 705 3 669 

7 5 591 4 737 4 347 4 120 3 972 3 866 3 787 3 726 3 677 3 637 3 575 3 511 3 445 3 411 3 376 3 340 3 304 3 267 3 230 

8 5 318 4 459 4 066 3 838 3 688 3 581 3 501 3 438 3 388 3 347 3 284 3 218 3 150 3 115 3 079 3 043 3 005 2 967 2 928 

9 5 117 4 257 3 863 3 633 3 482 3 374 3 293 3 230 3 179 3 137 3 073 3 006 2 937 2 901 2 864 2 826 2 787 2 748 2 707 

10 4 965 4 103 3 708 3 478 3 326 3 217 3 136 3 072 3 020 2 978 2 913 2 845 2 774 2 737 2 700 2 661 2 621 2 580 2 538 
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N – 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 1000+ 

11 4 844 3 982 3 587 3 357 3 204 3 095 3 012 2 948 2 896 2 854 2 788 2 719 2 646 2 609 2 571 2 531 2 490 2 448 2 405 

12 4 747 3 885 3 490 3 259 3 106 2 996 2 913 2 849 2 796 2 753 2 687 2 617 2 544 2 506 2 466 2 426 2 384 2 341 2 296 

13 4 667 3 806 3 411 3 179 3 025 2 915 2 832 2 767 2 714 2 671 2 604 2 533 2 459 2 420 2 380 2 339 2 297 2 252 2 206 

14 4 600 3 739 3 344 3 112 2 958 2 848 2 764 2 699 2 646 2 602 2 534 2 463 2 388 2 349 2 308 2 266 2 223 2 178 2 131 

15 4 543 3 682 3 287 3 056 2 901 2 791 2 707 2 641 2 588 2 544 2 475 2 403 2 328 2 288 2 247 2 204 2 160 2 114 2 066 

16 4 494 3 634 3 239 3 007 2 852 2 741 2 657 2 591 2 538 2 494 2 425 2 352 2 276 2 235 2 194 2 151 2 106 2 059 2 010 

17 4 451 3 592 3 197 2 965 2 810 2 699 2 614 2 548 2 494 2 450 2 381 2 308 2 230 2 190 2 148 2 104 2 058 2 011 1 960 

18 4 414 3 555 3 160 2 928 2 773 2 661 2 577 2 510 2 456 2 412 2 342 2 269 2 191 2 150 2 107 2 063 2 017 1 968 1 917 

19 4 381 3 522 3 127 2 895 2 740 2 628 2 544 2 477 2 423 2 378 2 308 2 234 2 156 2 114 2 071 2 026 1 980 1 930 1 878 

20 4 351 3 493 3 098 2 866 2 711 2 599 2 514 2 447 2 393 2 348 2 278 2 203 2 124 2 083 2 039 1 994 1 946 1 896 1 843 

21 4 325 3 467 3 073 2 840 2 685 2 573 2 488 2 421 2 366 2 321 2 250 2 176 2 096 2 054 2 010 1 965 1,917 1,866 1,812 

22 4,301 3,443 3,049 2,817 2,661 2,549 2,464 2,397 2,342 2,297 2,226 2,151 2,071 2,028 1,984 1,938 1,889 1,838 1,783 

23 4,279 3,422 3,028 2,796 2,640 2,528 2,442 2,375 2,320 2,275 2,204 2,128 2,048 2,005 1,961 1,914 1,865 1,813 1,757 

24 4,260 3,403 3,009 2,776 2,621 2,508 2,423 2,355 2,300 2,255 2,183 2,108 2,027 1,984 1,939 1,892 1,842 1,790 1,733 

25 4,242 3,385 2,991 2,759 2,603 2,490 2,405 2,337 2,282 2,237 2,165 2,089 2,008 1,964 1,919 1,872 1,822 1,768 1,711 

26 4,225 3,369 2,975 2,743 2,587 2,474 2,388 2,321 2,266 2,220 2,148 2,072 1,990 1,946 1,901 1,853 1,803 1,749 1,691 

27 4,210 3,354 2,960 2,728 2,572 2,459 2,373 2,305 2,250 2,204 2,132 2,056 1,974 1,930 1,884 1,836 1,785 1,731 1,672 

28 4,196 3,340 2,947 2,714 2,558 2,445 2,359 2,291 2,236 2,190 2,118 2,041 1,959 1,915 1,869 1,820 1,769 1,714 1,654 

29 4,183 3,328 2,934 2,701 2,545 2,432 2,346 2,278 2,223 2,177 2,105 2,028 1,945 1,901 1,854 1,806 1,754 1,698 1,638 

30 4,171 3,316 2,922 2,690 2,534 2,421 2,334 2,266 2,211 2,165 2,092 2,015 1,932 1,887 1,841 1,792 1,740 1,684 1,622 

40 4,085 3,232 2,839 2,606 2,450 2,336 2,249 2,180 2,124 2,077 2,004 1,925 1,839 1,793 1,744 1,693 1,637 1,577 1,509 

60 4,001 3,150 2,758 2,525 2,368 2,254 2,167 2,097 2,040 1,993 1,917 1,836 1,748 1,700 1,649 1,594 1,534 1,467 1,389 

120 3,920 3,072 2,680 2,447 2,290 2,175 2,087 2,016 1,959 1,911 1,834 1,751 1,659 1,608 1,554 1,495 1,429 1,352 1,254 

1000+ 3,842 2,996 2,605 2,372 2,214 2,099 2,010 1,938 1,880 1,831 1,752 1,666 1,571 1,517 1,459 1,394 1,318 1,221 1,000» 
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24) I tillegg 5 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2.2 skal raden for «Pi» i forklaringen til ligning (7-178) lyde: 

«Pi = motoreffekt for fase i [kW] beregnet ved å tilføye til målt effekt Pmeas [kW] den effekten som kreves for å 

drive hjelpeutstyr PAUX [kW], bestemt i samsvar med ligning (6-8) i vedlegg VI (Pi = Pmeas + PAUX),» 

b) I nr. 2.3 skal første punktum lyde: 

«De endelige resultatene av NRSC-prøvingen og de veide gjennomsnittsresultatene av NRTC-prøvingen skal 

avrundes i ett trinn til tre signifikante sifre i samsvar med ASTM E 29-06B.» 

 _____   
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VEDLEGG VIII 

I vedlegg VIII til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 4.2.2.2 siste ledd skal nytt punktum lyde: 

«En beskrivelse av tilkoplingen til og metoden for å lese disse registrene skal inngå i opplysningsmappen som angitt i del A 

i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.» 

2) I nr. 4.5.1 skal bokstav b) lyde: 

«b) For en motor av type 2 skal den resulterende differansen mellom høyeste og laveste GERcycle innenfor familien aldri 

overstige intervallet som er angitt i nr. 2.4.15 i vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656, unntatt der 

det er tillatt i henhold til nr. 3.1.» 

3) Nr. 6.4.1 skal lyde: 

«6.4.1. Produsenten skal framlegge for godkjenningsmyndigheten dokumentasjon som viser at GERcycle-intervallet for alle 

medlemmer av dobbeltdrivstoffmotorfamilien er innenfor intervallet som er angitt i nr. 2.4.15 i vedlegg IX til 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/656, eller når det gjelder motorer med regulerbar betjening av GERcycle, 

oppfyller kravene i nr. 6.5 (for eksempel gjennom algoritmer, funksjonsanalyser, beregninger, simuleringer, 

resultater av tidligere prøvinger osv.).» 

4) Nytt nr. 6.8 skal lyde: 

«6.8. Dokumentasjon av demonstrasjonen 

Demonstrasjonen som utføres i henhold til nr. 6.1–6.7.1 skal dokumenteres i en demonstrasjonsrapport. Rapporten 

skal 

a) beskrive demonstrasjonen som ble utført, herunder opplysninger om den gjeldende prøvingssyklusen, 

b) inngå i opplysningsmappen som angitt i del A i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.» 

5) I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 7.1.3.2.1 skal innledningen til første ledd lyde: 

«Dersom de nøyaktige ligningene brukes til å beregne momentanverdier av ugas i samsvar med nr. 7.1.3.2. bokstav a), 

skal ugas ved beregning av masse per prøving av et gassutslipp for variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og 

prøvingssykluser med ramper (RMC) inngå i summeringen i ligning (7-2) i nr. 2.1.2 i vedlegg VII ved hjelp av ligning 

(8-1):» 

b) I nr. 7.1.3.3 skal annet ledd lyde: 

«Kravene i nr. 8.2.1.2 i vedlegg VI får anvendelse på regulering av fortynningsforholdet. Det gjelder særlig at 

foregripende regulering basert på en tidligere registrert prøvingskjøring skal brukes dersom den samlede 

omdanningstiden for målingen av eksosstrømmen og delstrømssystemet overstiger 0,3 s. I så fall skal den sammenlagte 

stigningstiden være ≤ 1 s og den sammenlagte forsinkelsen ≤ 10 s. Bortsett fra i tilfeller der massestrømmen av eksos 

måles direkte, skal massestrømmen av eksos bestemmes ved å bruke verdiene av α , γ, δ og ε som er bestemt i samsvar 

med nr. 7.1.5.3.» 

c) I nr. 7.1.3.4. skal første punktum i leddet under overskriften lyde: 

«Strømningsmåleren nevnt i nr. 9.4.5.3 og 9.4.5.4 i vedlegg VI skal ikke være følsom overfor endringer i eksosens 

sammensetning og tetthet.» 

d) I nr. 7.1.4.1 skal overskriften lyde: 

«7.1.4.1. Bestemmelse av bakgrunnskorrigerte konsentrasjoner» 

e) Nr. 7.1.5.2 skal lyde: 

«7.1.5.2. Beregning av drivstoffblandingens bestanddeler 

Ligning (8-2)–(8-7) skal brukes til å beregne drivstoffblandingens grunnstoffsammensetning: 

qmf = qmf1 + qmf2 (8-2) 

wH =
wH1 × qmf1 + wH2 × qmf2

qmf1 + qmf2
 (8-3) 
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wC =
wC1 × qmf1 + wC2 × qmf2

qmf1 + qmf2
 (8-4) 

wS =
wS1 × qmf1 + wS2 × qmf2

qmf1 + qmf2
 (8-5) 

wN =
wN1 × qmf1 + wN2 × qmf2

qmf1 + qmf2
 (8-6) 

wO =
wO1 × qmf1 + wO2 × qmf2

qmf1 + qmf2
 (8-7) 

der 

qmf1 er massestrømmen av drivstoff 1 [kg/s], 

qmf2 er massestrømmen av drivstoff 2 [kg/s], 

wH er drivstoffets hydrogeninnhold [masseprosent], 

wC er drivstoffets karboninnhold [masseprosent], 

wS er drivstoffets svovelinnhold [masseprosent], 

wN er drivstoffets nitrogeninnhold [masseprosent], 

wO er drivstoffets oksygeninnhold [masseprosent].» 

f) Nytt nr. 7.1.5.3 skal lyde: 

«7.1.5.3. Beregning av molarforholdet for H, C, S, N og O i forhold til C for drivstoffblandingen 

Beregningen av atomforholdet (særlig H/C-forholdet α) er angitt i vedlegg VII ved hjelp av ligning  

(8-8)–(8-11): 

α = 11,9164 ∙
wH

wC
 (8-8) 

α = 0,37464 ∙
wS

wC
 (8-9) 

δ = 0,85752 ∙
wN

wC
 (8-10) 

ε = 0,75072 ∙
wO

wC
 (8-11) 

der 

wH er drivstoffets hydrogeninnhold, massebrøk [g/g] eller [masseprosent], 

wC er drivstoffets karboninnhold, massebrøk [g/g] eller [masseprosent], 

wS er drivstoffets svovelinnhold, massebrøk [g/g] eller [masseprosent], 

wN er drivstoffets nitrogeninnhold, massebrøk [g/g] eller [masseprosent], 

wO er drivstoffets oksygeninnhold, massebrøk [g/g] eller [masseprosent], 

α er molarforhold for hydrogen (H/C), 

γ er molarforhold for svovel (S/C), 

δ er molarforhold for nitrogen (N/C), 

ε er molarforhold for oksygen (O/C), 

når det gjelder et drivstoff CΗαΟεΝδSγ.»  
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g) I nr. 7.2.3 første ledd skal siste punktum lyde: 

«De momentane molarforholdene for bestanddeler skal føres inn i ligning (7-88), (7-90) og (7-91) i vedlegg VII for den 

kontinuerlige kjemiske balansen.» 

h) I nr. 7.2.3.1 skal innledningen til ligning (8-16) lyde: 

«I tilfeller der massestrømmen av eksos beregnes på grunnlag av drivstoffblandingen, skal wC i ligning (7-113) i 

vedlegg VII beregnes ved hjelp av ligning (8-16):» 

 _____   
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VEDLEGG IX 

I nr. 2 i tillegg 2 til vedlegg IX til delegert forordning (EU) 2017/654 skal innledningen før ligning (9-5) lyde: 

«Sλ-verdien kan bestemmes ut fra forholdet mellom forholdet mellom den støkiometriske sammensetningen av oksygen 

og metan og forholdet mellom den støkiometriske sammensetningen av oksygen og drivstoffblandingen som tilføres 

motoren, som angitt i ligning (9-5):» 

 _____   
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VEDLEGG X 

I vedlegg XIII til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende endringer i nr. 1: 

1) I nr. 1 skal innledningen lyde: 

«1) EU-typegodkjenninger som er gitt på grunnlag av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009(*) og dens 

gjennomføringstiltak, dersom en teknisk instans bekrefter at motoren oppfyller 

 ___________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 av 18. juni 2009 om typegodkjenning av motorvogner og 

motorer med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer (Euro VI), om tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer, om endring av forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF, og om oppheving av 

direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF (EUT L 188 av 18.7.2009, s. 1).» 

2) I nr. 2 skal innledningen lyde: 

«2) Typegodkjenning i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 49, endringsserie 06(**), dersom en teknisk instans bekrefter 

at motoren oppfyller 

 ___________  

(**) Reglement nr. 49 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) — Ensartede bestemmelser 

om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra motorer med kompresjonstenning og motorer med 

elektrisk tenning til bruk i kjøretøyer (EFT L 171 av 24.6.2013, s. 1.» 

 _____   
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VEDLEGG XI 

I nr. 3.15 i vedlegg XV til delegert forordning (EU) 2017/654 skal bokstav a) lyde: 

«a) Dersom motoren skal brukes innenfor Unionen på diesel eller gassolje beregnet på bruk i ikke-veigående mobile 

maskiner, en erklæring om at et drivstoff med et svovelinnhold på høyst 10 mg/kg (20 mg/kg ved sluttdistribusjon), 

et cetantall på minst 45 og et FAME-innhold på høyst 8% v/v skal brukes.» 

 _____   
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VEDLEGG XII 

I vedlegg I til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende rettelser: 

1) Nr. 2.4.1 skal lyde: 

«2.4.1. Motorer som bruker CNG som drivstoff og er konstruert for å kjøre på gass i H-området eller L-området» 

2) Nr. 2.5.2 og 2.5.2.1 skal lyde: 

«2.5.2. Drivstoffspesifikk dobbeltdrivstoffmotor som bruker flytende naturgass (LNG) som drivstoff 

2.5.2.1. For en dobbeltdrivstoffmotorfamilie der motorene er kalibrert for en spesifikk LNG-sammensetning som gir en  

λ-forskyvningsfaktor som ikke avviker mer enn 3 % fra λ-forskyvningsfaktoren for G20-drivstoffet som er angitt i 

vedlegg IX, og hvis etaninnhold ikke overstiger 1,5 %. Den representative motoren skal bare prøves med 

referansedrivstoffet G20 eller det tilsvarende drivstoffet som er framstilt ved å bruke en blanding av 

rørledningsgass og andre gasser, som angitt i tillegg 1 til vedlegg IX.» 

 _____   
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VEDLEGG XIII 

I vedlegg III til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende rettelser: 

1) Nr. 3.1.2 skal lyde: 

«3.1.2. Motorer fra forskjellige motorfamilier kan dessuten kombineres i familier på grunnlag av den typen system for 

etterbehandling av eksos som brukes, eller dersom etterbehandling ikke brukes, på grunnlag av likheten i 

utslippskontrollsystemets tekniske egenskaper. Motorer med annen innvendig diameter og slaglengde, annen 

oppbygning, andre luftinntakssystemer eller andre drivstoffsystemer kan anses som likeverdige med hensyn til 

utslippsforringelsesegenskaper dersom produsenten gir opplysninger til godkjenningsmyndigheten om at det 

foreligger rimelig teknisk grunnlag for dette. For å kunne plassere motorfamilier som har samme tekniske 

spesifikasjoner for og samme montering av systemer for etterbehandling av eksos, i samme motorfamilie/ 

etterbehandlingssystem skal produsenten gi opplysninger til godkjenningsmyndigheten som dokumenterer at 

ytelsen for slike motorer med hensyn til utslippsreduksjon er likeverdig.» 

2) I nr. 3.4.1.3 skal annet punktum lyde: 

«Godkjenningsmyndigheten skal ikke nekte å godkjenne vedlikeholdskrav som er rimelige og teknisk nødvendige, 

herunder, men ikke begrenset til, kravene som er angitt i nr. 3.4.1.4.» 

 _____  
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VEDLEGG XIV 

I vedlegg IV til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende rettelser: 

1) Nr. 2.3.1 skal lyde: 

«2.3.1. En hjelpestrategi for utslippskontroll kan aktiveres av en motor eller en ikke-veigående mobil maskin, forutsatt at 

hjelpestrategien for utslippskontroll» 

2) I tillegg 1 gjøres følgende rettelser: 

a) Nr. 2.3.1 skal lyde: 

«2.3.1. Det er tillatt å bruke en reagensbeholder og et doseringssystem som er oppvarmet eller uoppvarmet. Et 

oppvarmet system skal oppfylle kravene i nr. 2.3.2.2–2.3.2.2.4. Et uoppvarmet system skal oppfylle kravene i 

nr. 2.3.2.3.» 

b) Nr. 2.3.2.2 skal lyde: 

«2.3.2.2. Kriterier for utforming av et oppvarmet system 

Et oppvarmet system skal være utformet slik at det oppfyller ytelseskravene i nr. 2.3.2–2.3.2.2.4 når det 

prøves etter den fastsatte framgangsmåten.» 

c) Nr. 3.1 skal lyde: 

«3.1. OEM-produsenten skal levere skriftlig veiledning om utslippskontrollsystemet og dets korrekte funksjon til alle 

sluttbrukere av ikke-veigående mobiler maskiner i samsvar med vedlegg XV.» 

d) Nr. 7.1.1.1 skal lyde: 

«7.1.1.1. Verdien av CDmin som er angitt av produsenten, skal brukes under demonstrasjonen som er definert i 

avsnitt 13, og registreres i del C i opplysningsdokumentet som er angitt i vedlegg I til gjennomførings-

forordning (EU) 2017/656.» 

e) Nr. 9.–9.2.3.2 erstattes med følgende numre: 

«9. Andre feil som kan skyldes ulovlige inngrep 

9.1. I tillegg til nivået av reagens i reagensbeholderen, reagenskvaliteten og avbrytelser i doseringen skal 

følgende feil overvåkes, ettersom de kan skyldes ulovlige inngrep: 

a) Feil i diagnosesystemet for NOx-kontroll (NCD) som beskrevet i nr. 9.2.1. 

b) Feil i ventilen i systemet for resirkulering av eksos (EGR) som beskrevet i nr. 9.2.2. 

9.2. Overvåkingskrav og tellere 

9.2.1. NCD-system 

9.2.1.1. Diagnosesystemet for NOx-kontroll (NCD) skal overvåkes med henblikk på elektriske feil og fjerning eller 

deaktivering av følere som hindrer systemet i å diagnostisere andre feil nevnt i avsnitt 6–8 (overvåking av 

komponenter). 

En ufullstendig liste over følere som påvirker diagnostiseringsevnen, omfatter følere som direkte måler 

NOx-konsentrasjonen, følere for ureakvalitet, følere for omgivelsestemperatur og følere som brukes til å 

overvåke reagensdosering, reagensnivå eller reagensforbruk. 

9.2.1.2. Det skal finnes en teller for hver av overvåkingsfeilene. Tellerne for NCD-systemet skal telle antall 

motordriftstimer der det er bekreftet at DTC-en i tilknytning til en funksjonssvikt i overvåkingssystemet er 

aktiv. Forskjellige NCD-systemfeil kan samles i én enkelt teller. 

9.2.1.2.1. Produsenten kan samle feil i NCD-systemet og feil i ett eller flere av systemene som er oppført i avsnitt 7 og 

8 og i nr. 9.2.2, i én enkelt teller. 

9.2.1.3. Nærmere opplysninger om kriterier og mekanismer for aktivering og deaktivering av telleren eller tellerne 

for NCD-systemet finnes i avsnitt 11. 
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9.2.2. Hindret EGR-ventil 

9.2.2.1. Systemet for resirkulering av eksos (EGR) skal overvåkes med henblikk på en hindret EGR-ventil. 

9.2.2.2. Det skal finnes en teller for en hindret EGR-ventil. Telleren for EGR-ventilen skal telle antall 

motordriftstimer der det er bekreftet at DTC-en i tilknytning til en hindret EGR-ventil er aktiv. 

9.2.2.2.1. Produsenten kan samle feil med hindret EGR-ventil og feil i ett eller flere av systemene som er oppført i 

avsnitt 7 og 8 og i nr. 9.2.1, i én enkelt teller. 

9.2.2.3. Nærmere opplysninger om kriterier og mekanismer for aktivering og deaktivering av telleren for EGR-

ventilen finnes i avsnitt 11.» 

f) Nr. 10.2.1 skal lyde: 

«10.2.1. Demonstrasjonen av at overvåkingssystemene for andre motorer i NDC-familien er likeverdige, kan utføres 

ved å framlegge for godkjenningsmyndighetene opplysninger som algoritmer, funksjonsanalyser osv.» 

g) Nr. 10.2.3 skal lyde: 

«10.2.3. Dersom motorer i en motorfamilie tilhører en NCD-motorfamilie som allerede er EU-typegodkjent, som 

nevnt i nr. 10.2.1 (figur 4.3), skal denne motorfamiliens samsvar anses å være demonstrert uten ytterligere 

prøving, forutsatt at produsenten demonstrerer overfor myndigheten at overvåkingssystemene som er 

nødvendige for å oppfylle kravene i dette tillegg, er de samme i de aktuelle motorfamiliene og NCD-

motorfamiliene. 

Tabell 4.1 

Illustrasjon av innholdet i demonstrasjonsprosessen i samsvar med bestemmelsene i nr. 10.3 og 10.4 

Mekanisme Demonstrasjonselementer 

Aktivering av varslingssystem som angitt i 

nr. 10.3 

— To aktiveringsprøvinger (herunder mangel på reagens) 

— Ytterligere demonstrasjonselementer, etter relevans 

Aktivering av system for motivering på lavt 

nivå som angitt i nr. 10.4 

— To aktiveringsprøvinger (herunder mangel på reagens) 

— Ytterligere demonstrasjonselementer, etter relevans 

— En prøving av dreiemomentbegrensning 

Aktivering av system for kraftig motivering 

som angitt i nr. 10.4 

— To aktiveringsprøvinger (herunder mangel på reagens) 

— Ytterligere demonstrasjonselementer, etter relevans» 

h) Nr. 10.3.3.5.2 skal lyde: 

«10.3.3.5.2. Demonstrasjonen av aktiveringen av varslingssystemet anses å være fullført dersom varslingssystemet ved 

slutten av hver demonstrasjonsprøving som er utført i samsvar med nr. 10.3.3, er blitt korrekt aktivert, og 

DTC-en for den valgte feilen har fått statusen «bekreftet og aktiv».» 

i) Nr. 10.4.2 og 10.4.3 skal lyde: 

«10.4.2. Prøvingssekvensen skal demonstrere aktiveringen av motiveringssystemet i tilfelle av feil som 

godkjenningsmyndigheten har valgt fra listen nevnt i nr. 10.3.2.1 for prøving av varslingssystemet. 

 10.4.3. For denne demonstrasjonen gjelder følgende: 

a) Produsenten kan, etter avtale med godkjenningsmyndigheten, framskynde prøvingen ved å simulere at et 

visst antall driftstimer er oppnådd. 

b) Den dreiemomentbegrensningen som kreves for motivering på lavt nivå, kan demonstreres samtidig som 

den generelle godkjenningsprosessen for motorytelse gjennomføres i samsvar med denne forordning. Det 

kreves ikke separat måling av dreiemomentet under demonstrasjonen av motiveringssystemet i dette 

tilfellet.  
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c) Systemet for motivering på lavt nivå skal, dersom det er relevant, demonstreres i samsvar med kravene i 

nr. 10.4.5. 

d) Systemet for kraftig motivering skal demonstreres i samsvar med kravene i nr. 10.4.6.» 

j) Nr. 13.3 skal lyde: 

«13.3. Utslippene av forurensende stoffer som følger av denne prøvingen, skal ikke overstige NOx-grenseverdien 

angitt i nr. 7.1.1.» 

3) I tillegg 4 gjøres følgende rettelser: 

a) Nr. 2.3.2.3 skal lyde: 

«2.3.2.3. I tilfeller der det kreves mer enn driftstiden som er angitt i tabell 4,5, for at overvåkingsinnretningene 

nøyaktig skal kunne påvise og bekrefte en partikkelkontrollfeil (f.eks. overvåkingsinnretninger som bruker 

statistiske modeller eller baserer seg på den ikke-veigående mobile maskinens væskeforbruk), kan 

godkjenningsmyndigheten tillate en lengre overvåkingsperiode, forutsatt at produsenten begrunner dette 

behovet (f.eks. tekniske årsaker, forsøksresultater, egne erfaringer osv.).» 

b) Nr. 6.1 skal lyde: 

«6.1. PCD-systemet skal påvise fullstendig fjerning av systemet for etterbehandling av partikler, også fjerning av 

følere som brukes til å overvåke, aktivere, deaktivere eller tilpasse driften av systemet.» 

 _____   
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VEDLEGG XV 

I vedlegg V til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende rettelser i nr. 1: 

1) Annet og tredje ledd skal lyde: 

«I dette vedlegg angis de tekniske kravene til området som er knyttet til den relevante NRSC-syklusen, der mengden som 

utslippene kan overstige utslippsgrensene angitt i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628 med, kontrolleres. 

Dersom en motor prøves på den måten som er beskrevet i prøvingskravene i avsnitt 4, skal utslippsprøvene av forurensende 

gasser og partikler som tas på et tilfeldig valgt punkt innenfor det gjeldende kontrollområdet som er definert i avsnitt 2, ikke 

overstige de gjeldende utslippsgrenseverdiene i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628 multiplisert med en faktor på 

2,0.» 

2) Siste ledd skal lyde: 

«Monteringsanvisningene som produsenten leverer til OEM-produsenten i samsvar med vedlegg XIV, skal angi de øvre og 

nedre grensene for det gjeldende kontrollområdet og skal inneholde en erklæring for å presisere at OEM-produsenten ikke 

skal montere motoren på en slik måte at den begrenser motoren til permanent å kjøre bare ved kombinasjoner av turtall og 

dreiemoment utenfor kontrollområdet for dreiemomentkurven som tilsvarer den godkjente motortypen eller 

motorfamilien.» 

 _____   
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VEDLEGG XVI 

I vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende rettelser: 

 1) I nr. 5.2.5.6 skal annet ledd lyde: 

«Dersom turtallsregulatoren som er montert i motoren, brukes, skal 100 % turtall være det regulerte motorturtallet som 

definert i artikkel 1 nr. 24.» 

 2) Nr. 6.3.1 skal lyde: 

«6.3.1. Grunnlag for utslippsmåling 

Grunnlaget for måling av spesifikke utslipp er ukorrigert nettoeffekt som definert i artikkel 3 nr. 25 i forordning 

(EU) 2016/1628.» 

 3) I nr. 6.3.3 annet ledd skal siste punktum lyde: 

«Effekten som tas opp av hjelpeutstyret, skal brukes til å justere innstillingsverdiene og beregne arbeidet som motoren 

utfører under prøvingssyklusen, i samsvar med nr. 7.7.1.3 eller 7.7.2.3 bokstav b).» 

 4) I nr. 7.4.2.1 erstattes de to leddene under figur 6.3 med følgende: 

a) Bokstav a) skal lyde: 

«a) Kaldstartsyklusen skal begynne enten etter at motoren og systemet for etterbehandling av eksos er kjølt ned til 

romtemperatur ved naturlig kjøling av motoren, eller etter tvungen kjøling og etter at motor-, kjølevanns- og 

oljetemperaturen, systemene for etterbehandling av eksos og alle motorens betjeningsinnretninger er stabilisert 

mellom 293 K og 303 K (20 °C og 30 °C). Målingen av utslipp for denne syklusen skal settes i gang når den 

kalde motoren startes.» 

b) Bokstav c) skal lyde: 

«c) Varmstartsyklusen begynner umiddelbart etter stabiliseringsperioden med igangsetting av motoren. 

Gassanalysatorene skal slås på minst ti sekunder før utløpet av stabiliseringsperioden for å unngå signaltopper 

når tenningen slås på. Målingen av utslipp for denne syklusen skal settes i gang samtidig med at motoren startes. 

Bremsespesifikke utslipp uttrykt i g/kWh eller i antall per kilowattime (#/kWh) for PN bestemmes etter 

framgangsmåtene definert i dette avsnitt for både prøvingssyklusen med kaldstart og prøvingssyklusen med 

varmstart. Utslipp som veies sammen, beregnes ved å vekte resultatene fra kaldstart med 10 %, og resultatene fra 

varmstart med 90 %, som beskrevet i vedlegg VII.» 

 5) I nr. 7.6 endres «som definert i artikkel 2 nr. 12» til «som definert i artikkel 1 nr. 12». 

 6) I nr. 7.6.3.1 bokstav b) skal fjerde og femte punktum lyde: 

«Den registrerte effekten skal ikke overstige den nominelle effekten som er definert i artikkel 3 nr. 27 i forordning (EU) 

2016/1628, med mer enn 12,5 %. Dersom denne verdien overskrides, skal produsenten endre den angitte nominelle 

effekten.» 

 7) I nr. 7.7.2.3 skal andre rad i forklaringen til ligning (6-16) lyde: 

«max.torque er det største dreiemomentet for det aktuelle prøvingsturtallet hentet fra motorens effektdiagram 

utarbeidet i samsvar med nr. 7.6.2, og om nødvendig justert i samsvar med nr. 7.7.2.3 bokstav b).» 

 8) I nr. 8.2.3.5 skal siste punktum lyde: 

«Dersom en partikkelmasse på 400 μg eller mer forventes, skal imidlertid prøvetakingsmediene stabiliseres i minst 

60 min.» 

 9) I nr. 9.2.1 bokstav c) skal punkt i) lyde: 

«i) Ved fjerning av bakgrunnspartikler skal fortynningsmiddelet filtreres med HEPA-filtre (høyeffektive partikkel-

luftfiltre) som har en innledende innsamlingseffektivitet på minst 99,97 % (se artikkel 1 nr. 19 for framgangsmåter 

for HEPA-filtreringseffektivitet).»  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/123 

 

 

10) I nr. 9.2.2 bokstav g) skal siste ledd lyde: 

«Ved partikkelprøvetaking gjennomgår strømmen fra CVS-systemet som allerede er proporsjonal, en sekundærfortynning 

(én eller flere) for å oppnå det nødvendige samlede fortynningsforholdet som angitt i figur 6.7 og i nr. 9.2.3.2.» 

11) I nr. 9.2.3.1 første ledd skal siste punktum lyde: 

«Disse må oppfylle andre kriterier som i nr. 8.1.8.6 (periodisk kalibrering) og 8.2.1.2 (validering) for PFD-systemer med 

varierende fortynning, og nr. 8.1.4.5 samt tabell 6.5 (verifisering av linearitet) og nr. 8.1.8.5.7 (verifisering) for  

PFD-systemer med konstant fortynning.» 

12) I nr. 9.2.3.3 skal siste ledd lyde: 

«Systemet kan også brukes til tidligere fortynnet eksos der en strøm som allerede er proporsjonal, er fortynnet med 

konstant fortynningsforhold (se figur 6.7). På denne måten utføres sekundærfortynning fra en CVS-tunnel for å oppnå det 

nødvendige samlede fortynningsforholdet for partikkelprøvetaking.» 

13) I tillegg 4 skal annet punktum i nr. 3.4.1 lyde: 

«Differansen mellom resultatene før og etter prøving skal være mindre enn 2 % av full skalaverdi.» 

 _____   
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VEDLEGG XVII 

I vedlegg VII til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende rettelser: 

1) I nr. 2.4.1.1 gjøres følgende rettelser: 

a) Ligning (7-59) skal lyde: 

«Wact = ∑N
i= 1 Pi ∙ Δti =

1

f
∙

1

3 600
∙

1

103
∙

2∙π

60
∙ ∑ (ni ∙ Tw)N

i= 1  (7-59)» 

2) Nr. 3.9.5 skal lyde: 

«3.9.5. CFV-kalibrering 

Noen CFV-strømningsmålere består av én enkelt venturi og noen består av flere venturier som kombineres på 

forskjellige måter for å måle forskjellige strømningshastigheter. For CFV-strømningsmålere som består av flere 

venturier, kan venturiene kalibreres hver for seg for å bestemme en egen utslippskoeffisient, Cd, for hver venturi, 

eller hver kombinasjon av venturier kan kalibreres som én venturi. Dersom en kombinasjon av venturier kalibreres, 

brukes summen av de aktive venturiinnsnevringenes areal som At, kvadratroten av summen av de aktive 

venturiinnsnevringenes diameter som dt og forholdet mellom venturienes innsnevring og innløpsdiametrene som 

forholdet mellom kvadratroten av summen av de aktive venturiinnsnevringenes diameter (dt) og diameteren for den 

felles inngangen til alle venturiene (D). For å bestemme Cd for én enkelt venturi eller en kombinasjon av venturier 

skal følgende framgangsmåte følges: 

a) Med dataene som er samlet inn ved hvert kalibreringspunkt, skal Cd beregnes for hvert punkt ved hjelp av 

ligning (7-140). 

b) Gjennomsnitt og standardavvik for alle Cd-verdiene skal beregnes i samsvar med ligning (7-155) og (7-156). 

c) Dersom standardavviket for alle Cd-verdiene er mindre enn eller lik 0,3 % av Cd-gjennomsnittet, skal Cd-

gjennomsnittet brukes i ligning (7-120), og CFV skal brukes bare ned til den laveste r-verdien som er målt 

under kalibreringen. 

r = 1 – (Δp/pin) (7-148) 

d) Dersom standardavviket for alle Cd-verdiene overstiger 0,3 % av Cd-gjennomsnittet, skal Cd-verdiene som 

tilsvarer datapunktet for den laveste r-verdien som er målt under kalibreringen, utelates. 

e) Dersom det gjenstår færre enn sju datapunkter, skal korrigerende tiltak treffes ved at kalibreringsdata 

kontrolleres eller kalibreringsprosessen gjentas. Dersom kalibreringsprosessen gjentas, anbefales det å 

undersøke om det finnes lekkasjer, anvende strengere toleranser på målinger og gi strømmene mer tid til å 

stabilisere seg. 

f) Dersom det gjenstår sju eller flere Cd-verdier, skal gjennomsnitt og standardavvik for de gjenstående Cd-

verdiene beregnes på nytt. 

g) Dersom standardavviket for de gjenstående Cd-verdiene er mindre enn eller lik 0,3 % av gjennomsnittet av de 

gjenstående Cd-verdiene, skal dette Cd-gjennomsnittet brukes i ligning (7-120), og bare CFV-verdiene ned til 

den laveste r-verdien som er tilknyttet de gjenstående Cd-verdiene, skal brukes. 

h) Dersom standardavviket for de gjenstående Cd-verdiene fremdeles overstiger 0,3 % av gjennomsnittet av de 

gjenstående Cd-verdiene, skal framgangsmåten angitt i bokstav d–g) gjentas.» 

3) I tillegg 6 skal ligning (7-180) lyde: 

«cNH3 = (0,1 × cNH3,cold) + (0,9 × cNH3,hot) (7-180)» 

 _____   
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VEDLEGG XVIII 

I vedlegg VIII til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende rettelser: 

1) [Endringen berører ikke den norske teksten.] 

2) I tillegg 2 nr. 4 tredje ledd under overskriften skal siste punktum lyde: 

«Dette skal kompenseres ved hjelp av en av metodene som er beskrevet i nr. 7.» 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/1628 

av 14. september 2016 

om krav til utslippsgrenser for forurensende gasser og partikler og typegodkjenning av 

forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, om endring av forordning  

(EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om endring og oppheving av direktiv 97/68/EF(*) 

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 den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det indre marked omfatter et område uten indre grenser, der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og 

kapital må sikres. For dette formål ble det ved europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF(3) truffet tiltak for å redusere 

luftforurensning fra motorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner. Bestrebelsene for utvikling og drift 

av Unionens indre marked bør fortsette. 

2) Det indre marked bør bygge på åpne, enkle og ensartede regler som gir rettssikkerhet og klarhet til fordel for både 

næringsliv og forbrukere. 

3) Det er innført en ny lovgivningsmessig metode i Unionens typegodkjenningsregelverk for motorer med sikte på å 

forenkle og påskynde vedtakelsen av slik lovgivning. I henhold til denne metoden fastsetter regelgiveren grunnleggende 

regler og prinsipper og gir Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter om 

nærmere tekniske detaljer. Denne forordning bør derfor med hensyn til materielle krav fastsette bare grunnleggende 

bestemmelser om utslipp av forurensende gasser og partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-

veigående mobile maskiner, og bør gi Kommisjonen myndighet til å fastsette tekniske spesifikasjoner i delegerte 

rettsakter og gjennomføringsrettsakter. 

4) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013l(4) ble det fastsatt rammeregler for godkjenning av og 

markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer. Gitt likhetene mellom områdene og positive erfaringer med 

anvendelsen av forordning (EF) nr. 167/2013 bør det tas hensyn til mange av rettighetene og forpliktelsene fastsatt i 

nevnte forordning med hensyn til ikke-veigående mobile maskiner. Det er imidlertid viktig at det vedtas et avgrenset sett 

av regler som fullt ut tar hensyn til de særlige kravene til motorer til ikke-veigående mobile maskiner.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 252 av 16.9.2016, s. 53, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 39/2020 av  

20. mars 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg X (Generelle 

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) Uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité av 18. februar 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) Europaparlamentets holdning av 5. juli 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 18. juli 2016. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF av 16. desember 1997 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av 

forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner (EFT L 59 av 27.2.1998, 

s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 5. februar 2013 om godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer (EUT L 60 av 2.3.2013, s. 1). 
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5) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF(1) fastsettes de grunnleggende kravene til helse og sikkerhet med 

hensyn til konstruksjon og produksjon for å bedre sikkerheten for maskiner som bringes i omsetning. I nevnte direktiv 

fastsettes det imidlertid ikke krav til utslippsgrenser for forurensende gasser og partikler for forbrenningsmotorer til 

ikke-veigående mobile maskiner. Det bør derfor fastsettes visse særlige forpliktelser for produsenter av ikke-veigående 

mobile maskiner for å sikre at monteringen av motorer i slike maskiner foretas på en måte som ikke har ugunstig 

virkning på motorens ytelse med hensyn til utslipp av forurensende gasser og partikler. Det er også nødvendig med visse 

forpliktelser knyttet til aspekter ved utslippsgrensene for forurensende gasser og partikler fra motorer til ikke-veigående 

mobile maskiner for å sikre effektive utslippsgrenser for motorer fastsatt i denne forordning. 

6) Denne forordning bør inneholde grunnleggende krav til utslippsgrenser for og framgangsmåter for EU-typegodkjenning 

av motorer til ikke-veigående mobile maskiner. Hovedelementene i de relevante kravene i denne forordning bygger på 

resultatene av Kommisjonens konsekvensanalyse av 20. november 2013, der forskjellige alternativer analyseres ved å 

føre opp mulige fordeler og ulemper med hensyn til økonomiske, miljømessige, sikkerhetsrelaterte og samfunnsmessige 

aspekter samt helsemessige virkninger. Både kvalitative og kvantitative aspekter ble tatt med i denne analysen. 

7) For å sikre at det indre marked virker, bør denne forordning fastsette harmoniserte regler for EU-typegodkjenning av 

motorer til ikke-veigående mobile maskiner. For dette formål bør nye utslippsgrenser fastsettes og anvendes for motorer 

til ikke-veigående mobile maskiner samt for jordbruks- og skogbruksmaskiner, for å gjenspeile den tekniske utviklingen 

og for å sikre tilnærming til Unionens politikk i veisektoren. Disse nye utslippsgrensene bør fastsettes med sikte på å 

oppnå Unionens mål for luftkvalitet og redusere utslipp fra ikke-veigående mobile maskiner og jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer, og dermed redusere andelen av utslipp fra ikke-veigående mobile maskiner i forhold til utslipp fra 

veigående kjøretøyer. Derfor bør virkeområdet for Unionens regelverk på dette området utvides med sikte på å forbedre 

harmoniseringen av markedet på unionsplan og internasjonalt plan og minimere risikoen for konkurransevridning og 

helseskadelige virkninger. 

8) I tillegg til å utvide virkeområdet for Unionens regelverk på området markedsharmonisering og samtidig minimere 

risikoen for konkurransevridning har denne forordning som mål å forenkle de nåværende rettslige rammene, herunder 

ved å treffe tiltak for å forenkle administrative framgangsmåter, og forbedre de allmenne vilkårene for håndheving av 

dette regelverket, særlig ved å styrke reglene for markedstilsyn. 

9) I Kommisjonens hvitbok av 28. mars 2011 med tittelen «Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a 

competitive and resource efficient transport system» (Veikart for et felles europeisk transportområde – mot et 

konkurransedyktig og ressurseffektivt transportsystem) framheves den særlige rollen som jernbaner og innlands 

vannveier skal spille når det gjelder å oppnå klimamål. Med tanke på at utviklingen av disse transportsystemene 

kommer til kort ved sammenligning med andre sektorer når det gjelder å forbedre luftkvaliteten, bør Kommisjonen og 

medlemsstatenes myndigheter innenfor sine respektive ansvarsområder sørge for ulike måter å støtte nyskaping innen 

utslippsteknologi på, slik at den kontinuerlige økningen i mengden gods som flyttes over på jernbane og innlands 

vannveier, går hånd i hånd med en forbedring av luftkvaliteten i Europa. 

10) Kravene til motorer til ikke-veigående mobile maskiner bør følge prinsippene som er fastsatt i kommisjonsmeldingen av 

5. juni 2002 om handlingsplanen for enklere og bedre lovgivningsmessige rammer. 

11) I det sjuende allmenne miljøhandlingsprogrammet i Unionen, som ble vedtatt ved europaparlaments- og rådsbeslutning 

nr. 1386/2013/EU(2), minnes det om at Unionen er blitt enig om å oppnå en luftkvalitet som ikke medfører betydelige 

negative virkninger på og risiko for menneskers helse og miljøet. I Unionens regelverk er det fastsatt hensiktsmessige 

utslippsgrenser for luftkvalitet og vern av menneskers helse, særlig når det gjelder følsomme personer, samt for 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner og om endring av direktiv 95/16/EF (EUT L 157 av 

9.6.2006, s. 24). 

(2) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1386/2013/EU av 20. november 2013 om et allment miljøhandlingsprogram i Unionen fram til 

2020 «Et godt liv i en ressursbegrenset verden» (EUT L 354 av 28.12.2013, s. 171). 
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nasjonale utslippstak(1). Etter sin melding av 4. mai 2001, som etablerte CAFE-programmet («Clean Air For Europe»), 

vedtok Kommisjonen 21. september 2005 en ny melding om en tematisk strategi for luftforurensning («Thematic 

strategy for air pollution»). En av konklusjonene i denne tematiske strategien er at ytterligere reduksjoner i utslipp fra 

transportsektoren (luft-, sjø- og landtransport), fra husholdningene og fra energi-, landbruks- og industrisektoren er 

nødvendig for å nå Unionens mål for luftkvalitet. I denne sammenheng bør oppgaven med å redusere utslipp fra motorer 

til ikke-veigående mobile maskiner ses på som en del av en samlet strategi. De nye utslippsgrensene, som kalles 

«trinn V», er blant tiltakene som er utformet for å redusere de nåværende utslippene fra motorer i bruk av 

luftforurensende stoffer som forurensende partikler og ozondannende stoffer som nitrogenoksider (NOx) og 

hydrokarboner. 

12) Den 12. juni 2012 omklassifiserte Verdens helseorganisasjon gjennom Det internasjonale senter for kreftforskning 

(IARC – International Agency for Research on Cancer) eksosutslipp fra dieselmotorer til «kreftframkallende for 

mennesker» (gruppe 1), på grunnlag av tilstrekkelig dokumentasjon på at eksponering er forbundet med økt risiko for 

lungekreft. 

13) For å forbedre Unionens luftkvalitet og nå målene om vern av luften på en bærekraftig måte fram til 2020 og videre 

kreves kontinuerlig innsats for å redusere utslipp fra forskjellige typer motorer. Av den grunn bør produsentene på 

forhånd gis klar og omfattende informasjon om framtidige utslippsgrenseverdier, og bør gis en tilstrekkelig frist til å 

overholde disse og til å utvikle nødvendig teknologi. 

14) Når det fastsettes utslippsgrenser, er det viktig å ta hensyn til følgene for konkurranseevnen i markedene og for 

produsentene, de direkte og indirekte kostnader som pålegges foretakene, og fordelene som oppnås når det gjelder å 

stimulere til nyskaping, forbedre luftkvaliteten, redusere helseutgiftene og øke forventet levealder. 

15) Reduksjon av utslipp fra motorer på en bærekraftig måte krever konstant forsterkning av det direkte samarbeidet mellom 

produsenter og tilknyttede virksomheter på den ene side og veletablerte vitenskapelige forskningsinstitusjoner på den 

annen side. Slikt samarbeid spiller en vesentlig rolle i utviklingen av nye produkter og teknologi som bidrar positivt til å 

forbedre luftkvaliteten. 

16) Utslipp fra motorer til ikke-veigående mobile maskiner utgjør en vesentlig del av de samlede menneskeskapte 

utslippene av visse skadelige luftforurensende stoffer. Motorer som står for en betydelig del av luftforurensningen med 

NOx og partikler, bør være omfattet av de nye utslippsgrensene. 

17) For å sikre best mulig vern av personer som arbeider i nærheten av maskiner, og for å holde den samlede eksponeringen 

av personer som arbeider i nærheten av flere forskjellige mobile maskiner og typer mobilt utstyr, så lav som mulig, bør 

tilgjengelig teknologi brukes til å minimere utslipp. 

18) Kommisjonen bør løpende vurdere utslipp som det ennå ikke er fastsatt regler for, og som oppstår som følge av mer 

omfattende bruk av nye drivstoffsammensetninger, ny motorteknologi og nye utslippskontrollsystemer. Om nødvendig 

bør Kommisjonen også framlegge forslag for Europaparlamentet og Rådet med sikte på å fastsette regler for slike 

utslipp. 

19) Det er nødvendig å oppmuntre til å innføre motorer som bruker alternative drivstoffer som kan gi lave utslipp av NOx og 

forurensende partikler. Derfor bør grenseverdiene for samlet mengde hydrokarboner tilpasses for å ta hensyn til utslipp 

av ikke-metanholdige hydrokarboner og metan. 

20) Denne forordning berører ikke medlemsstatenes rett til i samsvar med traktatene å fastsette de kravene de måtte anse 

som nødvendige for å sikre at offentligheten og arbeidstakerne er beskyttet når ikke-veigående mobile maskiner nevnt i 

denne forordning er i bruk, forutsatt at disse kravene ikke påvirker omsetningen av motorer til slike maskiner.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1600/2002/EF av 22. juli 2002 om fastsettelse av Fellesskapets sjette miljøhandlingsprogram 

(EFT L 242 av 10.9.2002, s. 1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/50/EF av 21. mai 2008 om kvaliteten på omgivelsesluft og 

renere luft for Europa (EUT L 152 av 11.6.2008, s. 1). 
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21) For å sikre at utslipp av ultrafine forurensende partikler (med en størrelse på 0,1 µm og mindre) blir regulert, bør 

Kommisjonen gis mulighet til å vedta en antallbasert metode for utslipp av forurensende partikler, i tillegg til den 

massebaserte metoden som nå benyttes. Den antallbaserte metoden bør bygge på resultatene av partikkelmålings-

programmet til De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) og bør være i samsvar med 

eksisterende ambisiøse miljømål. 

22) For at disse miljømålene skal kunne nås, er det hensiktsmessig at grenseverdiene for partikkelantall som er fastsatt i 

denne forordning, sannsynligvis vil gjenspeile de høyeste prestasjonsnivåene som for øyeblikket kan nås med 

partikkelfiltre ved hjelp av den beste tilgjengelige teknologien. 

23) Ettersom ikke-veigående mobile maskiner har lang levetid, bør det vurderes å ettermontere utstyr i de motorene som 

allerede er i bruk. Slik ettermontering bør særlig brukes i tett befolkede områder som et middel til å hjelpe 

medlemsstatene med å overholde Unionens regelverk for luftkvalitet. For å sikre en sammenlignbar og ambisiøs grad av 

ettermontering bør medlemsstatene ta hensyn til prinsippene i UN-ECE-reglement nr. 132. 

24) Dersom det er hensiktsmessig og teknologier er innbyrdes forbundet, bør det søkes synergier mellom reduksjonen av 

utslipp av forurensende gasser og partikler fra motorer til ikke-veigående mobile maskiner og utslippsgrenser for tunge 

kjøretøyer. Slike tiltak kan bidra til å øke stordriftsfordelene og forbedre luftkvaliteten. 

25) Kommisjonen bør vedta verdensomspennende harmoniserte prøvingssykluser i prøvingsmetodene som danner 

grunnlaget for utslippsreglene ved EU-typegodkjenning. Det bør også vurderes å bruke bærbare utslippsmålesystemer til 

å overvåke de faktiske utslippene ved bruk. 

26) For å håndtere faktiske utslipp ved bruk og forberede samsvarsprosessen for motorer i bruk bør det innenfor en passende 

frist vedtas en prøvingsmetode for å overvåke at prestasjonskravene for utslipp overholdes, basert på bruk av bærbare 

utslippsmålesystemer. 

27) Det er avgjørende for å overholde de fastsatte grensene for utslipp av forurensende stoffer at systemet for 

etterbehandling av eksos fungerer riktig, særlig når det gjelder NOx. I denne sammenheng bør det innføres tiltak for å 

sikre riktig drift av systemer for etterbehandling av eksos som bygger på bruk av reagenser som forbrukes eller ikke kan 

gjenvinnes. 

28) Bærbare brannpumper er avgjørende i visse typer nødssituasjoner der vannforsyning via vannledninger ikke er 

tilgjengelig. Monteringen av systemer for etterbehandling av eksos fra motorer til slike maskiner vil imidlertid øke 

vekten og driftstemperaturen deres i den grad at det vil være farlig for operatøren, og de vil være umulige å bære for 

hånd. Bærbare brannpumper bør derfor ikke omfattes av denne forordnings virkeområde. 

29) Endringer av en motor, for eksempel inaktivering av systemet for etterbehandling av eksos eller økning av 

motoreffekten, kan få alvorlige konsekvenser for motorens utslippsytelse og holdbarhet. Juridiske personer som utfører 

slike endringer, bør derfor ha ansvaret for å sikre at de gjeldende utslippsgrensene overholdes. 

30) Det bør være tillatt å bringe motorer i omsetning i medlemsstatene når de er omfattet av og overholder de nye reglene 

for utslippsgrenser og framgangsmåter for EU-typegodkjenning som er fastsatt i denne forordning. Slike motorer bør 

ikke være omfattet av andre nasjonale utslippskrav med hensyn til at de bringes i omsetning. Dette bør ikke berøre 

medlemsstatenes rett til å oppmuntre til eller begrense bruken av motorer som allerede er brakt i omsetning, forutsatt at 

kriteriene som anvendes, ikke innebærer forskjellsbehandling og er objektivt begrunnet. Medlemsstater som gir EU-

typegodkjenning, bør treffe kontrolltiltak for å sikre at motorer som produseres i henhold til framgangsmåter for EU-

typegodkjenning, kan identifiseres. 

31) Motorer som er beregnet på eksport, og som skal brukes av væpnede styrker, bør ikke være omfattet av utslippsgrensene 

fastsatt i denne forordning. Merking bør likevel kreves i visse tilfeller for å kunne skille slike motorer fra motorer som 

er omfattet av disse utslippsgrensene.  
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32) For å ta hensyn til logistiske forsyningsbegrensninger og gi mulighet for produksjon i henhold til JIT-prinsippet («Just 

In Time») samt unngå unødvendige kostnader og administrative byrder bør en produsent med samtykke fra produsenten 

av det originale utstyret («OEM-produsenten») kunne levere en motor atskilt fra systemet for etterbehandling av eksos. 

33) Noen ikke-veigående mobile maskiner brukes under ekstreme forhold som innebærer risiko for liv og helse eller er 

omfattet av svært utfordrende tekniske krav. Med tanke på disse særlige omstendighetene og det forholdsvis lave 

antallet motorer til slike ikke-veigående mobile maskiner bør det gis visse unntak fra utslippsgrensene som er fastsatt i 

denne forordning, for motorer som skal brukes i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser og i kjøretøyer for utsetting av 

livbåter. 

34) For at produsentene skal kunne gjøre feltforsøk som er en naturlig del av motorens utviklingsprosess, bør det være tillatt 

å bringe motorer som ikke er EU-godkjent på det aktuelle tidspunktet, i midlertidig omsetning. Unntak som gjør det 

mulig å bringe motorer i midlertidig omsetning med sikte på feltforsøk av prototyper, bør også være tillatt. 

35) For å ta hensyn til langsiktige prosjekter i jernbanesektoren som krever betydelige investeringer, bør det i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF(1) gis unntak for motorer som inngår i prosjekter som ble igangsatt før 

denne forordnings anvendelsesdato, og som er langt framskredne. 

36) Det er viktig ikke å hindre teknisk nyskaping når det gjelder utslippsytelsen for motorer til ikke-veigående mobile 

maskiner med krav som for øyeblikket ikke er fastsatt i eksisterende administrative framgangsmåter for 

typegodkjenning. Det er derfor nødvendig å fastsette visse unntak og regler for motorer som omfatter ny teknologi eller 

bygger på nye prinsipper. 

37) OEM-produsenter som produserer et begrenset antall enheter per år, står overfor alvorlige utfordringer når de skal endre 

maskinparkens utforming innenfor standardovergangsperioden. Disse produsentene er vanligvis små og mellomstore 

bedrifter («SMB-er») som har begrenset teknisk kapasitet og ofte innhenter opplysninger om motorer på framtidige trinn 

senere enn andre OEM-produsenter. Dette gjelder særlig produsenter av jordbruksmaskiner som produserer et begrenset 

antall enheter per år, og som vil stå overfor en alvorlig strukturell utfordring ved overgangen til utslippsgrensene i 

trinn V. Det er derfor nødvendig å fastsette særlige regler for slike tilfeller. 

38) Det bør være tillatt å bringe i omsetning motorer som skal erstatte motorer som allerede er montert i ikke-veigående 

mobile maskiner, og som overholder mindre strenge utslippsgrenser enn dem som er fastsatt i denne forordning, for å 

gjøre det mulig for produsentene å oppfylle sine garantiforpliktelser og sikre tilstrekkelig tilgang til slike motorer på 

markedet. 

39) I henhold til gjeldende beregninger må et stort antall bredsporede lokomotiver skiftes mellom 2016 og 2025. 

Lokomotiver med høyeffektsmotor som egner seg for jernbanenett med sporvidde på 1 520 mm, er ikke tilgjengelige på 

unionsmarkedet. Skreddersydde løsninger vil i betydelig grad øke kostnadene ved et nytt lokomotiv og vil hindre 

jernbaneoperatørene i å fornye lokomotivparken. De tekniske og økonomiske begrensningene ved jernbanenettet med en 

sporvidde på 1 520 mm bør tas i betraktning i framgangsmåtene for EU-typegodkjenning. For å lette og framskynde en 

mer miljøvennlig jernbanesektor i de berørte medlemsstatene og fremme bruken av den beste teknologien som for 

øyeblikket finnes på markedet, bør det gis et midlertidig unntak fra visse krav for disse lokomotivene på jernbanenettet. 

Et slikt unntak kan gjøre det mulig å redusere jernbanetrafikkens miljøvirkning. 

40) Bomullsproduksjon i Unionen er begrenset til svært få medlemsstater. På grunn av de høye kostnadene til nye 

innhøstingsmaskiner for bomull, og for å unngå en ekstra finansiell byrde på bomullsproduksjonssektoren som vil 

utgjøre en ytterligere trussel mot den økonomiske levedyktigheten, bør markedsdeltakerne få tilgang til et bredt spekter 

av brukte innhøstingsmaskiner for bomull. Derfor bør medlemsstatene i et begrenset tidsrom ha mulighet til å anvende 

nasjonal lovgivning på motorer som er montert i slike maskiner.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem (EUT L 191 av 

18.7.2008, s. 1). 
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41) Når det gjelder markedstilsyn, bør denne forordning medføre forpliktelser for nasjonale myndigheter som er mer 

spesifikke enn de tilsvarende forpliktelsene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(1). 

42) For å sikre at framgangsmåten for overvåking av produksjonssamsvar, som er en av hjørnesteinene i EU-typegod-

kjenningsordningen, er riktig iverksatt og fungerer godt, bør produsentene kontrolleres jevnlig av den utpekte 

vedkommende myndighet eller en kvalifisert teknisk instans som er utpekt for dette formålet. 

43) Unionen er avtalepart i UN-ECEs overenskomst om fastsettelse av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med hjul, og til 

utstyr og deler som kan monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av 

godkjenning gitt på grunnlag av disse krav (revidert overenskomst av 1958). Som følge av dette bør godkjenning gitt i 

henhold til UN-ECE-reglementene og endringene av disse som Unionen har stemt for, eller som Unionen har tiltrådt i 

henhold til rådsbeslutning 97/836/EF(2), anerkjennes som likeverdige med EU-typegodkjenning gitt i henhold til denne 

forordning. For å sikre sammenheng og samordning mellom Unionens og UN-ECEs regelverk bør Kommisjonen derfor 

gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter for å fastsette hvilke UN-ECE-reglementer som får anvendelse på  

EU-typegodkjenning. 

44) For å utfylle denne forordning med ytterligere tekniske opplysninger bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar 

med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte delegeres til Kommisjonen med hensyn til overvåking 

av utslippsytelse ved bruk, framgangsmåter for teknisk prøving og måling, produksjonssamsvar, atskilt levering av 

systemer for etterbehandling av eksos fra motorer, motorer til prøving i felt, motorer til bruk i eksplosjonsfarlige 

omgivelser, likeverdighet for EU-typegodkjenning av motorer, informasjon til OEM-produsenter og sluttbrukere samt 

standarder for og vurdering av tekniske instanser. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd 

under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå, og at disse samrådene gjennomføres i samsvar med prinsippene 

fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(3). Særlig bør Europapar-

lamentet og Rådet for å sikre lik deltakelse i utarbeidingen av delegerte rettsakter motta alle dokumenter samtidig som 

medlemsstatenes sakkyndige, og de sakkyndige bør ha systematisk adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper der 

det arbeides med å utarbeide delegerte rettsakter. 

45) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. 

Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(4). 

46) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner som skal anvendes ved overtredelser av denne forordning, og sikre at 

de gjennomføres. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

47) For å ta hensyn til den løpende tekniske utviklingen og de siste resultatene innen forskning og nyskaping bør det fastslås 

hvilke muligheter som finnes for ytterligere å redusere utslipp av forurensende stoffer fra motorer som allerede er 

montert i ikke-veigående mobile maskiner. I denne vurderingen bør det fokuseres på de motorkategoriene som for første 

gang er omfattet av denne forordnings virkeområde, og på de kategoriene der utslippsgrenseverdiene forblir uendret i 

henhold til denne forordning.  

  

(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). 

(2) Rådsbeslutning 97/836/EF av 27. november 1997 med sikte på Det europeiske fellesskaps tiltredelse til De forente nasjoners økonomiske 

kommisjon for Europas overenskomst om fastsettelse av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og deler som kan 

monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning gitt på grunnlag av disse krav 

(revidert overenskomst av 1958) (EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78). 

(3) EUT L 123 av 12.5. 2016, s. 1. 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for medlems-

statenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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48) De spesifikke grenseverdiene, prøvingsmetodene og kravene til utslipp av forurensende stoffer som er fastsatt i denne 

forordning, bør også få anvendelse på motorer til jordbruks- og skogbrukstraktorer som er omfattet av forordning (EU) 

nr. 167/2013. Som følge av den kombinerte virkningen av utsettelsen av trinn IV for traktorer i gruppe T2, T4.1 og C2 

og anvendelsesdatoene i trinn V vil trinn IV få svært kort varighet med hensyn til effektområde 56–130 kW. For å 

unngå ineffektivitet og en unødvendig byrde bør datoen for den obligatoriske EU-typegodkjenningen i trinn IV utsettes 

med ett år og den fleksible mengden økes i hensiktsmessig grad. Dessuten bør overgangsbestemmelsene i denne 

forordning med hensyn til anvendelseskravene i trinn V få anvendelse også på motorer i trinn III B. Forordning (EU) 

nr. 167/2013 og delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96(1) bør derfor endres. 

49) Av hensyn til klarhet, forutsigbarhet, praktiske årsaker og forenkling, og for å redusere byrden for produsenter av 

motorer og ikke-veigående mobile maskiner, bør denne forordning inneholde bare et begrenset antall gjennomførings-

stadier for innføring av nye utslippsnivåer og framgangsmåter for EU-typegodkjenning. Det er viktig at kravene 

fastsettes i god tid, slik at produsentene rekker å utvikle, prøve ut og gjennomføre tekniske løsninger for motorer som 

serieproduseres, og slik at produsenter og godkjenningsmyndigheter rekker å innføre nødvendige administrative 

ordninger. 

50) Direktiv 97/68/EF er blitt betydelig endret flere ganger. Av hensyn til klarhet, forutsigbarhet, praktiske årsaker og 

forenkling bør dette direktiv oppheves og erstattes med en forordning og et begrenset antall delegerte rettsakter og 

gjennomføringsrettsakter. Vedtakelsen av en forordning sikrer at bestemmelsene kommer direkte til anvendelse, særlig 

på produsenter, godkjenningsmyndigheter og tekniske instanser, og at de kan endres mye raskere og mer effektivt, slik 

at det kan tas bedre hensyn til den tekniske utviklingen. 

51) Direktiv 97/68/EF bør derfor oppheves med virkning fra en dato som gir industrien tilstrekkelig tid til å tilpasse seg til 

denne forordning og de tekniske spesifikasjonene og administrative bestemmelsene som skal fastsettes i de delegerte 

rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene som vedtas i henhold til denne forordning. 

52) Direktiv 97/68/EF gir ikke fritak for motorer til ikke-veigående mobile maskiner som skal brukes i eksplosjonsfarlige 

omgivelser. For å ta hensyn til de strenge tekniske kravene som er avgjørende for driftssikkerheten til slike motorer, bør 

direktiv 97/68/EF endres, slik at det kan gjøres unntak for slike motorer til nevnte direktiv oppheves. 

53) Utvekslingen av data og opplysninger om EU-typegodkjenning må forbedres, slik at denne forordning kan anvendes 

effektivt og raskt. Det bør derfor fastsettes at de nasjonale myndigheter skal samarbeide effektivt med hverandre og med 

Kommisjonen og utveksle data og opplysninger om EU-typegodkjenning ved hjelp av informasjonssystemet for det 

indre marked («IMI») som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1024/2012(2). For å lette 

gjennomføringen av denne forordning bør det opprettes en modul i IMI som er særlig tilpasset ikke-veigående mobile 

maskiner. Det bør også være mulig for produsenter og tekniske instanser å bruke IMI til å utveksle data og opplysninger 

om motorer til ikke-veigående mobile maskiner. 

54) Ettersom målene for denne forordning, som er å fastsette harmoniserte regler for administrative og tekniske krav til 

utslippsgrenser for og framgangsmåter for EU-typegodkjenning av motorer til ikke-veigående mobile maskiner, ikke 

kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, men på grunn av deres 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 disse målene.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/96 av 1. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 167/2013 med hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 16 av 23.1.2015, 

s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1024/2012 av 25. oktober 2012 om forvaltningssamarbeid gjennom informasjonssystemet 

for det indre marked og om oppheving av kommisjonsvedtak 2008/49/EF («IMI-forordningen») (EUT L 316 av 14.11.2012, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

1.  I denne forordning fastsettes utslippsgrenser for forurensende gasser og partikler samt administrative og tekniske krav til 

EU-typegodkjenning av alle motorer som er nevnt i artikkel 2 nr. 1. 

I denne forordning fastsettes også visse forpliktelser i forbindelse med ikke-veigående mobile maskiner der en motor som er 

nevnt i artikkel 2 nr. 1, monteres eller er montert, når det gjelder utslippsgrensene for forurensende gasser og partikler fra slike 

motorer. 

2.  I denne forordning fastsettes også kravene til markedstilsyn for motorer nevnt i artikkel 2 nr. 1 som er montert i eller skal 

monteres i ikke-veigående mobile maskiner, og som er omfattet av EU-typegodkjenning. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på alle motorer som hører inn under kategoriene angitt i artikkel 4 nr. 1, og som er 

montert i eller skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner, og når det gjelder utslippsgrensene for forurensende gasser og 

partikler fra disse motorene, på slike ikke-veigående mobile maskiner. 

2.  Denne forordning får ikke anvendelse på motorer beregnet på 

a)  framdrift av kjøretøyer nevnt i artikkel 2 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(1), 

b)  framdrift av jordbruks- og skogbrukstraktorer som definert i artikkel 3 nr. 8 i forordning (EU) nr. 167/2013, 

c)  framdrift av kjøretøyer som nevnt i artikkel 2 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013(2), 

d)  stasjonære maskiner, 

e)  sjøgående fartøyer som krever et gyldig navigasjons- eller sikkerhetssertifikat, 

f)  fartøyer som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629(3) som ikke er omfattet av direktivets 

virkeområde, 

g)  framdrift av eller hjelpefunksjoner for fartøyer for fart på innlands vannveier med en nettoeffekt på mindre enn 19 kW, 

h)  fartøyer som definert i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/53/EU(4),  

  

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

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 av 15. januar 2013 om godkjenning av og markedstilsyn for to- eller trehjuls 

kjøretøyer og firehjuls motorsykler (EUT L 60 av 2.3.2013, s. 52). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 av 14. september 2016 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands 

vannveier, om endring av direktiv 2009/100/EF og om oppheving av direktiv 2006/87/EF (EUT L 252 av 16.9.2016, s. 118). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/53/EU av 20. november 2013 om fritidsfartøyer og vannscootere, og om oppheving av direktiv 

94/25/EF (EUT L 354 av 28.12.2013, s. 90). 
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i)  luftfartøy som definert i artikkel 2 bokstav a) i kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014(1), 

j)  kjøretøyer til fritidsbruk, unntatt snøscootere, terrenggående kjøretøyer og side-ved-side-kjøretøyer, 

k)  kjøretøyer og maskiner som utelukkende brukes eller er beregnet på å brukes i konkurranser, 

l)  bærbare brannpumper som er definert i og omfattet av den europeiske standarden for bærbare brannpumper(2), 

m)  modeller i redusert målestokk eller kopier i redusert målestokk av kjøretøyer eller maskiner som produseres til fritidsbruk i 

mindre målestokk enn originalen, og som har en nettoeffekt på mindre enn 19 kW. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «ikke-veigående mobil maskin» en mobil maskin, transportabelt utstyr eller kjøretøy med eller uten karosseri eller hjul 

som ikke er beregnet på transport av passasjerer eller gods på vei, og som omfatter maskiner montert på understellet på 

kjøretøyer som er beregnet på transport av passasjerer eller gods på vei, 

2) «EU-typegodkjenning» framgangsmåten der en godkjenningsmyndighet erklærer at en motortype eller en motorfamilie 

overholder relevante administrative bestemmelser og tekniske krav i denne forordning, 

3) «forurensende gasser» følgende forurensende stoffer i gassform som slippes ut av en motor: karbonmonoksid (CO), samlet 

mengde hydrokarboner (HC) og nitrogenoksider (NOx), idet NOx er nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2), 

uttrykt som NO2-ekvivalenter, 

4) «partikler» eller «PM» massen av ethvert materiale i gassen som slippes ut av en motor, og som samles opp på et fastsatt 

filtermateriale etter at gassen er fortynnet med ren, filtrert luft slik at temperaturen ikke overstiger 325 K (52 °C), 

5) «partikkelantall» eller «PN» antall faste partikler som slippes ut av en motor med en diameter på over 23 nm, 

6) «forurensende partikler» ethvert materiale som slippes ut av en motor og måles som PM eller PN, 

7) «forbrenningsmotor» eller «motor» enhver energiomformer, unntatt en gassturbin, som er utformet for å omforme kjemisk 

energi (inngående) til mekanisk energi (utgående) ved en indre forbrenningsprosess. Den omfatter, dersom disse er 

montert, utslippskontrollsystemet og kommunikasjonsgrensesnittet (maskinvare og meldinger) mellom motorens 

elektroniske styreenhet(er) og andre styreenheter for framdriftssystemer eller ikke-veigående mobile maskiner som er 

nødvendige for å overholde bestemmelsene i kapittel II og III, 

8) «motortype» en gruppe motorer som ikke skiller seg fra hverandre når det gjelder vesentlige egenskaper, 

9) «motorfamilie» produsentens gruppering av motortyper som gjennom sin konstruksjon har lignende egenskaper med 

hensyn til eksosutslipp og overholder gjeldende utslippsgrenseverdier, 

10) «representativ motor» en motortype som er utvalgt fra en motorfamilie på en slik måte at utslippsegenskapene er 

representative for motorfamilien, 

11) «reservemotor» en motor som 

a)  utelukkende brukes til å erstatte en motor som allerede er brakt i omsetning og montert i en ikke-veigående mobil 

maskin, og 

b)  er i samsvar med et utslippstrinn som er lavere enn trinnet som gjelder på datoen da motoren skiftes ut,  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartsprodukter, -

deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgavene (EUT L 362 av 17.12.2014, s. 1). 

(2) Europeisk standard EN 14466+A1: 2009 (Brannpumper - Håndpumper - Prøvinger og krav til sikkerhet og ytelse). 
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12) «motor i bruk» en motor som er i bruk i ikke-veigående mobile maskiner med normale kjøremønstre, driftsforhold og 

nyttelaster, og som benyttes til å utføre prøvingene for overvåking av utslipp som er nevnt i artikkel 19, 

13) «motor med kompresjonstenning» en motor som fungerer etter kompresjonstenningsprinsippet, 

14) «motor med elektrisk tenning» en motor som fungerer etter gnisttenningsprinsippet, 

15) «motor med elektrisk tenning til håndholdt maskin» en motor med elektrisk tenning som har en referanseeffekt på mindre 

enn 19 kW, og som brukes i utstyr som oppfyller minst ett av følgende vilkår: 

a)  Operatøren bærer det hele tiden når det benyttes til å utføre oppgaven(e) det er beregnet på. 

b)  Det brukes i flere posisjoner, for eksempel opp ned eller sidelengs, for å utføre oppgaven(e) det er beregnet på. 

c)  Tørrvekten, medregnet motoren, er mindre enn 20 kg, og det oppfyller minst ett av følgende vilkår: 

i)  Operatøren støtter utstyret fysisk eller bærer det hele tiden når det benyttes til å utføre oppgaven(e) det er beregnet 

på. 

ii)  Operatøren støtter utstyret fysisk eller styrer det hele tiden når det benyttes til å utføre oppgaven(e) det er beregnet 

på. 

iii)  Det brukes i en generator eller en pumpe, 

16) «flytende drivstoff» et drivstoff som finnes i flytende form ved standardomgivelser (298 K, absolutt omgivelsestrykk 

101,3 kPa), 

17) «gassformig drivstoff» et drivstoff som er helt gassformig ved standardomgivelser (298 K, absolutt omgivelsestrykk 

101,3 kPa), 

18) «dobbeltdrivstoffmotor» en motor som er utformet for samtidig drift med et flytende drivstoff og et gassformig drivstoff, 

der begge drivstoffene måles separat, og der den forbrukte mengden av et av drivstoffene i forhold til det andre kan variere 

avhengig av driften, 

19) «enkeltdrivstoffmotor» en motor som ikke er en dobbeltdrivstoffmotor, 

20) «gassenergifaktor» (GER), for en dobbeltdrivstoffmotor, forholdet mellom energiinnholdet i det gassformige drivstoffet 

og energiinnholdet i begge drivstoffene. Når det gjelder en enkeltdrivstoffmotor, defineres GER som enten 1 eller 0 

avhengig av drivstofftypen, 

21) «motor med konstant turtall» en motor der EU-typegodkjenningen er begrenset til drift med konstant turtall, unntatt der 

motorens turtallsregulator for konstant turtall er fjernet eller deaktivert. Den kan ha et tomgangsturtall som kan brukes når 

motoren startes eller stanses, og den kan være utstyrt med en turtallsregulator som kan innstilles på et alternativt turtall når 

motoren er stanset, 

22) «motor med variabelt turtall» en motor som ikke er en motor med konstant turtall, 

23) «drift med konstant turtall» drift av en motor med en turtallsregulator som automatisk kontrollerer brukerens behov for å 

opprettholde motorturtallet, selv når belastningen varierer, 

24) «hjelpemotor» en motor som er montert eller skal monteres i en ikke-veigående mobil maskin som verken direkte eller 

indirekte gir framdrift, 

25) «nettoeffekt» motoreffekten i kW som oppnås i en prøvingsbenk ved enden av veivakselen eller tilsvarende del, målt i 

samsvar med metoden for måling av effekten til forbrenningsmotorer som er definert i UN-ECE-reglement nr. 120, ved 

hjelp av et referansedrivstoff eller en drivstoffkombinasjon som angitt i artikkel 25 nr. 2, 

26) «referanseeffekt» den nettoeffekten som brukes til å bestemme motorens gjeldende utslippsgrenseverdier,  
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27) «nominell nettoeffekt» motorens nettoeffekt i kW som angitt av produsenten ved nominelt turtall, 

28) «største nettoeffekt» den høyeste verdien av nettoeffekten på den nominelle effektkurven for full belastning for 

motortypen, 

29) «nominelt turtall» det største turtallet ved full belastning som en motors turtallsregulator tillater, slik den er konstruert av 

produsenten, eller dersom det ikke finnes en turtallsregulator, turtallet der motoren når den høyeste nettoeffekten, slik den 

er angitt av produsenten, 

30) «motorens produksjonsdato» datoen, uttrykt som måneden og året, da motoren gjennomgår den siste kontrollen etter at 

den har forlatt produksjonslinjen og er klar til å leveres eller settes på lager, 

31) «overgangsperiode» de første 24 måneder etter datoene angitt i vedlegg III for å bringe trinn V-motorer i omsetning, 

32) «overgangsmotor» en motor med produksjonsdato før datoene angitt i vedlegg III for å bringe trinn V-motorer i 

omsetning, og som 

a)  overholder de seneste gjeldende utslippsgrensene som er fastsatt i det relevante regelverket som gjaldt 5. oktober 

2016, eller 

b)  hører inn under et effektområde, eller som brukes eller er beregnet på å brukes i en innretning som ikke var omfattet 

av utslippsgrenser for forurensende stoffer og typegodkjenning på unionsplan 5. oktober 2016, 

33) «produksjonsdato for ikke-veigående mobil maskin» måneden og året som er angitt på maskinens lovfestede merking, 

eller dersom det mangler lovfestet merking, måneden og året da den gjennomgår den siste kontrollen etter at den har 

forlatt produksjonslinjen, 

34) «fartøy for fart på innlands vannveier» et fartøy som er omfattet av virkeområdet for direktiv (EU) 2016/1629, 

35) «aggregat» en uavhengig ikke-veigående mobil maskin som ikke er en del av et framdriftssystem og først og fremst er 

beregnet på å produsere elektrisk kraft, 

36) «stasjonær maskin» en maskin som er beregnet på å være montert permanent på ett sted når den tas i bruk og ikke er 

beregnet på å bli flyttet, på vei eller på annen måte, unntatt under transport fra produksjonsstedet til det første 

installasjonsstedet, 

37) «montert permanent» festet med bolter, eller fastmontert effektivt på annen måte, slik at den ikke kan fjernes uten bruk av 

verktøy eller utstyr, i et fundament eller et alternativt festepunkt med det formål å sørge for at motoren brukes på ett enkelt 

sted i en bygning, en konstruksjon, et anlegg eller en installasjon, 

38) «snøscooter» en motordrevet maskin som er beregnet på terrengkjøring, hovedsakelig på snø, som drives av belter som er 

i kontakt med snøen, og styres ved hjelp av ski som er i kontakt med snøen, og som har en største egenvekt i driftsferdig 

stand på 454 kg (herunder standardutstyr, kjølevæske, smøremidler, drivstoff og verktøy, men uten tilleggsutstyr og 

føreren), 

39) «terrenggående kjøretøy» eller «ATV» et motorisert kjøretøy som drives fram av en motor og hovedsakelig er beregnet på 

kjøring på flater uten dekke på fire eller flere hjul med lavt dekktrykk, og som er konstruert med et sadelsete bare til 

føreren eller konstruert med et sadelsete til føreren og et sete til høyst én passasjer, samt et styre til styring, 

40) «side-ved-side-kjøretøy» eller «UTV» et motordrevet, førerbetjent kjøretøy uten ledd som hovedsakelig er beregnet på 

kjøring på flater uten dekke på fire eller flere hjul, med en minste egenvekt i driftsferdig stand på 300 kg (herunder 

standardutstyr, kjølevæske, smøremidler, drivstoff og verktøy, men uten tilleggsutstyr og føreren) og med en høyeste 

konstruksjonshastighet på 25 km/t eller mer; et slikt kjøretøy er også konstruert for transport av passasjerer og/eller gods 

og/eller for å trekke og skyve utstyr, det styres med en annen styreinnretning enn et styre, er konstruert for fritids- eller 

nyttebruk og har plass til høyst seks personer, herunder føreren, som sitter ved siden av hverandre på ett eller flere seter 

som ikke er sadelseter, 

41) «jernbanekjøretøy» en ikke-veigående mobil maskin som utelukkende brukes på jernbanespor,  
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42) «lokomotiv» et jernbanekjøretøy som er konstruert for enten direkte gjennom egne hjul eller indirekte gjennom hjulene på 

andre jernbanekjøretøyer å gi framdriftskraft til egen framdrift og framdrift av andre jernbanekjøretøyer som er konstruert 

for transport av gods, passasjerer og annet utstyr, men som selv ikke er konstruert for eller beregnet på å transportere gods 

eller passasjerer, unntatt de personene som fører det, 

43) «skinnegående motorvogn» et jernbanekjøretøy som er konstruert for enten direkte gjennom egne hjul eller indirekte 

gjennom hjulene på andre jernbanekjøretøyer å gi framdriftskraft til egen framdrift, og som er særlig konstruert for 

transport av gods eller passasjerer, eller både gods og passasjerer, og ikke er et lokomotiv, 

44) «vedlikeholdskjøretøy til jernbanedrift» et jernbanekjøretøy som ikke er en skinnegående motorvogn eller et lokomotiv, 

og som omfatter, men ikke er begrenset til et jernbanekjøretøy som er særlig konstruert for å utføre vedlikehold eller 

byggearbeid eller løfteoperasjoner i forbindelse med sporet eller annen jernbaneinfrastruktur, 

45) «mobil kran» en selvdrevet utliggerkran som kan kjøre på vei eller i terrenget, eller begge deler, og som holdes stabil 

gjennom tyngdekraften og beveger seg ved hjelp av dekk, belter eller andre mobile innretninger, 

46) «snøfreser» en selvdrevet maskin som utelukkende er konstruert for snørydding fra flater med fast dekke ved å samle opp 

en mengde snø og slynge den med stor kraft ut av et rør, 

47) «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av en motor eller en ikke-veigående mobil maskin for distribusjon eller 

bruk på unionsmarkedet i forbindelse med kommersiell virksomhet, mot betaling eller vederlagsfritt, 

48) «bringe i omsetning» første gang en motor eller en ikke-veigående mobil maskin gjøres tilgjengelig på unionsmarkedet, 

49) «produsent» enhver fysisk eller juridisk person som er ansvarlig overfor godkjenningsmyndigheten for alle aspekter ved 

motorens EU-typegodkjenning eller tillatelser og for å sikre produksjonssamsvar for motoren, og som også er ansvarlig for 

markedstilsyn når det gjelder de produserte motorene, uavhengig av om de er direkte involvert i alle etapper av 

utformingen og konstruksjonen av motoren som er omfattet av EU-typegodkjenningsprosessen, 

50) «produsentens representant» eller «representanten» enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som produsenten 

har behørig utpekt ved skriftlig fullmakt til å representere denne på områder som gjelder godkjenningsmyndigheten eller 

markedstilsynsmyndigheten, og til å opptre på dennes vegne på de områdene som omfattes av denne forordning, 

51) «importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som bringer en motor fra en tredjestat i omsetning, 

uavhengig av om motoren allerede er montert i en ikke-veigående mobil maskin, 

52) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskjeden, utenom produsenten eller importøren, som gjør en 

motor tilgjengelig på markedet, 

53) «markedsdeltaker» produsenten, produsentens representant, importøren eller distributøren, 

54) «produsent av originalt utstyr» eller «OEM-produsent» enhver fysisk eller juridisk person som produserer ikke-veigående 

mobile maskiner, 

55) «godkjenningsmyndighet» den myndigheten i en medlemsstat som medlemsstaten har opprettet eller utpekt og meldt til 

Kommisjonen, og som er vedkommende myndighet med hensyn til 

a)  alle sider ved EU-typegodkjenning av en motortype eller en motorfamilie, 

b)  godkjenningsprosessen, 

c)  å utstede og eventuelt tilbakekalle eller nekte EU-typegodkjenning og utstede EU-typegodkjenningsdokumenter, 

d)  å fungere som kontaktpunkt for godkjenningsmyndighetene i andre medlemsstater,  
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e)  å utpeke de tekniske instansene og 

f)  å sikre at produsenten oppfyller forpliktelsene sine med hensyn til produksjonssamsvar, 

56) «teknisk instans» en organisasjon eller et organ som en medlemsstats godkjenningsmyndighet har utpekt som 

prøvingslaboratorium for å utføre prøvinger, eller som samsvarsvurderingsorgan for å utføre førstegangsvurdering og 

andre prøvinger eller inspeksjoner på vegne av godkjenningsmyndigheten, eller myndigheten selv når den utfører disse 

funksjonene, 

57) «markedstilsyn» virksomhet som utøves og tiltak som treffes av nasjonale myndigheter for å sikre at motorer som gjøres 

tilgjengelige på markedet, overholder de relevante delene av Unionens harmoniseringsregelverk, 

58) «markedstilsynsmyndighet» en myndighet i en medlemsstat som har ansvar for å utføre markedstilsyn på medlemsstatens 

territorium, 

59) «nasjonal myndighet» en godkjenningsmyndighet eller enhver annen myndighet som deltar i og har ansvar for 

markedstilsyn, grensekontroll eller omsetning i en medlemsstat med hensyn til motorer som skal monteres i ikke-

veigående mobile maskiner eller ikke-veigående mobile maskiner der det er montert motorer, 

60) «sluttbruker» enhver fysisk eller juridisk person, utenom produsenten, OEM-produsenten, importøren eller distributøren, 

som har ansvar for drift av motoren som er montert i en ikke-veigående mobil maskin, 

61) «utslippskontrollstrategi» et element eller en gruppe konstruksjonselementer som er innarbeidet i den generelle 

konstruksjonen av en motor eller en ikke-veigående mobil maskin der en motor er montert, og som brukes til å begrense 

utslippene, 

62) «utslippskontrollsystem» alle innretninger, systemer eller konstruksjonselementer som begrenser eller reduserer utslipp, 

63) «alternativ kontrollstrategi» en utslippskontrollstrategi som reduserer utslippskontrollsystemets effektivitet under 

omgivelses- eller driftsforhold for motoren som forekommer ved normal drift av maskinen eller utenom prøvings-

metodene for EU-typegodkjenning, 

64) «elektronisk styreenhet» en motors elektroniske innretning som er en del av utslippskontrollsystemet og bruker data fra 

motorens følere til å styre motorens parametrer, 

65) «resirkulering av eksos» eller «EGR» en teknisk innretning som er en del av utslippskontrollsystemet og reduserer utslipp 

ved å tilbakeføre eksosen som avgis fra et eller flere forbrenningskamre, til motoren der den blandes med tilførselsluft før 

eller under forbrenning, unntatt dersom det brukes ventilinnstilling for å øke mengden gjenværende eksos i forbrennings-

kammeret eller -kamrene som blandes med tilførselsluft før eller under forbrenning, 

66) «system for etterbehandling eksos» en katalysator, et partikkelfilter, et deNOx-system, et kombinert deNOx-partikkelfilter 

eller enhver annen utslippsreduserende innretning, unntatt resirkulering av eksos og turboladere, som er en del av 

utslippskontrollsystemet, men som er montert etter motorens eksoskanaler, 

67) «ulovlig inngrep» deaktivering, justering eller modifisering av utslippskontrollsystemet, herunder all programvare eller 

andre elementer for logisk styring av et slikt system, hvis virkning, tilsiktet eller ikke, er at motorens utslippsytelse blir 

dårligere, 

68) «prøvingssyklus» en sekvens av prøvingspunkter som hvert er definert med et bestemt turtall og dreiemoment som 

motoren skal overholde ved prøving i stasjonær eller variabel driftstilstand, 

69) «stasjonær prøvingssyklus» en prøvingssyklus der motorturtall og dreiemoment holdes på et avgrenset sett av nominelt 

konstante verdier. Stasjonære prøvinger utføres enten i prøvingssykluser med enkeltfaser eller med ramper, 

70) «variabel prøvingssyklus» en prøvingssyklus med en sekvens av normaliserte turtalls- og dreiemomentverdier som 

varierer fra sekund til sekund, 

71) «veivhus» rom i eller utenfor en motor som er forbundet med bunnpannen ved interne eller eksterne rør som gasser og 

damper kan slippe ut gjennom,  
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72) «regenerering» en hendelse der utslippsnivåene endres når ytelsen for systemet for etterbehandling av eksos gjenopprettes 

ved konstruksjon, og som kan klassifiseres som kontinuerlig regenerering eller uregelmessig (periodisk) regenerering, 

73) «utslippsperiode» eller «EDP» antall timer eller, dersom det er relevant, avstanden som brukes til å bestemme 

forringelsesfaktorene, 

74) «forringelsesfaktorer» den serien faktorer som angir forholdet mellom utslipp ved begynnelsen og slutten av 

utslippsperioden, 

75) «virtuell prøving» datasimuleringer, herunder beregninger, som foretas for å dokumentere en motors ytelsesnivå som en 

hjelp i beslutningsprosessen uten at det er nødvendig å bruke en fysisk motor. 

Artikkel 4 

Motorkategorier 

1.  I denne forordning får følgende motorkategorier, inndelt i underkategoriene angitt i vedlegg I, anvendelse: 

1) «Kategori NRE»:  

a)  Motorer til ikke-veigående mobile maskiner som er beregnet på og egnet til å forflytte seg eller bli forflyttet, på vei 

eller på annen måte, som ikke er utelukket i henhold til artikkel 2 nr. 2, og som ikke inngår i en annen kategori angitt i 

punkt 2–10 i dette nummer. 

b)  Motorer med en referanseeffekt som er mindre enn 560 kW, og som brukes i stedet for trinn V-motorer i kategori 

IWP, IWA, RLL eller RLR. 

2) «Kategori NRG»: Motorer med en referanseeffekt som er større enn 560 kW, og som utelukkende skal brukes i aggregater. 

Andre aggregatmotorer som ikke har disse egenskapene, inngår i kategori NRE eller NRS, avhengig av egenskapene deres. 

3) «Kategori NRSh»: Motorer med elektrisk tenning til håndholdte maskiner med en referanseeffekt som er mindre enn 

19 kW, og som utelukkende skal brukes i håndholdte maskiner. 

4) «Kategori NRS»: Motorer med elektrisk tenning med en referanseeffekt som er mindre enn 56 kW, og som ikke inngår i 

kategorien NRSh. 

5) «Kategori IWP»:  

a)  Motorer som utelukkende skal brukes i fartøyer for fart på innlands vannveier, til direkte eller indirekte framdrift, eller 

som er beregnet på direkte eller indirekte framdrift av slike fartøy, med en referanseeffekt på minst 19 kW. 

b)  Motorer som brukes i stedet for motorer i kategori IWA, forutsatt at de er i samsvar med artikkel 24 nr. 8. 

6) «Kategori IWA»: Hjelpemotorer som utelukkende skal brukes i fartøyer for fart på innlands vannveier, og som har en 

referanseeffekt på minst 19 kW. 

7) «Kategori RLL»: Motorer som utelukkende skal brukes i lokomotiver, til framdrift av lokomotiver eller beregnet på 

framdrift av lokomotiver. 

8) «Kategori RLR»:  

a)  Motorer som utelukkende skal brukes i skinnegående motorvogner, til framdrift av slike vogner eller beregnet på 

framdrift av slike vogner. 

b)  Motorer som brukes i stedet for trinn V-motorer i kategori RLL. 

9) «Kategori SMB»: Motorer med elektrisk tenning som utelukkende skal brukes i snøscootere. Andre motorer til 

snøscootere enn motorer med elektrisk tenning inngår i kategori NRE. 

10) «Kategori ATS»: Motorer med elektrisk tenning som utelukkende skal brukes i ATV-er eller UTV-er. Andre motorer til 

ATV-er og UTV-er enn motorer med elektrisk tenning inngår i kategori NRE.  
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2.  En motor med variabelt turtall i en bestemt kategori kan brukes i stedet for en motor med konstant turtall i samme kategori. 

Motorer med variabelt turtall i kategori IWP som brukes til drift med konstant turtall, skal dessuten være i samsvar med 

artikkel 24 nr. 7 eller artikkel 24 nr. 8, avhengig av hva som er relevant. 

3.  Motorer til vedlikeholdskjøretøyer til jernbanedrift og hjelpemotorer til skinnegående motorvogner og lokomotiver inngår 

i kategori NRE eller NRS, avhengig av deres egenskaper. 

KAPITTEL II 

ALMINNELIGE FORPLIKTELSER 

Artikkel 5 

Medlemsstatenes forpliktelser 

1.  Medlemsstatene skal opprette eller utpeke godkjennings- og markedstilsynsmyndigheter i samsvar med denne forordning. 

2.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om at de har opprettet og utpekt godkjennings- og markedstilsyns-

myndighetene nevnt i nr. 1, herunder myndighetenes navn, postadresse og e-postadresse og ansvarsområde. Kommisjonen skal 

offentliggjøre en liste over og nærmere opplysninger om godkjenningsmyndighetene på sitt nettsted. 

3.  Medlemsstatene skal bare tillate omsetning av 

a)  motorer som er omfattet av en gyldig EU-typegodkjenning som er gitt i samsvar med denne forordning, uavhengig av om 

de allerede er montert i ikke-veigående mobile maskiner, og 

b)  ikke-veigående mobile maskiner der det er montert motorer som nevnt i bokstav a). 

4.  Medlemsstatene skal ikke forby, begrense eller hindre omsetning av 

a)  motorer på grunn av aspekter ved konstruksjonen og funksjonen som omfattes av denne forordning, dersom disse motorene 

oppfyller kravene i forordningen, 

b)  ikke-veigående mobile maskiner på grunn av utslipp av forurensende gasser og partikler fra motorer som er montert i slike 

maskiner, dersom disse motorene omfattes av denne forordnings virkeområde og oppfyller kravene i forordningen. 

5.  Medlemsstatene skal organisere og utføre markedstilsyn og kontroll av motorer på markedet i samsvar med kapittel III i 

forordning (EF) nr. 765/2008. 

Artikkel 6 

Godkjenningsmyndighetenes forpliktelser 

1.  Godkjenningsmyndighetene skal sikre at produsenter som søker om EU-typegodkjenning, oppfyller kravene i denne 

forordning. 

2.  Godkjenningsmyndighetene skal gi EU-typegodkjenning bare til motortyper eller motorfamilier som oppfyller kravene i 

denne forordning. 

3.  Godkjenningsmyndighetene skal gjennom IMI offentliggjøre et register over alle motortyper og motorfamilier som har 

fått tildelt, forlenget eller tilbakekalt en EU-typegodkjenning, eller som har fått en søknad om EU-typegodkjenning avvist.  
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Registeret skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a)  Produsentens navn og adresse og selskapets navn, dersom det er forskjellig fra produsentens navn. 

b)  Firma eller varemerke(r) tilhørende produsenten, etter hva som er relevant. 

c)  Betegnelse på motortypene som omfattes av EU-typegodkjenning av motortypen, eller, dersom det er relevant, av EU-

typegodkjenning av motorfamilien. 

d)  Motorkategori. 

e)  EU-typegodkjenningsnummeret, herunder nummeret på eventuelle utvidelser. 

f)  Dato for tildeling, utvidelse, nektelse eller tilbakekalling av EU-typegodkjenningen. 

g)  Innholdet i avsnittene «Generelle opplysninger om motoren» og «Endelig utslippsresultat» i prøvingsrapporten som er 

nevnt i artikkel 24 nr. 12. 

Artikkel 7 

Markedstilsynsmyndighetenes forpliktelser 

1.  Markedstilsynsmyndighetene skal foreta dokumentkontroll og eventuelt fysisk kontroll og laboratoriekontroll av motorer i 

tilstrekkelig omfang og på grunnlag av passende prøver. I den forbindelse skal de ta hensyn til gjeldende prinsipper for 

risikovurdering, klager og annen relevant informasjon. 

2.  Markedstilsynsmyndighetene kan kreve at markedsdeltakerne gjør slik dokumentasjon og slike opplysninger tilgjengelige 

i den grad det anses nødvendig for at myndighetene skal kunne utføre sin virksomhet. 

Artikkel 8 

Produsentenes alminnelige forpliktelser 

1.  Produsentene skal sikre at motorene deres, når de bringes i omsetning, er produsert og godkjent i samsvar med denne 

forordning. 

2.  Dersom produsentene endrer en motor som er omfattet av EU-typegodkjenning, på en slik måte at den deretter tilhører en 

annen kategori eller underkategori, har de ansvar for å sikre at motoren oppfyller kravene som gjelder for nevnte kategori eller 

underkategori. 

Dersom en juridisk person endrer en motor på en slik måte at den ikke lenger overholder utslippsgrensene som gjelder for 

motorens kategori eller underkategori, anses nevnte person å være ansvarlig for å sikre at disse utslippsgrensene igjen 

overholdes. 

3.  Produsentene er ansvarlige overfor godkjenningsmyndigheten for alle deler av EU-typegodkjenningsprosessen og for å 

sikre produksjonssamsvar, uavhengig av om de er direkte involvert i alle etapper av framstillingen av en motor eller ikke. 

4.  Produsentene skal sørge for at det er innført framgangsmåter for å sikre at serieproduksjon fortsatt er i samsvar med den 

godkjente typen, og for å overvåke utslipp fra motorer i bruk i samsvar med artikkel 19. 

I samsvar med kapittel VI skal det tas hensyn til endringer i en motortypes utforming eller egenskaper og endringer i de kravene 

som en motortype er erklært å være i samsvar med. 

5.  I tillegg til den lovfestede merkingen nevnt i artikkel 32 skal produsentene angi sitt navn, firma eller registrerte varemerke 

og sin kontaktadresse i Unionen på motorene som de har produsert og bringer i omsetning, eller, dersom dette ikke er mulig, i et 

dokument som følger med motoren.  
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6.  På grunngitt anmodning skal produsentene gi OEM-produsenten en gjenpart av den lovfestede merkingen nevnt i 

artikkel 15 nr. 4. 

7.  Produsentene skal så lenge de har ansvar for en motor, sikre at lagrings- eller transportforholdene ikke setter motorens 

samsvar med dette kapittel og kapittel III i fare. 

8.  Produsentene skal kunne stille EU-typegodkjenningsdokumentet med vedlegg som nevnt i artikkel 23 nr. 1 og, dersom det 

er relevant, en kopi av samsvarserklæringen nevnt i artikkel 31 til rådighet for godkjenningsmyndighetene i et tidsrom på ti år 

etter at en motor er brakt i omsetning. 

9.  Produsentene skal på grunngitt anmodning og via godkjenningsmyndigheten gi nasjonale myndigheter en kopi av EU-

typegodkjenningsdokumentet for en motor. Denne kopien skal være skrevet på et språk som lett kan forstås av den anmodende 

nasjonale myndighet. 

10.  Med sikte på EU-typegodkjenning av motorer skal produsenter som er etablert utenfor Unionen, utpeke én representant 

som er etablert i Unionen, til å representere seg overfor godkjenningsmyndigheten. 

11.  Med sikte på markedstilsyn skal produsenter som er etablert utenfor Unionen, utpeke én representant som er etablert i 

Unionen, som kan være representanten nevnt i nr. 10. 

Artikkel 9 

Produsentenes forpliktelser med hensyn til motorer som ikke oppfyller kravene 

1.  En produsent som har grunn til å tro eller anser at en av motorene som bringes i omsetning, ikke er i samsvar med denne 

forordning, skal umiddelbart foreta en undersøkelse av mistanken om manglende samsvar og hvor utbredt det kan antas å være. 

På grunnlag av resultatene av undersøkelsen skal produsenten treffe korrigerende tiltak for å sikre at motorer i produksjon 

bringes i samsvar med den godkjente motortypen eller motorfamilien i rett tid. 

Produsenten skal umiddelbart underrette godkjenningsmyndigheten som har gitt EU-typegodkjenningen, om undersøkelsen og 

gi nærmere opplysninger, særlig om det manglende samsvaret og om eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

2.  Uten hensyn til nr. 1 er en produsent ikke forpliktet til å treffe korrigerende tiltak med hensyn til en motor som ikke er i 

samsvar med denne forordning som følge av endringer som er foretatt etter at den er brakt i omsetning, og som ikke er blitt 

godkjent av produsenten. 

Artikkel 10 

Forpliktelser for produsentenes representanter med ansvar for markedstilsyn 

Produsentenes representanter med ansvar for markedstilsyn skal minst utføre følgende oppgaver, som skal være angitt i den 

skriftlige fullmakten fra produsenten: 

a)  Sikre at EU-typegodkjenningsdokumentet med vedlegg som nevnt i artikkel 23 nr. 1 og, dersom det er relevant, en kopi av 

samsvarserklæringen nevnt i artikkel 31 kan stilles til rådighet for godkjenningsmyndighetene i et tidsrom på ti år etter at en 

motor er brakt i omsetning. 

b)  På grunngitt anmodning gi godkjenningsmyndigheten alle opplysninger og all dokumentasjon som er nødvendig for å 

dokumentere produksjonssamsvar for en motor. 

c)  Samarbeide med godkjennings- og markedstilsynsmyndighetene på deres anmodning når det gjelder tiltak som treffes i 

henhold til fullmakten.  
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Artikkel 11 

Importørenes alminnelige forpliktelser 

1.  Importørene skal bringe i omsetning bare motorer som har fått EU-typegodkjenning. 

2.  Før en EU-typegodkjent motor bringes i omsetning, skal importørene sikre at 

a)  EU-typegodkjenningsdokumentet med vedlegg som nevnt i artikkel 23 nr. 1 er tilgjengelig, 

b)  motoren har den lovfestede merkingen som nevnt i artikkel 32, 

c)  motoren er i samsvar med artikkel 8 nr. 5. 

3.  I et tidsrom på ti år etter at motoren er brakt i omsetning, skal importørene dersom det er relevant, kunne stille en kopi av 

samsvarserklæringen nevnt i artikkel 31 til rådighet for godkjennings- og markedstilsynsmyndighetene, og skal sikre at EU-

typegodkjenningsdokumentet med vedlegg som nevnt i artikkel 23 nr. 1 på anmodning kan stilles til rådighet for disse 

myndighetene. 

4.  Importørene skal angi sitt navn, firma eller registrerte varemerke og sin kontaktadresse på motoren eller, dersom dette 

ikke er mulig, i et dokument som følger med motoren. 

5.  Importørene skal sikre at motoren følges av opplysningene og instruksene som er nevnt i artikkel 43. 

6.  Importørene skal så lenge de har ansvar for en motor, sikre at lagrings- eller transportforholdene ikke setter motorens 

samsvar med dette kapittel eller kapittel III i fare. 

7.  Importørene skal på grunngitt anmodning gi en anmodende nasjonal myndighet alle opplysninger og all dokumentasjon 

som er nødvendig for å dokumentere produksjonssamsvar for en motor. Opplysningene og dokumentasjonen skal være skrevet 

på et språk som lett kan forstås av den anmodende nasjonale myndighet. 

Artikkel 12 

Importørenes forpliktelser med hensyn til motorer som ikke oppfyller kravene 

1.  En importør som har grunn til å tro eller anser at en motor ikke er i samsvar med denne forordning, særlig at den ikke 

svarer til EU-typegodkjenningen, skal ikke bringe motoren i omsetning før den er brakt i samsvar med denne forordning. 

Importøren skal uten unødig opphold underrette produsenten, markedstilsynsmyndighetene og godkjenningsmyndigheten som 

har gitt EU-typegodkjenningen, om dette. 

2.  En importør som har grunn til å tro eller anser at en motor som er brakt i omsetning, ikke er i samsvar med denne 

forordning, skal umiddelbart foreta en undersøkelse av det mistenkte manglende samsvaret og hvor utbredt det kan antas å 

være. 

På grunnlag av resultatene av undersøkelsen skal importøren treffe korrigerende tiltak og underrette produsenten om dette, for å 

sikre at motorer i produksjon bringes i samsvar med den godkjente motortypen eller motorfamilien i rett tid. 

Artikkel 13 

Distributørenes alminnelige forpliktelser 

1.  Når distributørene gjør en motor tilgjengelig på markedet, skal de utvise behørig aktsomhet med hensyn til kravene i 

denne forordning.  
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2.  Før de gjør en motor tilgjengelig på markedet, skal distributørene kontrollere at 

a)  produsenten har overholdt artikkel 8 nr. 5, 

b)  importøren, dersom det er relevant, har overholdt artikkel 11 nr. 2 og 4, 

c)  motoren har den lovfestede merkingen som nevnt i artikkel 32, 

d)  opplysningene og instruksene som er nevnt i artikkel 43, er tilgjengelige på et språk som lett kan forstås av OEM-

produsenten. 

3.  Importørene skal så lenge de har ansvar for en motor, sikre at lagrings- eller transportforholdene ikke setter motorens 

samsvar med dette kapittel eller kapittel III i fare. 

4.  Distributørene skal på grunngitt anmodning sikre at produsenten gir den anmodende nasjonale myndighet dokumen-

tasjonen som er angitt i artikkel 8 nr. 8, eller at importøren gir den anmodende nasjonale myndighet dokumentasjonen som er 

angitt i artikkel 11 nr. 3. 

Artikkel 14 

Distributørenes forpliktelser med hensyn til motorer som ikke oppfyller kravene 

1.  En distributør som har grunn til å tro eller anser at en motor ikke er i samsvar med denne forordning, skal ikke gjøre 

motoren tilgjengelig på markedet før den er brakt i samsvar med denne forordning. 

2.  En distributør som har grunn til å tro eller anser at en motor som vedkommende har gjort tilgjengelig på markedet, ikke er 

i samsvar med denne forordning, skal underrette produsenten eller produsentens representant for å sikre at de nødvendige 

korrigerende tiltakene for å bringe motorene i produksjon i samsvar med den godkjente motortypen eller motorfamilien treffes i 

samsvar med artikkel 9 eller 12. 

Artikkel 15 

Forpliktelser for produsenter av originalt utstyr med hensyn til montering av motorer 

1.  OEM-produsenter skal montere EU-typegodkjente motorer i ikke-veigående mobile maskiner i samsvar med produsentens 

anvisninger i henhold til artikkel 43 nr. 2 og på en måte som ikke har ugunstig virkning på motorens ytelse med hensyn til 

utslipp av forurensende gasser og partikler. 

2.  Dersom en OEM-produsent ikke følger anvisningene nevnt i nr. 1 i denne artikkel eller endrer en motor i forbindelse med 

monteringen i ikke-veigående mobile maskiner på en måte som har ugunstig virkning på motorens ytelse med hensyn til 

forurensende gasser og partikler, skal nevnte OEM-produsent anses som produsent ved anvendelsen av denne forordning, og er 

særlig underlagt forpliktelsene fastsatt i artikkel 8 og 9. 

3.  OEM-produsenter kan montere EU-typegodkjente motorer i ikke-veigående mobile maskiner bare dersom de utelukkende 

skal brukes som fastsatt i artikkel 4. 

4.  Dersom motorens lovfestede merking nevnt i artikkel 32 ikke er synlig uten at deler fjernes, skal OEM-produsenten på et 

synlig sted på den ikke-veigående mobile maskinen påføre en dublett av merkingen som er nevnt i nevnte artikkel og i den 

relevante gjennomføringsrettsakten, levert av produsenten. 

5.  Dersom en ikke-veigående mobil maskin der det er montert en overgangsmotor, er brakt i omsetning i samsvar med 

artikkel 58 nr. 5, skal OEM-produsentene angi produksjonsdatoen for den ikke-veigående mobile maskinen som en del av 

merkingen på maskinen. 

6.  Dersom en produsent leverer en motor atskilt fra systemet for etterbehandling av eksos til en OEM-produsent i samsvar 

med artikkel 34 nr. 3, skal OEM-produsenten, dersom det er relevant, gi produsenten opplysninger om montering av motoren 

og systemet for etterbehandling av eksos.  
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Artikkel 16 

Anvendelse av produsentenes forpliktelser på importører og distributører 

En importør eller distributør som gjør en motor tilgjengelig på markedet i eget navn eller under eget varemerke, eller som 

endrer en slik motor på en måte som kan påvirke motorens samsvar med gjeldende krav, skal anses som produsent ved 

anvendelsen av denne forordning, og er særlig underlagt forpliktelsene fastsatt i artikkel 8 og 9. 

Artikkel 17 

Meldingsplikt for markedsdeltakere og OEM-produsenter 

Markedsdeltakere og OEM-produsenter skal på anmodning og i et tidsrom på fem år etter at en motor er brakt i omsetning, 

underrette godkjennings- og markedstilsynsmyndighetene om følgende: 

a)  Alle markedsdeltakere som har levert en motor til dem. 

b)  Alle markedsdeltakere eller OEM-produsenter dersom de kan identifiseres, som de har levert en motor til. 

KAPITTEL III 

GRUNNLEGGENDE KRAV 

Artikkel 18 

Krav til eksosutslipp ved EU-typegodkjenning 

1.  Produsentene skal sikre at motortyper og motorfamilier er konstruert, bygd og montert slik at de oppfyller kravene fastsatt 

i kapittel II og i dette kapittel. 

2.  Motortyper og motorfamilier skal fra tidspunktet da motorene angitt i vedlegg III bringes i omsetning, ikke overskride 

grenseverdiene for eksosutslipp som kalles trinn V og er angitt i vedlegg II. 

Dersom en motorfamilie i samsvar med parametrene som definerer motorfamilien fastsatt i den relevante gjennom-

føringsrettsakten, omfatter mer enn ett effektområde, skal den representative motoren (for EU-typegodkjenningsformål) og alle 

motortyper i samme familie (for produksjonssamsvarsformål) med hensyn til de gjeldende effektområdene 

a)  overholde de strengeste utslippsgrenseverdiene, 

b)  prøves ved hjelp av prøvingssykluser som tilsvarer de strengeste utslippsgrenseverdiene, 

c)  omfattes av de tidligste gjeldende datoene for EU-typegodkjenning og omsetning som er angitt i vedlegg III. 

3.  Eksosutslippene fra motortyper og motorfamilier skal måles på grunnlag av prøvingssyklusene angitt i artikkel 24 og i 

samsvar med artikkel 25. 

4.  Motortyper og motorfamilier skal være konstruert og utstyrt med utslippskontrollstrategier på en slik måte at det hindrer 

ulovlige inngrep i størst mulig grad. Det er forbudt å bruke alternative kontrollstrategier. 

5.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter nærmere opplysninger om parametrene som brukes til å 

definere motortyper og motorfamilier, herunder deres driftstilstander, og tekniske opplysninger med sikte på å hindre ulovlige 

inngrep som nevnt i nr. 4 i denne artikkel. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2016 etter 

framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 56 nr. 2.  
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Artikkel 19 

Overvåking av utslipp fra motorer i bruk 

1.  Utslippene av forurensende gasser fra motorer som tilhører de motortypene eller motorfamiliene i utslippstrinn V som er 

typegodkjent i samsvar med denne forordning, skal overvåkes ved å prøve motorer i bruk som er montert i ikke-veigående 

mobile maskiner og brukes i normale driftssykluser. Produsenten har ansvaret for å utføre denne prøvingen i samsvar med 

godkjenningsmyndighetens krav til motorer som har blitt riktig vedlikeholdt, i samsvar med bestemmelsene om valg av 

motorer, prøvingsmetoder og rapportering av resultater for de forskjellige motorkategoriene. 

Kommisjonen skal gjennomføre forsøksprogrammer med sikte på å utvikle egnede prøvingsmetoder for de motorkategoriene og 

underkategoriene som det ikke finnes slike prøvingsmetoder for. 

Kommisjonen skal gjennomføre overvåkingsprogrammer for hver motorkategori for å fastslå i hvilken grad utslippene som 

måles i prøvingssyklusen, tilsvarer utslippene som måles ved faktisk drift. Programmene og resultatene av disse skal hvert år 

framlegges for medlemsstatene og deretter gjøres tilgjengelige for allmennheten. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 55 for å utfylle denne forordning 

med nærmere bestemmelser med hensyn til utvelging av motorer, prøvingsmetoder og rapportering av resultatene nevnt i nr. 1 i 

denne artikkel. Disse delegerte rettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2016. 

KAPITTEL IV 

FRAMGANGSMÅTER FOR EU-TYPEGODKJENNING 

Artikkel 20 

Søknad om EU-typegodkjenning 

1.  Produsentene skal for hver motortype eller motorfamilie inngi en egen søknad om EU-typegodkjenning til 

godkjenningsmyndigheten i en medlemsstat, og hver søknad skal følges av opplysningsmappen nevnt i artikkel 21. Bare én 

søknad skal inngis for en bestemt motortype, eller motorfamilie dersom det er relevant, og den skal inngis til bare én 

godkjenningsmyndighet. 

2.  Produsentene skal gjøre tilgjengelig for den tekniske instans som er ansvarlig for å utføre EU-typegodkjennings-

prøvingene, en motor som er i samsvar med egenskapene til motortypen eller, for en motorfamilie, med egenskapene til den 

representative motoren som er beskrevet i opplysningsmappen nevnt i artikkel 21. 

3.  Dersom godkjenningsmyndigheten ved søknad om EU-typegodkjenning av en motorfamilie anser at den innsendte 

søknaden med hensyn til den utvalgte representative motoren nevnt i nr. 2 i denne artikkel ikke fullt ut er representativ for den 

motorfamilien som er beskrevet i opplysningsmappen nevnt i artikkel 21, skal produsentene stille til rådighet en alternativ og 

eventuelt ytterligere en representativ motor som godkjenningsmyndigheten anser er representativ for motorfamilien. 

4.  Produsentene skal innen en måned etter produksjonsstart for den godkjente motortypen eller motorfamilien framlegge den 

opprinnelige planen for overvåking av motorer i bruk til godkjenningsmyndigheten som har gitt EU-typegodkjenning for denne 

motortypen eller eventuelt motorfamilien. 

Artikkel 21 

Opplysningsmappe 

1.  Søkeren skal framlegge en opplysningsmappe for godkjenningsmyndigheten som inneholder følgende: 

a)  Et opplysningsdokument, herunder en liste over referansedrivstoffer og, på produsentens anmodning, alle andre spesifiserte 

drivstoffer, drivstoffblandinger eller drivstoffemulsjoner som er nevnt i artikkel 25 nr. 2 og beskrevet i samsvar med de 

delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 25 nr. 4 («opplysningsdokumentet»).  
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b)  Alle relevante data, tegninger, fotografier og andre opplysninger om motortypen eller eventuelt den representative motoren. 

c)  Eventuelle tilleggsopplysninger som godkjenningsmyndigheten har bedt om i forbindelse med framgangsmåten for 

søknaden om EU-typegodkjenning. 

2.  Opplysningsmappen kan leveres på papir eller i et elektronisk format som er godkjent av den tekniske instansen og 

godkjenningsmyndigheten. 

3.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter maler for opplysningsdokumentet og opplysnings-

mappen. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2016 etter framgangsmåten med forskriftskomité 

nevnt i artikkel 56 nr. 2. 

KAPITTEL V 

GJENNOMFØRING AV FRAMGANGSMÅTER FOR EU-TYPEGODKJENNING 

Artikkel 22 

Alminnelige bestemmelser 

1.  Godkjenningsmyndigheten som mottar søknaden, skal gi EU-typegodkjenning til alle motortyper eller motorfamilier som 

er i samsvar med både 

a)  opplysningene i opplysningsmappen, og 

b)  kravene i denne forordning, særlig tiltakene for produksjonssamsvar nevnt i artikkel 26. 

2.  Dersom en motor oppfyller kravene fastsatt i denne forordning, skal godkjenningsmyndighetene ikke pålegge andre krav 

til EU-typegodkjenning med hensyn til eksosutslipp for ikke-veigående mobile maskiner der en slik motor er montert. 

3.  Etter datoene for EU-typegodkjenning av motorer som er angitt i vedlegg III for hver motorunderkategori, skal 

godkjenningsmyndighetene ikke gi EU-typegodkjenning for en motortype eller motorfamilie som ikke oppfyller kravene 

fastsatt i denne forordning. 

4.  EU-typegodkjenningsdokumenter skal nummereres i samsvar med et harmonisert system som skal fastsettes av 

Kommisjonen. 

5.  Gjennom IMI skal godkjenningsmyndigheten 

a)  gjøre tilgjengelig for godkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene en liste over de EU-typegodkjenningene som 

den har gitt, eller eventuelt forlenget, innen én måned etter at det tilsvarende EU-typegodkjenningsdokumentet er utstedt, 

b)  omgående gjøre tilgjengelig for godkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene en liste over de EU-

typegodkjenningene som den har nektet å gi eller har tilbakekalt, sammen med en begrunnelse for beslutningen, 

c)  innen én måned etter å ha mottatt en anmodning fra godkjenningsmyndigheten i en annen medlemsstat oversende nevnte 

godkjenningsmyndighet en kopi av EU-typegodkjenningsdokumentet for motortypen eller motorfamilien, dersom dette 

finnes, sammen med opplysningspakken nevnt i nr. 6 for hver motortype eller motorfamilie som den har gitt eller nektet å 

gi EU-typegodkjenning, eller som den har tilbakekalt EU-typegodkjenningen for. 

6.  Godkjenningsmyndigheten skal sette sammen en opplysningspakke som består av opplysningsmappen sammen med 

prøvingsrapporten og alle andre dokumenter som den tekniske instansen eller godkjenningsmyndigheten har lagt ved 

opplysningsmappen når den har utført sine oppgaver («opplysningspakken»). 

Opplysningspakken skal ha en innholdsfortegnelse som viser innholdet i den, der alle sider er nummerert eller merket på annen 

måte, slik at hver enkelt side og formatet for hvert enkelt dokument lett kan identifiseres, med sikte på å vise trinnene i 

forvaltningen av EU-typegodkjenningen, særlig datoene for revisjoner og ajourføringer.  
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Godkjenningsmyndigheten skal sikre at opplysningene som ligger i opplysningspakken, er tilgjengelige i et tidsrom på minst 

25 år etter at gyldighetstiden til den aktuelle EU-typegodkjenningen er utløpt. 

7.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter 

a)  metoden for fastsettelse av det harmoniserte nummereringssystemet nevnt i nr. 4, 

b)  malene og datastrukturen for utveksling av opplysninger nevnt i nr. 5. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2016 etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i 

artikkel 56 nr. 2. 

Artikkel 23 

Særlige bestemmelser om EU-typegodkjenningsdokumentet 

1.  EU-typegodkjenningsdokumentet skal inneholde følgende vedlegg: 

a)  Opplysningspakken. 

b)  Dersom det er relevant, navn på og underskriftsprøver for personer som har tillatelse til å undertegne samsvarserklæringer 

som nevnt i artikkel 31, samt opplysninger om deres stilling i selskapet. 

2.  Kommisjonen skal fastsette en mal for EU-typegodkjenningsdokumentet. 

3.  For hver motortype eller motorfamilie som er godkjent, skal godkjenningsmyndigheten 

a)  fylle ut alle relevante rubrikker i EU-typegodkjenningsdokumentet og legge ved prøvingsrapporten, 

b)  utarbeide innholdsfortegnelsen for opplysningspakken, 

c)  umiddelbart utstede det ferdig utfylte typegodkjenningsdokumentet med vedlegg til søkeren. 

4.  Dersom en EU-typegodkjenning i samsvar med artikkel 35 er underlagt begrensninger med hensyn til gyldighet, eller 

dersom motortypen eller motorfamilien er unntatt fra visse krav i denne forordning, skal disse begrensningene eller unntakene 

angis i EU-typegodkjenningsdokumentet. 

5.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter malen for EU-typegodkjenningsdokumentet nevnt i nr. 2 

i denne artikkel. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2016 etter framgangsmåten med 

forskriftskomité nevnt i artikkel 56 nr. 2. 

Artikkel 24 

Prøvinger som kreves for EU-typegodkjenning 

1.  Utpekte tekniske instanser skal ved egnet prøving påvise at de tekniske kravene som er fastsatt i denne forordning, er 

oppfylt. Måle- og prøvingsmetodene og det bestemte utstyret og verktøyet som kreves for å utføre disse prøvingene, skal være 

som fastsatt i artikkel 25. 

2.  Produsenten skal stille til rådighet for godkjenningsmyndigheten det antallet motorer som kreves i henhold til de relevante 

delegerte rettsaktene for å gjennomføre de nødvendige prøvingene. 

3.  De nødvendige prøvingene skal utføres på motorer som er representative for motortypen eller eventuelt for den 

representative motoren i motorfamilien som skal godkjennes. 

Uten hensyn til første ledd kan produsenten etter avtale med godkjenningsmyndigheten velge en motor som selv om den ikke er 

representativ for motortypen eller eventuelt for den representative motoren i motorfamilien som skal godkjennes, kombinerer en 

rekke av de mest ufordelaktige egenskapene med hensyn til det ytelsesnivået som kreves. Virtuelle prøvingsmetoder kan brukes 

som hjelp til å treffe beslutning under utvelgingsprosessen.  
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4.  De prøvingssyklusene som skal brukes ved prøvingene for EU-typegodkjenning, er angitt i vedlegg IV. Prøvingssyklusene 

som skal brukes for hver motortype som omfattes av EU-typegodkjenningen, skal angis i opplysningsdokumentet. 

5.  En motor som er representativ for motortypen eller eventuelt for den representative motoren i motorfamilien, eller en 

motor som er utvalgt i samsvar med nr. 3 annet ledd, skal prøves på et dynamometer ved hjelp av den gjeldende stasjonære 

prøvingssyklusen for motorer i ikke-veigående mobile maskiner som er angitt i tabell IV-1 til IV-10 i vedlegg IV. Produsenten 

kan velge å utføre prøvingen ved hjelp av prøvingsmetoden med enkeltfaser eller med ramper. Unntatt i tilfellene nevnt i nr. 7 

og 8 trenger en motor med variabelt turtall i en bestemt kategori som brukes til drift med konstant turtall i samme kategori, ikke 

prøves ved hjelp av den gjeldende stasjonære prøvingssyklusen for konstant turtall. 

6.  Dersom en motor med konstant turtall har en turtallsregulator som kan stilles inn på et alternativt turtall, skal kravene i 

nr. 5 være oppfylt for hvert gjeldende konstante turtall, og turtallene som gjelder for hver motortype, skal angis i 

opplysningsdokumentet. 

7.  For en motor i kategori IWP som er beregnet på drift med både variabelt turtall og konstant turtall, skal kravene i nr. 5 

være oppfylt for hver enkelt gjeldende stasjonære prøvingssyklus, og hver stasjonære prøvingssyklus der disse kravene er 

oppfylt, skal angis i opplysningsdokumentet. 

8.  For en motor i kategori IWP som er beregnet på bruk i stedet for en motor i kategori IWA i samsvar med artikkel 4 nr. 2, 

skal kravene i nr. 5 i denne artikkel være oppfylt for hver gjeldende stasjonære prøvingssyklus angitt i tabell IV-5 og IV-6 i 

vedlegg IV, og hver stasjonære prøvingssyklus der disse kravene er oppfylt, skal angis i opplysningsdokumentet. 

9.  Bortsett fra motorer som er typegodkjent i henhold til artikkel 34 nr. 5 og 6, skal motorer med variabelt turtall i kategori 

NRE med en nettoeffekt på minst 19 kW, men høyst 560 kW, i tillegg til å oppfylle kravene i nr. 5 i denne artikkel også prøves 

på et dynamometer ved hjelp av den variable prøvingssyklusen som er angitt i tabell IV-11 i vedlegg IV. 

10.  Motorer i underkategori NRS-v-2b og NRS-v-3 med et høyeste turtall på 3 400 o/min eller lavere, skal i tillegg til å 

oppfylle kravene i nr. 5 også prøves på et dynamometer ved hjelp av den variable prøvingssyklusen som er angitt i tabell IV-12 

i vedlegg IV. 

11.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 55 som utfyller denne forordning ved å 

fastsette nærmere tekniske spesifikasjoner og egenskaper for stasjonære og variable prøvingssykluser nevnt i denne artikkel, 

herunder den tilsvarende metoden for å fastsette innstillinger for motorens belastning og turtall. Disse delegerte rettsaktene skal 

vedtas innen 31. desember 2016. 

12.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter et felles format for prøvingsrapporten som kreves for 

EU-typegodkjenning. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2016 etter framgangsmåten med 

forskriftskomité nevnt i artikkel 56 nr. 2. 

Artikkel 25 

Gjennomføring av målinger og prøvinger for EU-typegodkjenning 

1.  De endelige prøvingsresultatene for eksosutslipp fra motorer som er omfattet av denne forordning, skal beregnes ved å 

anvende alle de følgende på laboratorieprøvingsresultatene: 

a)  Utslippene av veivhusgasser dersom dette kreves i henhold til nr. 3, og dersom de ikke allerede inngår i laboratorie-

målingen. 

b)  Alle nødvendige justeringsfaktorer dersom dette kreves i henhold til nr. 3, og dersom motoren har et regenereringssystem 

for etterbehandling av eksos. 

c)  Forringelsesfaktorer for utslippsperiodene som er angitt i vedlegg V, for alle motorer.  
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2.  Prøvingen av en motortype eller motorfamilie for å avgjøre om den overholder utslippsgrensene som er fastsatt i denne 

forordning, skal utføres ved å bruke følgende referansedrivstoffer eller drivstoffkombinasjoner etter hva som er relevant: 

a)  Diesel. 

b)  Bensin. 

c)  Bensin/olje-blanding for totaktsmotorer med elektrisk tenning. 

d)  Naturgass/biometan. 

e)  Flytende petroleumsgass (LPG). 

f)  Etanol. 

Motortypen eller motorfamilien skal dessuten overholde grensene for eksosutslipp som er fastsatt i denne forordning for alle 

andre spesifiserte drivstoffer, drivstoffblandinger eller drivstoffemulsjoner som en produsent har tatt med i en søknad om  

EU-typegodkjenning, og som er beskrevet i opplysningsmappen. 

3.  Ved målinger og prøvinger skal de tekniske kravene være oppfylt med hensyn til 

a)  apparater og framgangsmåter for å utføre prøvinger, 

b)  apparater og framgangsmåter for å måle utslipp og ta prøver, 

c)  metoder for å vurdere og beregne data, 

d)  metoder for å fastsette forringelsesfaktorer, 

e)  for motorer i kategori NRE, NRG, IWP, IWA, RLR, NRS, NRSh, SMB og ATS som overholder utslippsgrensene i trinn V 

angitt i vedlegg II: 

i)  metoder for å ta hensyn til utslipp av veivhusgasser, 

ii)  metoder for å bestemme og ta hensyn til kontinuerlig regenerering eller uregelmessig regenerering av systemer for 

etterbehandling av eksos, 

f)  for elektronisk styrte motorer i kategori NRE, NRG, IWP, IWA, RLL og RLR som overholder utslippsgrensene i trinn V 

angitt i vedlegg II, og som bruker elektronisk styring til å bestemme både mengde og tidspunkt for innsprøyting av drivstoff 

eller bruker elektronisk styring til å aktivere, deaktivere eller tilpasse utslippskontrollsystemet som brukes til å redusere 

NOx: 

i)  utslippskontrollstrategier, herunder dokumentasjonen som kreves for å godtgjøre disse strategiene, 

ii)  NOx-kontrolltiltak, herunder metoden som brukes til å godtgjøre disse kontrolltiltakene, 

iii)  området som er knyttet til den relevante stasjonære prøvingssyklusen for motorer i ikke-veigående mobile maskiner, 

der det kontrolleres hvor mye utslippene kan overskride utslippsgrensene angitt i vedlegg II, 

iv)  den tekniske instansens valg av ytterligere målepunkter innenfor kontrollområdet under utslippsprøvingen i 

prøvingsbenk. 

4.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 55 som utfyller denne forordning ved å 

fastsette 

a)  metoden for å tilpasse laboratorieprøvingsresultatene for utslipp slik at de omfatter forringelsesfaktorene nevnt i nr. 1 

bokstav c), 

b)  de tekniske egenskapene for referansedrivstoffene som er nevnt i nr. 2, og eventuelt kravene til beskrivelse av andre 

spesifiserte drivstoffer, drivstoffblandinger eller drivstoffemulsjoner som er beskrevet i opplysningsmappen, 

c)  de detaljerte tekniske kravene og egenskapene for målingene og prøvingene som er nevnt i nr. 3,  
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d)  metoden som brukes til å måle partikkelantall, idet det tas hensyn til spesifikasjonene som er angitt i endringsserie 06 til 

UN-ECE-reglement nr. 49, 

e)  detaljerte tekniske krav til prøving av dobbeltdrivstoffmotorer eller enkeltdrivstoffmotorer som bruker gassformig drivstoff, 

som nevnt i vedlegg II. 

Disse delegerte rettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2016. 

Artikkel 26 

Tiltak for produksjonssamsvar 

1.  En godkjenningsmyndighet som har gitt en EU-typegodkjenning, skal for denne EU-typegodkjenningen treffe de 

nødvendige tiltakene for å kontrollere, om nødvendig i samarbeid med godkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene, 

at det er tatt nødvendige forholdsregler for å sikre at motorene i produksjon vil være i samsvar med den godkjente typen med 

hensyn til kravene i denne forordning. 

2.  En godkjenningsmyndighet som har gitt en EU-typegodkjenning, skal for denne EU-typegodkjenningen treffe de 

nødvendige tiltakene for å kontrollere at samsvarserklæringer utstedt av produsenten er i samsvar med artikkel 31. 

3.  En godkjenningsmyndighet som har gitt en EU-typegodkjenning, skal for denne EU-typegodkjenningen treffe de 

nødvendige tiltakene for å kontrollere, om nødvendig i samarbeid med godkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene, 

at forholdsreglene nevnt i nr. 1 i denne artikkel fortsatt er tilstrekkelige, slik at motorer i produksjon fortsatt er i samsvar med 

den godkjente typen, og at samsvarserklæringene dersom det er relevant, fortsatt er i samsvar med artikkel 31. 

4.  For å kontrollere at en motor er i samsvar med den godkjente typen, kan godkjenningsmyndigheten som har gitt  

EU-typegodkjenningen, utføre de kontrollene eller prøvingene som kreves for EU-typegodkjenning, på prøver tatt i 

produsentens lokaler, herunder i produsentens produksjonslokaler. 

5.  Dersom en godkjenningsmyndighet som har gitt en EU-typegodkjenning, konstaterer at forholdsreglene nevnt i nr. 1 ikke 

er truffet, at de avviker vesentlig fra de avtalte forholdsreglene som er nevnt i nr. 1, at de ikke lenger anvendes eller at de ikke 

lenger anses å være tilstrekkelige, selv om produksjonen fortsetter, skal den enten treffe de nødvendige tiltakene for å sikre at 

framgangsmåten for produksjonssamsvar følges korrekt, eller tilbakekalle EU-typegodkjenningen. 

6.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 55 som utfyller denne forordning ved å 

fastsette detaljerte tiltak som skal treffes, og framgangsmåter som skal følges av godkjenningsmyndighetene for å sikre at 

motorene i produksjon er i samsvar med den godkjente typen. Disse delegerte rettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2016. 

KAPITTEL VI 

ENDRINGER AV OG GYLDIGHET FOR EU-TYPEGODKJENNINGER 

Artikkel 27 

Alminnelige bestemmelser 

1.  Produsenten skal omgående underrette godkjenningsmyndigheten som har gitt EU-typegodkjenningen, om eventuelle 

endringer i de opplysningene som er registrert i opplysningspakken. 

Ved en slik endring skal nevnte godkjenningsmyndighet avgjøre hvilken av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 28 som skal 

følges. 

Om nødvendig kan godkjenningsmyndigheten etter samråd med produsenten beslutte at ny EU-typegodkjenning skal gis.  
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2.  En søknad om endring av en EU-typegodkjenning skal inngis bare til den godkjenningsmyndigheten som har gitt den 

opprinnelige EU-typegodkjenningen. 

3.  Dersom godkjenningsmyndigheten finner at det er nødvendig å gjenta inspeksjoner eller prøvinger for å gjøre en endring, 

skal den underrette produsenten om dette. 

Framgangsmåtene fastsatt i artikkel 28 får anvendelse bare dersom godkjenningsmyndigheten på bakgrunn av disse 

inspeksjonene eller prøvingene konkluderer med at kravene til EU-typegodkjenning fortsatt er oppfylt. 

Artikkel 28 

Revisjon og utvidelse av EU-typegodkjenninger 

1.  Dersom opplysninger som er registrert i opplysningspakken, er endret, uten at det kreves at inspeksjoner eller prøvinger 

gjentas, kalles en slik endring en «revisjon». 

Ved en slik revisjon skal godkjenningsmyndigheten uten unødig forsinkelse revidere de relevante sidene i opplysningspakken i 

nødvendig grad, og skal på hver side merke tydelig hvilken type endring det gjelder, og den skal også angi revisjonsdato og 

tilføye en revidert innholdsfortegnelse for opplysningspakken. En konsolidert, ajourført versjon av opplysningspakken, sammen 

med en detaljert beskrivelse av endringene, skal anses å oppfylle kravet i dette nummer. 

2.  En endring som nevnt i nr. 1 kalles «utvidelse» dersom opplysningene som er registrert i opplysningspakken, er endret og 

et av følgende skjer: 

a)  Det kreves ytterligere inspeksjoner eller prøvinger. 

b)  Opplysninger i EU-typegodkjenningsdokumentet, med unntak av vedleggene, er endret. 

c)  Et nytt krav som er fastsatt i denne forordning eller i en delegert rettsakt eller en gjennomføringsrettsakt vedtatt i henhold til 

denne forordning, får anvendelse på den godkjente motortypen eller motorfamilien. 

Ved en utvidelse skal godkjenningsmyndigheten opprette et ajourført EU-typegodkjenningsdokument med et utvidelsesnummer 

som skal økes i samsvar med antallet påfølgende utvidelser som er gitt tidligere. EU-typegodkjenningsdokumentet skal klart 

vise årsaken til utvidelsen samt datoen for utvidelsen. 

3.  Dersom sider i informasjonspakken endres eller en konsolidert, ajourført versjon utstedes, skal innholdsfortegnelsen for 

opplysningspakken som følger typegodkjenningsdokumentet, endres og vise datoen for siste utvidelse eller revisjon, eller 

datoen for siste konsolidering av den ajourførte versjonen. 

4.  Det kreves ingen endring av EU-typegodkjenningen av en motortype eller motorfamilie dersom et nytt krav nevnt i nr. 2 

bokstav c) fra en teknisk synsvinkel er irrelevant for motortypen eller motorfamilien med hensyn til utslippsytelsen. 

Artikkel 29 

Utstedelse av og underretning om endringer 

1.  Ved en revisjon av en EU-typegodkjenning skal godkjenningsmyndigheten uten unødig forsinkelse utstede til søkeren de 

reviderte dokumentene eller den konsoliderte, ajourførte versjonen, etter hva som er relevant, herunder den reviderte 

innholdsfortegnelsen for opplysningspakken som nevnt i artikkel 28 nr. 1 annet ledd. 

2.  Ved en utvidelse av en EU-typegodkjenning skal godkjenningsmyndigheten uten unødig forsinkelse utstede til søkeren det 

ajourførte EU-typegodkjenningsdokumentet nevnt i artikkel 28 nr. 2 annet ledd, herunder vedleggene til dette, og 

innholdsfortegnelsen for opplysningspakken.  
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3.  Godkjenningsmyndigheten skal ved hjelp av IMI underrette godkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene om 

alle endringer i EU-typegodkjenninger i samsvar med artikkel 22 nr. 5. 

Artikkel 30 

EU-typegodkjenningens gyldighet 

1.  EU-typegodkjenninger skal utstedes for et ubegrenset tidsrom. 

2.  En EU-typegodkjenning av en motor blir ugyldig i følgende tilfeller: 

a)  Dersom nye krav som får anvendelse på den godkjente motortypen eller eventuelt på motorfamilien, blir obligatoriske for å 

bringe den i omsetning, og det ikke er mulig å utvide eller revidere EU-typegodkjenningen tilsvarende. 

b)  Dersom produksjonen av den godkjente motortypen eller motorfamilien avvikles permanent og frivillig. 

c)  Dersom EU-typegodkjenningens gyldighet utløper som følge av en begrensning i samsvar med artikkel 35 nr. 3. 

d)  Dersom EU-typegodkjenningen er tilbakekalt i samsvar med artikkel 26 nr. 5, artikkel 39 nr. 1 eller artikkel 40 nr. 3. 

3.  Dersom vilkårene for en EU-typegodkjennings gyldighet ikke lenger er oppfylt for bare én motortype i en motorfamilie, 

blir EU-typegodkjenningen av vedkommende motorfamilie ugyldig bare for denne motortypen. 

4.  Dersom produksjonen av en motortype eller eventuelt en motorfamilie avvikles permanent, skal produsenten underrette 

godkjenningsmyndigheten som har gitt den tilsvarende EU-typegodkjenningen, om denne avviklingen. 

Innen én måned etter at den har mottatt denne underretningen, skal godkjenningsmyndigheten som har gitt EU-

typegodkjenningen av motortypen eller motorfamilien, underrette godkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene om 

dette. 

5.  Dersom en EU-typegodkjenning av en motortype eller eventuelt en motorfamilie blir ugyldig, skal produsenten uten at det 

berører nr. 4, underrette godkjenningsmyndigheten som har gitt den tilsvarende EU-typegodkjenningen, om dette. 

I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten som har gitt EU-typegodkjenningen, omgående meddele alle relevante 

opplysninger til godkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene. 

Meddelelsen skal særlig angi produksjonsdatoen og understellsnummeret for den sist produserte motoren. 

6.  Meldingskravene som er nevnt i nr. 4 og 5, skal anses å være oppfylt dersom de relevante opplysningene er lastet opp til 

IMI. 

KAPITTEL VII 

SAMSVARSERKLÆRING OG MERKING 

Artikkel 31 

Samsvarserklæring 

1.  Produsenten skal i egenskap av å være innehaver av en EU-typegodkjenning for en motortype eller motorfamilie avgi en 

samsvarserklæring («samsvarserklæring») som skal følge motorer som er brakt i omsetning, på grunnlag av 

a)  et unntak nevnt i artikkel 34 nr. 2, 4, 5, 6, 7 eller 8 eller artikkel 35 nr. 4, eller 

b)  en overgangsbestemmelse nevnt i artikkel 58 nr. 9, 10 eller 11.  
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Samsvarserklæringen skal angi særtrekk og begrensninger som gjelder for motoren, skal leveres gratis sammen med motoren og 

skal eventuelt følge den ikke-veigående mobile maskinen der motoren er montert. Leveringen skal ikke gjøres avhengig av en 

uttrykkelig anmodning eller av framlegging av tilleggsopplysninger for produsenten. Samsvarserklæringen kan også leveres i 

form av en sikker elektronisk fil. 

I et tidsrom på ti år etter motorens produksjonsdato skal produsenten på anmodning fra sluttbrukeren utstede en gjenpart av 

samsvarserklæringen mot betaling av et beløp som ikke er større enn kostnaden ved å utstede den. Ordet «gjenpart» skal være 

klart synlig på enhver gjenpart av samsvarserklæringen. 

2.  Samsvarserklæringen skal utarbeides på minst ett av de offisielle språkene i Unionens institusjoner. 

En medlemsstat kan be produsenten om at samsvarserklæringen oversettes til eget eller egne offisielle språk. 

3.  Den eller de personene som har fullmakt til å undertegne samsvarserklæringer, skal tilhøre produsentens organisasjon, og 

skal ha behørig fullmakt fra ledelsen i organisasjonen til fullt ut å binde produsenten rettslig med hensyn til ansvar for motorens 

utforming og konstruksjon eller produksjonssamsvar. 

4.  Samsvarserklæringen skal fylles ut i sin helhet, og skal ikke inneholde noen begrensninger med hensyn til bruken av 

motoren utover det som er fastsatt i denne forordning. 

5.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter malen for samsvarserklæringen, herunder elementer som 

gjør det mulig å hindre forfalskning og kontrollere den sikre elektroniske filen. For dette formål skal sikkerhetselementene som 

brukes for å beskytte samsvarserklæringen, fastsettes i gjennomføringsrettsaktene. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas 

innen 31. desember 2016 etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 56 nr. 2. 

Artikkel 32 

Lovfestet merking av motorer 

1.  Produsenten skal sette en merking på hver enkelt motor som er produsert i samsvar med den godkjente typen («lovfestet 

merking»). 

2.  For følgende motorer skal den lovfestede merkingen inneholde tilleggsopplysninger om at motoren er omfattet av det 

relevante unntaket eller den relevante overgangsbestemmelsen: 

a)  Motorer beregnet på eksport til tredjestater nevnt i artikkel 34 nr. 1 som er produsert i eller utenfor Unionen og deretter 

montert i ikke-veigående mobile maskiner i Unionen. 

b)  Motorer som bringes i omsetning i samsvar med artikkel 34 nr. 2, 5, 6 eller 8. 

c)  Motorer som midlertidig bringes i omsetning i samsvar med artikkel 34 nr. 4. 

d)  Overgangsmotorer som bringes i omsetning i samsvar med artikkel 58 nr. 5. 

e)  Reservemotorer som bringes i omsetning i samsvar med artikkel 34 nr. 7 eller artikkel 58 nr. 10 eller 11. 

3.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter malen for den lovfestede merkingen, herunder 

obligatoriske grunnleggende opplysninger som kreves når motoren forlater produksjonslinjen, de obligatoriske grunnleggende 

opplysningene som kreves før motoren bringes i omsetning, og eventuelle tilleggsopplysninger nevnt i nr. 2 i denne artikkel. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2016 etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i 

artikkel 56 nr. 2.  
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Artikkel 33 

Midlertidig merking av motorer 

1.  Produsenten skal sette en midlertidig merking på hver enkelt motor som er produsert i samsvar med den godkjente typen, 

og som bringes i omsetning på grunnlag av artikkel 34 nr. 3. 

2.  En motor som ennå ikke er i samsvar med den godkjente typen, og som leveres til produsenten av motoren, skal bare være 

påført en midlertidig merking. 

3.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter malen for den midlertidige merkingen nevnt i nr. 1 og 2 i 

denne artikkel, herunder de obligatoriske grunnleggende opplysningene som skal angis på merkingen. Disse gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2016 etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 56 nr. 2. 

KAPITTEL VIII 

UNNTAK 

Artikkel 34 

Generelle unntak 

1.  Unntatt med hensyn til artikkel 32 nr. 2 bokstav a) omfattes motorer som er beregnet på eksport til tredjestater, ikke av 

denne forordning. 

2.  Unntatt med hensyn til artikkel 32 nr. 2 bokstav b) omfattes motorer som er beregnet på å brukes av de væpnede styrker, 

ikke av denne forordning. 

Ved anvendelsen av dette nummer anses brannvesen, sivilforsvar og instanser som er ansvarlige for å ivareta offentlig orden og 

medisinske nødtjenester, ikke som en del av de væpnede styrker. 

3.  Uten at det berører artikkel 32, og med samtykke fra OEM-produsenten kan en produsent levere en motor som er atskilt 

fra systemet for etterbehandling av eksos, til denne OEM-produsenten. 

4.  Uten hensyn til artikkel 5 nr. 3 skal medlemsstatene tillate at motorer som ikke er EU-typegodkjent i samsvar med denne 

forordning, midlertidig bringes i omsetning med sikte på prøving i felt. 

5.  Uten hensyn til artikkel 18 nr. 2 og artikkel 22 nr. 3 skal medlemsstatene gi EU-typegodkjenning og tillate omsetning av 

motorer som overholder utslippsgrenseverdiene for forurensende gasser og partikler for spesialmotorer fastsatt i vedlegg VI, 

forutsatt at motorene er beregnet på montering i ikke-veigående mobile maskiner som skal brukes i eksplosjonsfarlige 

omgivelser, som definert i artikkel 2 nr. 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/34/EU(1). 

6.  Uten hensyn til artikkel 18 nr. 2 og artikkel 22 nr. 3 kan medlemsstatene på anmodning gi EU-typegodkjenning og tillate 

omsetning av motorer som overholder utslippsgrenseverdiene for forurensende gasser og partikler for spesialmotorer fastsatt i 

vedlegg VI, forutsatt at motorene er beregnet på montering i ikke-veigående mobile maskiner som brukes utelukkende til 

utsetting og ombordtaking av livbåter som drives av en nasjonal redningstjeneste. 

7.  Uten hensyn til artikkel 5 nr. 3 og artikkel 18 nr. 2 kan medlemsstatene for motorer i kategori RLL eller RLR som er brakt 

i omsetning på unionsmarkedet senest 31. desember 2011, tillate at reservemotorer bringes i omsetning dersom godkjennings-

myndigheten etter nærmere undersøkelse anerkjenner og konkluderer med at montering av en motor som overholder de 

gjeldende utslippsgrensene fastsatt i tabell II-7 og II-8 i vedlegg II, vil medføre betydelige tekniske vanskeligheter. I slike 

tilfeller skal reservemotorene enten overholde de utslippsgrensene som de måtte ha overholdt for å bli brakt i omsetning på 

unionsmarkedet 31. desember 2011, eller overholde strengere utslippsgrenser.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/34/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om utstyr og 

sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 309). 
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For motorer i kategori RLL og RLR som er brakt i omsetning på unionsmarkedet etter 31. desember 2011, kan medlemsstatene 

tillate at reservemotorer bringes i omsetning dersom de overholder de utslippsgrensene som de motorene som skal skiftes ut, 

måtte overholde da de opprinnelig ble brakt i omsetning på unionsmarkedet. 

8.  For motorer i kategori RLL eller RLR kan medlemsstatene tillate at motorer bringes i omsetning dersom de overholder de 

senest gjeldende utslippsgrensene som er fastsatt i det relevante regelverket som gjaldt 5. oktober 2016, forutsatt at 

a)  disse motorene er en del av et langt framskredent prosjekt 6. oktober 2016, som definert i direktiv 2008/57/EF, og 

b)  bruken av motorer som overholder de gjeldende utslippsgrensene fastsatt i tabell II-7 og II-8 i vedlegg II, vil medføre 

uforholdsmessig store kostnader. 

Innen 17. september 2017 skal hver medlemsstat oversende Kommisjonen en liste over alle slike prosjekter. 

9.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 55 for å utfylle denne forordning med 

nærmere tekniske spesifikasjoner og vilkår for hvordan 

a)  en produsent kan levere en motor som er atskilt fra systemet for etterbehandling av eksos, til en OEM-produsent som nevnt 

i nr. 3, 

b)  motorer som ikke er EU-typegodkjent i samsvar med denne forordning, som nevnt i nr. 4, midlertidig kan bringes i 

omsetning med sikte på prøving i felt, 

c)  motorer som overholder utslippsgrenseverdiene for forurensende gasser og partikler for spesialmotorer fastsatt i vedlegg 

VI, som nevnt i nr. 5 og 6, kan få EU-typegodkjenning og tillatelse til å bringes i omsetning. 

Disse delegerte rettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2016. 

Artikkel 35 

Unntak for ny teknologi eller nye prinsipper 

1.  En produsent kan søke om EU-typegodkjenning av en motortype eller motorfamilie som omfatter ny teknologi eller nye 

prinsipper, og som er uforenlig med ett eller flere av kravene i denne forordning som følge av denne nye teknologien eller disse 

nye prinsippene. 

2.  Godkjenningsmyndigheten skal gi EU-typegodkjenningen nevnt i nr. 1 dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Søknaden angir årsakene til at den nye teknologien eller de nye prinsippene gjør motortypen eller motorfamilien uforenlig 

med ett eller flere av kravene i denne forordning. 

b)  Søknaden beskriver de miljømessige følgene av den nye teknologien eller de nye prinsippene og hvilke tiltak som er truffet 

for å sikre minst samme nivå av miljøvern som fastsatt i de kravene i denne forordning som det søkes om unntak fra. 

c)  Det framlegges prøvingsbeskrivelser og prøvingsresultater som beviser at vilkåret i bokstav b) er oppfylt. 

3.  Tildeling av EU-typegodkjenningen nevnt i nr. 1 forutsetter tillatelse fra Kommisjonen. 

I tillatelsen fra Kommisjonen skal det eventuelt angis hvorvidt den er underlagt begrensninger. 

Tillatelsen skal gis ved en gjennomføringsrettsakt.  
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4.  I påvente av beslutningen om tillatelse fra Kommisjonen i henhold til nr. 3 kan godkjenningsmyndigheten utstede en 

foreløpig EU-typegodkjenning som skal være gyldig 

a)  bare på nevnte medlemsstats territorium, 

b)  bare for en motortype eller motorfamilie som omfattes av unntaket som det søkes om, og 

c)  i minst 36 måneder. 

Dersom det utstedes en foreløpig EU-typegodkjenning, skal godkjenningsmyndigheten omgående underrette Kommisjonen og 

de andre medlemsstatene om dette ved hjelp av dokumentasjon som inneholder opplysningene nevnt i nr. 2. 

Det skal framgå tydelig av overskriften i EU-typegodkjenningsdokumentet og overskriften i den tilsvarende samsvars-

erklæringen at en slik foreløpig EU-typegodkjenning er foreløpig og har begrenset geografisk gyldighet. 

5.  Dersom en godkjenningsmyndighet beslutter å godta en foreløpig EU-typegodkjenning nevnt i nr. 4 på dens territorium, 

skal den underrette den berørte godkjenningsmyndigheten og Kommisjonen skriftlig om dette. 

6.  Dersom Kommisjonen beslutter ikke å gi tillatelsen nevnt i nr. 3, skal godkjenningsmyndigheten umiddelbart underrette 

innehaveren av den foreløpige EU-typegodkjenningen nevnt i nr. 4 om at den foreløpige EU-typegodkjenningen vil bli trukket 

tilbake seks måneder etter den datoen da Kommisjonen nektet tillatelse. 

Uten hensyn til Kommisjonens beslutning om ikke å gi tillatelsen nevnt i nr. 3 kan motorer som er produsert i samsvar med den 

foreløpige EU-typegodkjenningen før gyldigheten utløper, bringes i omsetning i enhver medlemsstat der godkjennings-

myndigheten har godtatt den foreløpige EU-typegodkjenningen. 

7.  Kravene som er nevnt i nr. 4 annet ledd og i nr. 5, skal anses å være oppfylt dersom de relevante opplysningene er lastet 

opp til IMI. 

8.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter tillatelsen nevnt i nr. 3 i denne artikkel. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 56 nr. 2. 

9.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter de harmoniserte malene for EU-typegodkjennings-

dokumentet og samsvarserklæringen nevnt i nr. 4 i denne artikkel, herunder de obligatoriske grunnleggende opplysningene. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2016 etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i 

artikkel 56 nr. 2. 

Artikkel 36 

Etterfølgende tilpasning av delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter 

1.  Dersom Kommisjonen tillater at det gis unntak i henhold til artikkel 35, skal den umiddelbart treffe nødvendige tiltak for å 

tilpasse de relevante delegerte rettsaktene eller gjennomføringsrettsaktene til den tekniske utvikling. 

Dersom unntaket som innvilges i henhold til artikkel 35, gjelder et forhold som det er fastsatt regler for i et UN-ECE-reglement, 

skal Kommisjonen foreslå en endring i dette reglementet etter den aktuelle framgangsmåten i henhold til den reviderte 

overenskomsten av 1958. 

2.  Så snart de relevante delegerte rettsaktene eller gjennomføringsrettsaktene som er nevnt i nr. 1, er endret, skal 

Kommisjonen oppheve eventuelle begrensninger som ble pålagt ved beslutningen om å tillate unntaket. 

Dersom tiltakene som er nødvendige for å tilpasse de delegerte rettsaktene eller gjennomføringsrettsaktene, ikke er truffet, kan 

Kommisjonen på anmodning fra den medlemsstaten som har gitt den foreløpige EU-typegodkjenningen, tillate at denne 

medlemsstaten utvider den, ved en beslutning truffet i form av en gjennomføringsrettsakt vedtatt etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 56 nr. 2.  
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KAPITTEL IX 

PRODUKSJONSRAPPORTERING OG -KONTROLL 

Artikkel 37 

Produsentenes forpliktelser med hensyn til produksjonsrapportering 

1.  Produsenten skal framlegge for godkjenningsmyndigheten som har gitt EU-typegodkjenningen, en liste over antall 

motorer for hver motortype og motorunderkategori som er produsert i samsvar med denne forordning og i samsvar med EU-

typegodkjenningen siden siste produksjonsrapport ble framlagt, eller siden kravene i denne forordning første gang fikk 

anvendelse. 

Denne listen skal framlegges 

a)  innen 45 dager etter utgangen av hvert kalenderår, 

b)  umiddelbart etter hver av datoene for omsetning av motorer nevnt i vedlegg III og 

c)  innen enhver annen dato som godkjenningsmyndigheten kan fastsette. 

2.  Listen nevnt i nr. 1 skal angi hvordan identifikasjonsnumrene henger sammen med de tilsvarende motortypene og eventuelt 

motorfamiliene, og med EU-typegodkjenningsnumrene dersom denne sammenhengen ikke framgår av motorkodesystemet. 

3.  Listen nevnt i nr. 1 skal klart angi alle tilfeller der produsenten slutter å produsere en godkjent motortype eller 

motorfamilie. 

4.  Produsenten skal oppbevare en kopi av listen nevnt i nr. 1 i et tidsrom på minst 20 år etter at gyldighetstiden til den 

aktuelle EU-typegodkjenningen er utløpt. 

5.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter formatet for listen nevnt i nr. 1 i denne artikkel. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2016 etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 56 

nr. 2. 

Artikkel 38 

Kontrolltiltak 

1.  Godkjenningsmyndigheten i en medlemsstat som har gitt en EU-typegodkjenning, skal, eventuelt i samarbeid med 

godkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene, treffe de tiltakene som er nødvendige for å sikre at identifikasjonsnumrene 

for EU-typegodkjenning tildeles og brukes riktig av produsentene, før den typegodkjente motoren bringes i omsetning eller gjøres 

tilgjengelig på markedet. 

2.  Det kan foretas ytterligere kontroll av identifikasjonsnumrene i forbindelse med kontrollen av produksjonssamsvar fastsatt 

i artikkel 26. 

3.  Med hensyn til kontrollen av identifikasjonsnumrene skal produsenten eller produsentens representant på anmodning 

omgående framlegge for den ansvarlige godkjenningsmyndigheten de nødvendige opplysningene om produsentens kjøpere 

sammen med identifikasjonsnumrene til motorene som oppgis å være produsert i samsvar med artikkel 37. Dersom motorene er 

gjort tilgjengelige for en OEM-produsent, kreves det ingen ytterligere opplysninger fra produsenten. 

4.  Dersom produsenten på anmodning fra godkjenningsmyndigheten ikke kan godtgjøre at de lovfestede kravene til merking 

er oppfylt, kan godkjenningsmyndigheten tilbakekalle EU-typegodkjenningen for den tilsvarende motortypen eller 

motorfamilien. Godkjenningsmyndighetene skal innen én måned underrette hverandre om alle EU-typegodkjenninger som er 

tilbakekalt, og om årsakene til denne tilbakekallingen, i samsvar med artikkel 22 nr. 5.  
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KAPITTEL X 

BESKYTTELSESKLAUSULER 

Artikkel 39 

Motorer som ikke er i samsvar med den godkjente typen 

1.  Dersom motorer som er påført lovfestet merking og eventuelt følges av en samsvarserklæring, ikke er i samsvar med den 

godkjente motortypen eller motorfamilien, skal godkjenningsmyndigheten som har gitt EU-typegodkjenningen, treffe de 

nødvendige tiltakene for å sikre at motorene i produksjon bringes i samsvar med den godkjente motortypen eller motorfamilien. 

Slike tiltak kan omfatte tilbakekalling av EU-typegodkjenningen dersom de korrigerende tiltakene som produsenten har truffet, 

er utilstrekkelige. 

Den relevante godkjenningsmyndigheten skal underrette godkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene om tiltakene 

som treffes. 

2.  Med hensyn til nr. 1 skal avvik fra opplysningene i EU-typegodkjenningsdokumentet eller i opplysningspakken anses å 

utgjøre manglende samsvar med den godkjente motortypen eller motorfamilien dersom disse avvikene ikke er godkjent i 

samsvar med kapittel IV. 

3.  Dersom en godkjenningsmyndighet konstaterer at motorer som har en samsvarserklæring, dersom det er relevant, eller 

som er påført et typegodkjenningsmerke utstedt i en annen medlemsstat, ikke er i samsvar med den godkjente motortypen eller 

motorfamilien, kan den be om at godkjenningsmyndigheten som har gitt EU-typegodkjenningen, kontrollerer at motorene i 

produksjon fortsatt er i samsvar med den godkjente motortypen eller motorfamilien. Når godkjenningsmyndigheten som har gitt 

EU-typegodkjenningen, mottar en slik anmodning, skal den snarest mulig og senest innen tre måneder etter at anmodningen blir 

framsatt, treffe tiltakene nevnt i nr. 1. 

4.  Godkjenningsmyndighetene skal innen én måned underrette hverandre om alle EU-typegodkjenninger som er tilbakekalt, 

og om årsakene til denne tilbakekallingen, i samsvar med artikkel 22 nr. 5. 

5.  Dersom godkjenningsmyndigheten som har gitt EU-typegodkjenningen, bestrider at det foreligger mangel på samsvar som 

den er underrettet om, skal de berørte medlemsstatene forsøke å bilegge tvisten. 

Godkjenningsmyndigheten skal holde Kommisjonen underrettet om dette, og Kommisjonen skal om nødvendig få i stand 

passende samråd for å komme fram til en løsning. 

Artikkel 40 

Tilbakekalling av motorer 

1.  Dersom en produsent som er tildelt en EU-typegodkjenning, er forpliktet i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 765/2008 til å tilbakekalle motorer som er brakt i omsetning, uansett om de er montert i ikke-veigående mobile maskiner 

eller ikke, på grunnlag av at motorene utgjør en alvorlig risiko med hensyn til vern av miljøet og menneskers helse, skal 

produsenten 

a)  umiddelbart underrette godkjenningsmyndigheten som har gitt EU-typegodkjenningen, og 

b)  foreslå egnede tiltak for denne godkjenningsmyndigheten for å håndtere den alvorlige risikoen. 

2.  Godkjenningsmyndigheten skal omgående underrette godkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen om de foreslåtte løsningene. 

Godkjenningsmyndighetene skal sikre at løsningene iverksettes effektivt i deres respektive medlemsstater. 

3.  Dersom en godkjenningsmyndighet mener at løsningene er utilstrekkelige eller ikke er gjennomført raskt nok, skal den 

omgående underrette godkjenningsmyndigheten som har gitt EU-typegodkjenningen, om dette.  
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Dersom produsenten ikke deretter foreslår og iverksetter effektive korrigerende tiltak, skal godkjenningsmyndigheten som har 

gitt EU-typegodkjenningen, treffe alle nødvendige beskyttelsestiltak, herunder tilbakekalling av EU-typegodkjenningen. 

Ved tilbakekalling av EU-typegodkjenningen skal godkjenningsmyndigheten innen en måned etter denne tilbakekallingen 

underrette produsenten, godkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene og Kommisjonen ved rekommandert brev eller 

på tilsvarende elektronisk måte. 

Artikkel 41 

Underretning om beslutninger og klageadgang 

1.  Beslutninger av følgende type eller for følgende formål skal angi begrunnelsen som de bygger på: 

a)  Beslutninger som treffes i henhold til denne forordning. 

b)  Beslutninger om å nekte eller trekke tilbake EU-typegodkjenning. 

c)  Beslutninger om å kreve at en motor tilbakekalles fra markedet. 

d)  Beslutninger om å forby, begrense eller hindre omsetningen av en motor. 

e)  Beslutninger om å forby, begrense eller hindre omsetning av ikke-veigående mobile maskiner der en motor som er omfattet 

av denne forordnings virkeområde, er montert. 

2.  Godkjenningsmyndigheten skal underrette den berørte part om 

a)  alle beslutninger som er nevnt i nr. 1, 

b)  hvilken klageadgang som er tilgjengelig for vedkommende i henhold til gjeldende lovgivning i den berørte medlemsstat, og 

hvilke frister som gjelder for denne klageadgangen. 

KAPITTEL XI 

INTERNASJONALE REGLER OG FRAMLEGGING AV TEKNISKE OPPLYSNINGER 

Artikkel 42 

Godkjenning av likeverdige motortypegodkjenninger 

1.  Unionen kan innenfor rammen av multilaterale eller bilaterale avtaler mellom Unionen og tredjestater anerkjenne 

vilkårene for og bestemmelsene om EU-typegodkjenning av motorer fastsatt ved denne forordning som likeverdige med 

framgangsmåtene fastsatt i internasjonale regler eller tredjestaters regler. 

2.  Typegodkjenning som er gitt, og lovfestet merking som er i samsvar med UN-ECE-reglementer eller endringer av disse, 

og som Unionen har stemt for, eller som Unionen har tiltrådt, som angitt i den delegerte rettsakt nevnt i nr. 4 bokstav a), skal 

anerkjennes som likeverdig med EU-typegodkjenning som er gitt og lovfestet merking som kreves i samsvar med denne 

forordning. 

3.  EU-typegodkjenning som er gitt på grunnlag av unionsrettsaktene oppført i den delegerte rettsakten nevnt i nr. 4 

bokstav b), skal anerkjennes som likeverdig med EU-typegodkjenninger som er gitt i samsvar med denne forordning. 

4.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 55 som utfyller denne forordning ved å 

fastsette 

a)  listen over UN-ECE-reglementer eller endringer av disse, herunder alle krav angitt i disse som gjelder anvendelsen av dem, 

som Unionen har stemt for, eller som Unionen har tiltrådt, og som får anvendelse på EU-typegodkjenning av motortyper og 

motorfamilier som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner, 

b)  listen over unionsrettsakter som det gis EU-typegodkjenning i henhold til, herunder alle krav angitt i disse som gjelder 

anvendelsen av dem.  
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Disse delegerte rettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2016. 

Artikkel 43 

Opplysninger og veiledning beregnet på produsenter av originalt utstyr og sluttbrukere 

1.  En produsent skal ikke gi OEM-produsenter eller sluttbrukere teknisk informasjon om opplysningene som er fastsatt i 

denne forordning, som avviker fra opplysningene som godkjenningsmyndigheten har godkjent. 

2.  Produsenten skal stille alle relevante opplysninger og veiledning som er nødvendig for riktig montering av en motor i 

ikke-veigående mobile maskiner, til rådighet for OEM-produsenter, herunder en beskrivelse av eventuelle særlige vilkår eller 

begrensninger for montering eller bruk av motoren. 

3.  Produsenten skal stille alle relevante opplysninger og nødvendig veiledning som er beregnet på sluttbrukeren, til rådighet 

for OEM-produsenter, herunder en beskrivelse av eventuelle særlige vilkår eller begrensninger for bruk av motoren. 

4.  Produsentene skal gjøre verdien av karbondioksidutslippene (CO2) som bestemmes ved EU-typegodkjenningen, 

tilgjengelig for OEM-produsenter, og skal pålegge OEM-produsentene å oversende disse opplysningene sammen med 

opplysninger om prøvingsforholdene til sluttbrukeren av de ikke-veigående mobile maskinene der motoren skal monteres. 

5.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 55 som utfyller denne forordning ved å 

fastsette nærmere bestemmelser om opplysningene og veiledningen som er nevnt i nr. 2, 3 og 4 i denne artikkel. Disse delegerte 

rettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2016. 

Artikkel 44 

Utveksling av data og opplysninger via IMI 

1.  Utveksling av data og opplysninger i forbindelse med EU-typegodkjenning mellom nasjonale myndigheter eller mellom 

nasjonale myndigheter og Kommisjonen, innenfor rammen av denne forordning skal foregå i elektronisk format via IMI. 

2.  Alle relevante opplysninger om EU-typegodkjenning som gis i samsvar med denne forordning, skal samles inn sentralt og 

gjøres tilgjengelig for nasjonale myndigheter og Kommisjonen via IMI. 

3.  Kommisjonen skal sikre at IMI også 

a)  gjør det mulig å utveksle data og opplysninger mellom produsenter eller tekniske instanser på den ene side og nasjonale 

myndigheter eller Kommisjonen på den annen side, 

b)  gir offentlig tilgang til visse data og opplysninger om resultatene av typegodkjenning og resultatene av overvåkingen av 

motorer i bruk, 

c)  dersom det er relevant og teknisk og økonomisk mulig, og etter avtale med de berørte medlemsstatene, tilbyr funksjoner for 

automatisk overføring av data mellom eksisterende nasjonale databaser og IMI. 

4.  Bruken av IMI som nevnt i nr. 3 er frivillig. 

5.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter detaljerte tekniske krav og framgangsmåter som er 

nødvendige for å kople IMI sammen med eksisterende nasjonale databaser nevnt i nr. 3 bokstav c) i denne artikkel. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2016 etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 56 

nr. 2.  
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KAPITTEL XII 

UTPEKING AV OG UNDERRETNING OM TEKNISKE INSTANSER 

Artikkel 45 

Krav som gjelder tekniske instanser 

1.  En teknisk instans skal utpekes av en godkjenningsmyndighet i samsvar med artikkel 47, og skal oppfylle kravene fastsatt 

i nr. 2–9 i denne artikkel. 

2.  En teknisk instans skal opprettes i henhold til en medlemsstats nasjonale lovgivning, og skal være et rettssubjekt. 

3.  Den tekniske instansen skal være en tredjemann som er uavhengig av prosessen med å konstruere, produsere, levere eller 

vedlikeholde motorene den vurderer. 

Et organ som tilhører en sammenslutning av foretak eller en yrkessammenslutning som representerer foretak som deltar i 

konstruksjon, produksjon, levering, montering, installering, bruk eller vedlikehold av motorer som organet vurderer, prøver 

eller inspiserer, kan anses å oppfylle kravene i første ledd, forutsatt at det er godtgjort at organet er uavhengig, og at det ikke 

foreligger interessekonflikter. 

4.  Den tekniske instansen, herunder dens øverste ledelse og det personalet som er ansvarlig for å utføre de virksomhets-

kategoriene som den tekniske instansen er utpekt til i samsvar med artikkel 47 nr. 1, skal ikke være konstruktør, produsent, 

leverandør eller montør av eller den som vedlikeholder de motorene som den vurderer, og skal ikke representere parter som 

deltar i denne virksomheten. Denne begrensningen utelukker ikke bruk av vurderte motorer nevnt i nr. 3 i denne artikkel som er 

nødvendige for driften av den tekniske instansen, eller bruk av slike motorer for personlige formål. 

Den tekniske instansen skal sikre at dens datterforetaks eller underleverandørs virksomhet ikke påvirker dens fortrolighet, 

objektivitet eller upartiskhet i forbindelse med de virksomhetskategoriene som den er utpekt til. 

5.  Den tekniske instansen skal utføre de virksomhetskategoriene som den er utpekt til, med den høyeste grad av faglig 

integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner på det aktuelle området, og dens personale skal ikke være utsatt for noen 

form for press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som vil kunne påvirke dens avgjørelser eller resultatene av dens 

vurderingsvirksomhet, særlig press eller påvirkning som kommer fra personer eller grupper av personer som er berørt av 

resultatene av denne virksomheten. 

6.  Den tekniske instansen skal godtgjøre overfor dens utpekende godkjenningsmyndighet at den er i stand til å utføre alle 

virksomhetskategorier som den søker om å bli utpekt til i samsvar med artikkel 47 nr. 1, ved å sikre at den har 

a)  personale med relevante ferdigheter og konkrete tekniske kunnskaper og yrkesrettet opplæring samt tilstrekkelig og 

relevant erfaring til å utføre oppgaven, 

b)  beskrivelser av framgangsmåtene som er relevante for de virksomhetskategoriene som den søker om å bli utpekt til, for 

dermed å sikre åpenhet rundt og reproduserbarhet for disse framgangsmåtene, 

c)  framgangsmåter for utøvelsen av de virksomhetskategoriene som den søker om å bli utpekt til, som tar behørig hensyn til 

hvor kompleks den aktuelle motorens teknologi er, og hvorvidt motoren er masse- eller serieprodusert, og 

d)  midlene som er nødvendige for på en hensiktsmessig måte å utføre de oppgavene som er knyttet til de virksomhets-

kategoriene som den søker om å bli utpekt til, og at den har tilgang til alt nødvendig utstyr eller nødvendige anlegg. 

7.  Den tekniske instansen, herunder dens øverste ledelse og vurderingspersonalet, skal være upartisk og skal ikke delta i 

virksomhet som kan være i strid med deres uavhengighet eller integritet i forbindelse med de virksomhetskategoriene som den 

tekniske instansen er utpekt til.  
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8.  Den tekniske instansen skal tegne ansvarsforsikring som omfatter virksomheten, med mindre medlemsstaten påtar seg 

erstatningsansvaret i henhold til nasjonal lovgivning, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for vurderingen. 

9.  Den tekniske instansens personale har taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de får kjennskap til når de utfører 

sine oppgaver i henhold til denne forordning eller internrettslige bestemmelser som gjennomfører den. 

Den tekniske instansens personale er ikke bundet av forpliktelsen nevnt i første ledd når det gjelder utveksling av opplysninger 

med den utpekende godkjenningsmyndigheten, eller dersom en slik utveksling kreves i henhold til unionsretten eller nasjonal 

lovgivning. 

Eiendomsretten skal vernes. 

Artikkel 46 

Tekniske instansers datterforetak og underleverandører 

1.  Den tekniske instansen kan overdra bestemte oppgaver knyttet til de virksomhetskategoriene som den er utpekt til i 

samsvar med artikkel 47 nr. 1, eller la slik virksomhet bli utøvd av et datterforetak bare dersom den utpekende godkjennings-

myndigheten har godkjent det. 

I slike tilfeller skal den tekniske instansen sikre at underleverandøren eller datterforetaket oppfyller kravene angitt i artikkel 45, 

og skal underrette den utpekende godkjenningsmyndigheten om dette. 

2.  Den tekniske instansen skal påta seg det fulle ansvaret for de oppgavene som utføres av dens underleverandører eller 

datterforetak, uansett hvor disse er etablert. 

3.  Den tekniske instansen skal kunne stille til rådighet for den utpekende godkjenningsmyndigheten de relevante 

dokumentene om vurderingen av underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og hvilke oppgaver de har utført. 

Artikkel 47 

Utpeking av tekniske instanser 

1.  Godkjenningsmyndighetene skal utpeke tekniske instanser til én eller flere av følgende virksomhetskategorier, avhengig 

av ansvarsområde: 

a) Kategori A: Utføre prøvingene nevnt i denne forordning i anlegg som tilhører den aktuelle tekniske instansen. 

b) Kategori B: Føre tilsyn med prøvingene nevnt i denne forordning, dersom slike prøvinger utføres i en produsents eller en 

tredjemanns anlegg. 

c) Kategori C: Regelmessig vurdere og overvåke produsentens framgangsmåter for å sikre produksjonssamsvar. 

d) Kategori D: Føre tilsyn med eller utføre prøvinger eller inspeksjoner for å sikre produksjonssamsvar. 

2.  En godkjenningsmyndighet kan opptre som teknisk instans for én eller flere av virksomhetskategoriene nevnt i nr. 1. 

3.  Andre tekniske instanser i tredjestater enn dem som er utpekt i samsvar med denne artikkel, kan meldes i henhold til 

artikkel 50 dersom slik anerkjennelse av tekniske instanser er fastsatt ved en bilateral avtale mellom Unionen og den berørte 

tredjestaten.  
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En teknisk instans som er etablert i samsvar med artikkel 45 nr. 2, kan likevel etablere datterforetak i tredjestater, forutsatt at 

datterforetakene ledes og kontrolleres direkte av denne tekniske instansen. 

Artikkel 48 

Framgangsmåter for kvalitetsstandarder for og vurdering av tekniske instanser 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 55 som utfyller denne forordning ved å 

fastsette 

a)  standardene som de tekniske instansene skal oppfylle, og 

b)  framgangsmåten for vurdering av tekniske instanser, herunder den tilsvarende rapporten, i samsvar med artikkel 49. 

Artikkel 49 

Vurdering av tekniske instansers kvalifikasjoner 

1.  Den utpekende godkjenningsmyndigheten skal utarbeide en vurderingsrapport der det dokumenteres at kandidaten til 

teknisk instans er vurdert med henblikk på oppfyllelse av kravene i denne forordning og de delegerte rettsaktene som er vedtatt 

i henhold til denne. Vurderingsrapporten kan omfatte et akkrediteringsbevis utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan som 

bekrefter at den tekniske instansen oppfyller kravene i denne forordning. 

Vurderingen som vurderingsrapporten bygger på, skal foretas i samsvar med bestemmelsene fastsatt i en delegert rettsakt nevnt 

i artikkel 48. 

2.  Den utpekende godkjenningsmyndigheten skal gjennomgå vurderingsrapporten minst én gang hvert tredje år. 

3.  Den utpekende godkjenningsmyndigheten skal oversende vurderingsrapporten til Kommisjonen på sistnevntes 

anmodning. I tilfeller der vurderingen ikke bygger på et akkrediteringsbevis utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan, skal 

den utpekende godkjenningsmyndigheten framlegge for Kommisjonen underlagsdokumenter som bekrefter følgende: 

a)  Den tekniske instansens kompetanse. 

b)  De ordningene som er innført for å sikre at den tekniske instansen overvåkes regelmessig av den utpekende 

godkjenningsmyndigheten. 

c)  At den tekniske instansen oppfyller kravene i denne forordning og i de delegerte rettsaktene som er vedtatt i henhold til 

den. 

4.  En godkjenningsmyndighet som har til hensikt å opptre som teknisk instans i samsvar med artikkel 47 nr. 2, skal 

dokumentere samsvar ved hjelp av en vurdering foretatt av revisorer som er uavhengige med hensyn til den virksomheten som 

vurderes. Slike revisorer kan være fra samme organisasjon, forutsatt at de administreres separat fra det personalet som deltar i 

den virksomheten som vurderes. 

Artikkel 50 

Framgangsmåter for underretning 

1.  For hver tekniske instans de har utpekt skal medlemsstatene underrette Kommisjonen om følgende: 

a)  Den tekniske instansens navn.  
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b)  Adresse, herunder e-postadresse. 

c)  Ansvarlige personer. 

d)  Virksomhetskategori. 

e)  Alle endringer som gjelder utpekingen nevnt i artikkel 47. 

2.  En teknisk instans kan drive virksomhetene nevnt i artikkel 47 nr. 1 på vegne av den utpekende godkjenningsmyndigheten 

dersom denne tekniske instansen på forhånd er meldt til Kommisjonen i samsvar med nr. 1 i denne artikkel. 

3.  Samme tekniske instans kan utpekes av flere utpekende godkjenningsmyndigheter og meldes av disse utpekende 

godkjenningsmyndighetenes medlemsstater, uavhengig av hvilken eller hvilke kategorier av virksomhet den skal utføre i 

samsvar med artikkel 47 nr. 1. 

4.  Dersom en bestemt organisasjon eller et vedkommende organ som utfører virksomhet som ikke er omfattet av artikkel 47 

nr. 1, skal utpekes i henhold til en delegert rettsakt, skal den berørte medlemsstaten underrette Kommisjonen om dette i samsvar 

med denne artikkel. 

5.  Kommisjonen skal på sitt nettsted offentliggjøre en liste over og opplysninger om de tekniske instansene som er meldt i 

samsvar med denne artikkel. 

Artikkel 51 

Endringer av utpekinger 

1.  Dersom en utpekende godkjenningsmyndighet har fastslått eller er blitt underrettet om at en teknisk instans som den har 

utpekt, ikke lenger oppfyller kravene fastsatt i denne forordning, eller ikke oppfyller sine forpliktelser, skal den enten begrense, 

midlertidig oppheve eller tilbakekalle utpekingen, avhengig av hvor alvorlig den manglende oppfyllelsen av disse kravene eller 

forpliktelsene er. 

Medlemsstaten som har gitt Kommisjonen melding om den tekniske instansen i samsvar med artikkel 50 nr. 1, skal umiddelbart 

underrette Kommisjonen om alle slike begrensninger, midlertidige opphevinger eller tilbakekallinger. 

Kommisjonen skal endre de offentliggjorte opplysningene nevnt i artikkel 50 nr. 5 tilsvarende. 

2.  Ved begrensning, midlertidig oppheving eller tilbakekalling av utpekingen nevnt i nr. 1 eller dersom den tekniske 

instansen har innstilt sin virksomhet, skal den utpekende godkjenningsmyndigheten treffe egnede tiltak for å sikre at den 

tekniske instansens arkiver enten blir behandlet av en annen teknisk instans eller stilles til rådighet for den utpekende 

godkjenningsmyndigheten eller for markedstilsynsmyndighetene på deres anmodning. 

Artikkel 52 

Tvil om tekniske instansers kompetanse 

1.  Kommisjonen skal undersøke alle tilfeller der den er i tvil eller er blitt gjort oppmerksom på at det foreligger tvil om 

hvorvidt en teknisk instans er kompetent eller fortsatt oppfyller de kravene og det ansvaret den er underlagt. 

2.  Den utpekende godkjenningsmyndighetens medlemsstat skal på anmodning gi Kommisjonen alle opplysninger om 

grunnlaget for utpekingen eller opprettholdelsen av utpekingen av den berørte tekniske instansen. 

3.  Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger som den innhenter under sine undersøkelser, behandles fortrolig.  
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4.  Dersom Kommisjonen fastslår at en teknisk instans ikke oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

utpekingen, skal den underrette den utpekende godkjenningsmyndighetens medlemsstat om dette med sikte på i samarbeid med 

denne medlemsstaten å fastsette nødvendige korrigerende tiltak, og skal anmode denne medlemsstaten om å treffe disse 

korrigerende tiltakene, herunder om nødvendig tilbakekalle utpekingen. 

Artikkel 53 

Krav til tekniske instansers virksomhet 

1.  De tekniske instansene skal utføre de virksomhetskategoriene som de er utpekt til, på vegne av den utpekende 

godkjenningsmyndigheten og i samsvar med framgangsmåtene for vurdering og prøvingsmetodene fastsatt i denne forordning 

og dens delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter. 

De tekniske instansene skal føre tilsyn med eller utføre de prøvingene som kreves for EU-typegodkjenning, eller de 

inspeksjonene som er angitt i denne forordning eller i en av dens delegerte rettsakter eller gjennomføringsrettsakter, med 

mindre alternative framgangsmåter er tillatt. 

De tekniske instansene skal ikke utføre prøvinger, vurderinger eller inspeksjoner som de ikke er utpekt til. 

2.  De tekniske instansene skal til enhver tid 

a)  gi den utpekende godkjenningsmyndigheten mulighet til å observere dem når de foretar sine vurderinger, dersom 

vedkommende myndighet anser det som hensiktsmessig, og 

b)  uten at det berører artikkel 45 nr. 9 og artikkel 54, gi den utpekende godkjenningsmyndigheten de opplysningene som det 

kan anmodes om, for de virksomhetskategoriene som de utfører, og som omfattes av denne forordnings virkeområde. 

3.  Dersom en teknisk instans finner at en produsent ikke oppfyller kravene fastsatt i denne forordning, skal den rapportere 

dette til den utpekende godkjenningsmyndigheten, som deretter skal kreve at produsenten treffer egnede korrigerende tiltak. 

Den utpekende godkjenningsmyndigheten skal ikke utstede et EU-typegodkjenningsdokument før produsenten har truffet 

egnede korrigerende tiltak som godkjenningsmyndigheten finner tilstrekkelige. 

4.  Dersom en teknisk instans som handler på vegne av den utpekende godkjenningsmyndigheten, ved overvåking av 

produksjonssamsvar etter utstedelse av et EU-typegodkjenningsdokument finner at en motortype eller motorfamilie ikke lenger 

oppfyller kravene i denne forordning, skal den rapportere dette til den utpekende godkjenningsmyndigheten. 

Godkjenningsmyndigheten skal treffe egnede tiltak som fastsatt i artikkel 26. 

Artikkel 54 

Opplysningskrav for tekniske instanser 

1.  De tekniske instansene skal underrette sin utpekende godkjenningsmyndighet om 

a)  eventuelt manglende samsvar som kan kreve en nektelse, begrensning, midlertidig oppheving eller tilbakekalling av en EU-

typegodkjenning, 

b)  alle omstendigheter som påvirker omfanget av eller vilkårene for utpeking, 

c)  alle anmodninger fra markedstilsynsmyndighetene om opplysninger om deres virksomhet. 

2.  På anmodning fra sin utpekende godkjenningsmyndighet skal de tekniske instansene gi opplysninger om virksomheten 

som utføres innenfor det området de er utpekt til, og all annen virksomhet som er utført, herunder virksomhet og 

underleveranser over landegrensene.  
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KAPITTEL XIII 

DELEGERTE RETTSAKTER OG GJENNOMFØRINGSRETTSAKTER 

Artikkel 55 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen på vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndighet til å vedta delegerte rettsakter i henhold til artikkel 19 nr. 2, artikkel 24 nr. 11, artikkel 25 nr. 4, artikkel 26 

nr. 6, artikkel 34 nr. 9, artikkel 42 nr. 4, artikkel 43 nr. 5 og artikkel 48 gis Kommisjonen for et tidsrom på fem år fra  

6. oktober 2016. 

3.  Den delegerte myndigheten i henhold til artikkel 19 nr. 2, artikkel 24 nr. 11, artikkel 25 nr. 4, artikkel 26 nr. 6, artikkel 34 

nr. 9, artikkel 42 nr. 4, artikkel 43 nr. 5 og artikkel 48 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 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 rådspørre 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 19 nr. 2, artikkel 24 nr. 11, artikkel 25 nr. 4, artikkel 26 nr. 6, artikkel 34 

nr. 9, artikkel 42 nr. 4, artikkel 43 nr. 5 og artikkel 48 trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet gjør 

innsigelser mot den innen to måneder fra den dag da rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller før utløpet av 

nevnte tidsrom dersom både Europaparlamentet og Rådet har underrettet Kommisjonen om at de ikke akter å gjøre innsigelse. 

På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder. 

Artikkel 56 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av Den tekniske komité for motorvogner nedsatt ved artikkel 40 nr. 1 i direktiv 2007/46/EF. 

Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  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. 

KAPITTEL XIV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 57 

Sanksjoner 

1.  Medlemsstatene skal fastsette sanksjoner ved markedsdeltakeres eller OEM-produsenters overtredelse av denne 

forordning og av de delegerte rettsaktene eller gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne forordning. De 

fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.  
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Medlemsstatene skal innen 7. oktober 2018 underrette Kommisjonen om disse bestemmelsene og skal umiddelbart underrette 

Kommisjonen om eventuelle senere endringer som påvirker dem. 

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene gjennomføres. 

2.  Blant overtredelser som gir grunn for sanksjoner, er følgende: 

a)  Framlegging av falske erklæringer, særlig i forbindelse med framgangsmåter for EU-typegodkjenning, framgangsmåter 

som fører til en tilbakekalling, eller framgangsmåter i forbindelse med unntak. 

b)  Forfalskning av prøvingsresultater i forbindelse med en EU-typegodkjenning eller overvåking av motorer i bruk. 

c)  Tilbakeholding av opplysninger eller tekniske spesifikasjoner som vil kunne føre til tilbakekalling av motorer eller til 

nektelse eller tilbaketrekking av en EU-typegodkjenning. 

d)  Bruk av alternative kontrollstrategier. 

e)  Nekting av tilgang til opplysninger. 

f)  Omsetning av motorer som omfattes av EU-typegodkjenning, uten EU-typegodkjenning, eller forfalskning av dokumenter 

eller lovfestet merking med henblikk på dette. 

g)  Omsetning av overgangsmotorer og ikke-veigående mobile maskiner der slike motorer er montert, i strid med 

unntaksbestemmelsene. 

h)  Overtredelse av begrensningene som er angitt i artikkel 35 nr. 3 og 4. 

i)  Omsetning av en motor som er endret på en slik måte at den ikke lenger er i samsvar med spesifikasjonene for EU-

typegodkjenningen. 

j)  Montering av en motor i ikke-veigående mobile maskiner til annen bruk enn utelukkende som fastsatt i artikkel 4. 

k)  omsetning av en spesialmotor i henhold til artikkel 34 nr. 5 eller 6 til bruk i andre ikke-veigående mobile maskiner enn de 

som er fastsatt i nevnte numre. 

l)  Omsetning av en motor i henhold til artikkel 34 nr. 7 eller 8 og artikkel 58 nr. 9, 10 eller 11 til bruk i andre maskiner enn 

dem som er fastsatt i nevnte numre. 

m)  Omsetning av ikke-veigående mobile maskiner der det er montert motorer som omfattes av EU-typegodkjenning i henhold 

til denne forordning, uten slik godkjenning. 

n)  Omsetning av ikke-veigående mobile maskiner som er i strid med en begrensning for ikke-veigående mobile maskiner 

nevnt i artikkel 34 nr. 8. 

Artikkel 58 

Overgangsbestemmelser 

1.  Uten at det berører kapittel II og III opphever denne forordning ikke en EU-typegodkjenning eller et unntak før datoene 

for omsetning av motorer som er angitt i vedlegg III. 

2.  Godkjenningsmyndighetene kan i samsvar med det relevante regelverket som gjaldt 5. oktober 2016, fortsatt gi EU-

typegodkjenning fram til de obligatoriske datoene for EU-typegodkjenning av motorer som er angitt i vedlegg III, og kan 

fortsatt innvilge unntak i samsvar med nevnte lovgivning fram til de obligatoriske datoene for omsetning av motorer som er 

angitt i vedlegg III. 

Medlemsstatene kan i samsvar med det relevante regelverket som gjaldt 5. oktober 2016, fortsatt tillate at motorer bringes i 

omsetning fram til de obligatoriske datoene for omsetning av motorer som er angitt i vedlegg III.  
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3.  Som unntak fra denne forordning kan motorer som har fått EU-typegodkjenning i henhold til det relevante regelverket 

som gjaldt 5. oktober 2016, eller som oppfyller kravene som er angitt av Sentralkommisjonen for skipsfart på Rhinen (CCNR) 

og vedtatt som CCNR trinn II innenfor rammen av Den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen, fortsatt bringes i 

omsetning fram til datoene for omsetning av motorer som er angitt i vedlegg III. 

I slike tilfeller skal nasjonale myndigheter ikke forby, begrense eller hindre at motorer som er i samsvar med den godkjente 

typen, bringes i omsetning. 

4.  Motorer som 5. oktober 2016 ikke var omfattet av virkeområdet for direktiv 97/68/EF, kan fortsatt bringes i omsetning på 

grunnlag av gjeldende nasjonale regler, dersom slike regler finnes, fram til datoene for omsetning av motorer som er angitt i 

vedlegg III. 

5.  Uten at det berører artikkel 5 nr. 3, artikkel 18 nr. 2 og eventuelt direktiv 2008/57/EF og kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1302/2014(1), kan overgangsmotorer og eventuelt ikke-veigående mobile maskiner der disse overgangsmotorene er montert, 

fortsatt bringes i omsetning i overgangsperioden, forutsatt at maskinen der overgangsmotoren er montert, har produksjonsdato 

senest 18 måneder etter overgangsperiodens begynnelse. 

For motorer i kategori NRE skal medlemsstatene tillate en forlengelse av overgangsperioden og 18-månedersperioden nevnt i 

første ledd med ytterligere 12 måneder for OEM-produsenter med en samlet årlig produksjon på mindre enn 100 enheter ikke-

veigående mobile maskiner utstyrt med forbrenningsmotorer. I beregningen av samlet årlig produksjon skal alle OEM-

produsenter som kontrolleres av samme fysiske eller juridiske person, anses som én enkelt OEM-produsent. 

For motorer i kategori NRE som brukes i mobile kraner, skal overgangsperioden og 18-månedersperioden nevnt i første ledd 

forlenges med 12 måneder. 

For motorer i kategori NRS med en motoreffekt på mindre enn 19 kW som brukes i snøfresere, skal 18-månedersperioden nevnt 

i første ledd forlenges med 24 måneder. 

6.  Med forbehold for nr. 5 i denne artikkel skal overgangsmotorer oppfylle minst ett av følgende krav: 

a)  Være i samsvar med motortyper eller motorfamilier med en EU-typegodkjenning som ikke lenger er gyldig i henhold til 

artikkel 30 nr. 2 bokstav a), og som på motorenes produksjonsdato er omfattet av en gyldig EU-typegodkjenning som 

overholder de seneste gjeldende utslippsgrensene som er fastsatt i det relevante regelverket som gjaldt 5. oktober 2016. 

b)  Tilhøre et effektområde som ikke var omfattet av typegodkjenning for utslipp av forurensende stoffer på unionsplan 

5. oktober 2016. 

c)  Brukes eller være beregnet på å brukes i en innretning som ikke var omfattet av typegodkjenning for utslipp av 

forurensende stoffer på unionsplan 5. oktober 2016. 

7.  Tidsrommet som overgangsmotorer kan bringes i omsetning i, skal begrenses til følgende: 

a)  24 måneder fra gjeldende dato for omsetning av motorer angitt i vedlegg III, i det tilfellet som er angitt i nr. 5 første ledd. 

b)  36 måneder fra gjeldende dato for omsetning av motorer angitt i vedlegg III, i det tilfellet som er angitt i nr. 5 annet og 

tredje ledd. 

c)  48 måneder fra gjeldende dato for omsetning av motorer angitt i vedlegg III, i det tilfellet som er angitt i nr. 5 fjerde ledd. 

8.  Produsentene skal sikre at overgangsmotorer som bringes i omsetning i overgangsperioden, oppfyller kravene til merking 

som er nevnt i artikkel 32 nr. 2 bokstav d).  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1302/2014 av 18. november 2014 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til 

delsystemet «Rullende materiell - lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk» i Den europeiske unions jernbanesystem (EUT 

L 356 av 12.12.2014, s. 228). 
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9.  Uten hensyn til artikkel 5 nr. 3, artikkel 18 nr. 2 og artikkel 22 kan medlemsstatene i et tidsrom som slutter senest 

17. september 2026, tillate omsetning av motorer i kategori RLL med en største nettoeffekt på mer enn 2 000 kW som ikke 

overholder utslippsgrensene fastsatt i vedlegg II og skal monteres i lokomotiver som utelukkende kjører på et teknisk isolert 

jernbanenett med en sporvidde på 1 520 mm. I løpet av dette tidsrommet skal motorene som bringes i omsetning, minst 

overholde utslippsgrensene som motorer måtte overholde for å kunne bringes i omsetning 31. desember 2011. 

Godkjenningsmyndighetene i medlemsstatene skal gi EU-typegodkjenning og tillate at slike motorer bringes i omsetning. 

10.  Uten hensyn til artikkel 5 nr. 3 og artikkel 18 nr. 2 skal medlemsstatene tillate at reservemotorer bringes i omsetning i et 

tidsrom på høyst 15 år fra de datoene som gjelder for omsetning av trinn V-motorer angitt i vedlegg III, forutsatt at motorene 

tilhører en kategori som tilsvarer NRS og har en referanseeffekt på minst 19 kW, eller tilhører en kategori som tilsvarer NRG, 

dersom reservemotoren og den opprinnelige motoren tilhører en motorkategori eller et effektområde som ikke var omfattet av 

typegodkjenning på unionsplan 31. desember 2016. 

11.  Uten hensyn til artikkel 5 nr. 3 og artikkel 18 nr. 2 skal medlemsstatene tillate at reservemotorer bringes i omsetning i et 

tidsrom på høyst 20 år fra de datoene som gjelder for omsetning av trinn V-motorer angitt i vedlegg III, forutsatt at motorene 

a)  tilhører kategori NRE, har en referanseeffekt på minst 19 kW og høyst 560 kW og er i samsvar med et utslippstrinn som 

utløp høyst 20 år før disse motorene ble brakt i omsetning, og som er minst like strengt som de utslippsgrensene som 

motoren som skal skiftes ut, måtte overholde da den opprinnelig ble brakt i omsetning, 

b)  tilhører en kategori som tilsvarer NRE og har en referanseeffekt på mer enn 560 kW, dersom reservemotoren og den 

opprinnelige motoren tilhører en motorkategori eller et effektområde som ikke var omfattet av typegodkjenning på 

unionsplan 31. desember 2016. 

12.  Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende denne forordning i et tidsrom som slutter senest 17. september 2026, på 

motorer som er montert i innhøstingsmaskiner for bomull. 

13.  Produsentene skal sikre at reservemotorene overholder kravene til merking som er nevnt i artikkel 32 nr. 2 bokstav e). 

Artikkel 59 

Rapportering 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 2021 underrette Kommisjonen om anvendelsen av de framgangsmåtene for EU-

typegodkjenning som er fastsatt i denne forordning. 

2.  På grunnlag av opplysningene gitt i henhold til nr. 1 skal Kommisjonen innen 31. desember 2020 framlegge en rapport for 

Europaparlamentet og Rådet om anvendelsen av denne forordning. 

Artikkel 60 

Gjennomgåelse 

1.  Innen 31. desember 2018 skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet med en vurdering av 

muligheten for å fastsette harmoniserte tiltak for ettermontering av utslippsreduserende innretninger i motorer i ikke-veigående 

mobile maskiner som allerede er brakt i omsetning på unionsmarkedet. Denne rapporten skal også behandle tekniske og 

økonomiske stimuleringstiltak som et middel til å hjelpe medlemsstatene med å overholde Unionens regelverk for luftkvalitet 

ved å vurdere mulige tiltak mot luftforurensning i tett befolkede områder, med behørig overholdelse av unionsreglene om 

statsstøtte. 

2.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2020 framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet med 

a)  en vurdering av mulighetene for ytterligere å redusere utslipp av forurensende stoffer på grunnlag av tilgjengelig teknologi 

og en nytte- og kostnadsanalyse.   
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Særlig skal det for motorer i kategori IWP og IWA vurderes om følgende er teknisk og økonomisk mulig: 

i)  En ytterligere reduksjon av utslippsgrenseverdiene for partikkelantall og NOx, 

ii)  en ytterligere reduksjon av faktor A for motorer som helt eller delvis bruker gassformig drivstoff som ledd i 

klimanøytral drift sammenlignet med dieseldrevne motorer, og 

iii)  tilføyelse av grenseverdier for partikkelantall for de motorkategoriene som det ikke er angitt slike verdier for i 

vedlegg II til denne forordning, 

b)  fastsettelse av mulige relevante typer forurensende stoffer som ikke omfattes av denne forordnings virkeområde. 

3.  Innen 31. desember 2025 skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om bruken av 

unntaksbestemmelsene fastsatt i artikkel 34 nr. 4 og 5 og overvåkingen av resultatene av utslippsprøvingene angitt i artikkel 19 

og konklusjonene av denne. 

Rapporten skal dessuten inneholde en vurdering av de prøvingene som kreves for EU-typegodkjenning som angitt i artikkel 24 

og 25, med særlig fokus på i hvilken grad disse prøvingene tilsvarer virkelige driftsforhold for motorer, og den skal også 

inneholde en vurdering av om det er mulig å innføre prøvinger av utslipp av forurensende partikler som en del av prøvingen i 

bruk angitt i artikkel 19. 

4.  Rapportene nevnt i nr. 2 og 3 skal 

a)  utarbeides på grunnlag av samråd med relevante berørte parter, 

b)  ta hensyn til gjeldende EU-standarder og internasjonale standarder på dette området og 

c)  følges av forslag til regelverk dersom det er hensiktsmessig. 

Artikkel 61 

Endringer i direktiv 97/68/EF 

I direktiv 97/68/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 9 nr. 4a skal nye ledd lyde: 

 «Som unntak fra første ledd kan medlemsstatene på anmodning fra en OEM-produsent tillate omsetning av motorer som 

overholder utslippsgrenseverdiene for trinn III A, forutsatt at disse motorene er beregnet på montering i ikke-veigående 

mobile maskiner som skal brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser, som definert i artikkel 2 nr. 5 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/34/EU(*). 

 Produsentene skal dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at motorene utelukkende monteres i ikke-veigående 

mobile maskiner som er sertifisert for å oppfylle disse kravene. Slike motorer skal påføres en etikett med teksten «Motor til 

begrenset bruk i maskiner produsert av» etterfulgt av navnet på OEM-produsenten og den entydige henvisningen til det 

aktuelle unntaket, ved siden av motorens lovfestede merking angitt i vedlegg I avsnitt 3. 

 Som unntak fra første ledd kan medlemsstatene gi EU-typegodkjenning og tillate omsetning av motorer i kategori RLL med 

en største nettoeffekt på mer enn 2 000 kW som ikke overholder utslippsgrensene fastsatt i vedlegg II, og som skal 

monteres i lokomotiver som utelukkende kjører på et teknisk isolert jernbanenett med sporvidde 1 520 mm. Disse motorene 

skal minst overholde utslippsgrensene som motorer måtte overholde for å kunne bringes i omsetning 31. desember 2011. 

 ____________  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/34/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning 

om utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 309).»  
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2)  I artikkel 10 skal nytt nr. 8 lyde: 

«8.  Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende dette direktiv på motorer som er montert i innhøstingsmaskiner for 

bomull.» 

Artikkel 62 

Endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 1024/2012 skal nytt nr. 9 lyde: 

«9.  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 av 14. september 2016 om krav til utslippsgrenser for 

forurensende gasser og partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, om 

endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om endring og oppheving av direktiv 97/68/EF(*): 

Artikkel 44. 

 ____________  

(*) EUT L 252 av 16.9.2016, s. 53.» 

Artikkel 63 

Endring av forordning (EU) nr. 167/2013 

I artikkel 19 i forordning (EU) nr. 167/2013 gjøres følgende endringer: 

1)  Nr. 3 skal lyde: 

 «3.  Bestemmelsene om motorkategorier, grenser for eksosutslipp, prøvingssykluser, utslippsperioder, krav til eksosutslipp, 

overvåking av utslipp fra motorer i bruk og gjennomføring av målinger og prøvinger samt overgangsbestemmelsene og 

bestemmelsene som tillater tidlig EU-typegodkjenning og omsetning av trinn V-motorer, som er fastsatt for ikke-veigående 

mobile maskiner i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628(*) og delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter 

vedtatt i henhold til nevnte forordning, får anvendelse. 

 Med sikte på å bringe i omsetning, registrere eller ta i bruk traktorer i kategori T2, T4.1 og C2 skal motorene i 

effektområdet 56–130 kW som oppfyller trinn III B-kravene, anses som overgangsmotorer som definert i artikkel 3 nr. 32 i 

forordning (EU) 2016/1628. 

 ____________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 av 14. september 2016 om krav til utslippsgrenser for 

forurensende gasser og partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, om 

endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om endring og oppheving av direktiv 97/68/EF 

(EUT L 252 av 16.9.2016, s. 53).» 

2)  I nr. 6 skal nytt ledd lyde: 

 «Som unntak fra prinsippet som er angitt i annet ledd, gis Kommisjonen myndighet til innen 31. desember 2016 å endre 

delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/96(*) slik at: 

a)  utsettelsesperioden som er nevnt i artikkel 11 nr. 4 i delegert forordning (EU) 2015/96, er fire år for EU-

typegodkjenning av traktorer i kategori T2, T4.1 og C2, og 

b)  fleksibiliteten som er tillatt i henhold til nr. 1.1.1 i vedlegg V til delegert forordning (EU) 2015/96, økes til 150 % for 

traktorer i kategori T2, T4.1 og C2 i henhold til den fleksible ordningen nevnt i artikkel 14 i denne delegerte 

forordning. 

 ____________  

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96 av 1. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

(EUT L 16 av 23.1.2015, s. 1).» 
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Artikkel 64 

Oppheving 

1.  Med forbehold for artikkel 58 nr. 1–4 i denne forordning oppheves direktiv 97/68/EF med virkning fra 1. januar 2017. 

2.  Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til denne forordning. 

Artikkel 65 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

2.  Denne forordning får anvendelse fra 1. januar 2017, med unntak av artikkel 61, som får anvendelse fra 6. oktober 2016. 

Fra 6. oktober 2016 skal godkjenningsmyndighetene ikke nekte å gi EU-typegodkjenning til en ny motortype eller motorfamilie 

eller forby at den bringes i omsetning, dersom den aktuelle motortypen eller motorfamilien overholder kapittel II, III, IV og 

VIII og de delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter som er vedtatt i henhold til denne forordning. 

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

Utferdiget i Strasbourg 14. september 2016. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ I. KORČOK 

 President Formann 

 _____   
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VEDLEGG I 

Definisjon av motorunderkategorier nevnt i artikkel 4 

Tabell I-1: Underkategorier av motorkategori NRE definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1) 

Kategori 
Tennings-

type 
Turtall Effektområde (kW) Underkategori Referanseeffekt 

NRE 

KT 

Variabelt 

0 < P < 8 NRE-v-1 

Største nettoeffekt 

KT 8 ≤ P < 19 NRE-v-2 

KT 19 ≤ P < 37 NRE-v-3 

KT 37 ≤ P < 56 NRE-v-4 

Alle 

56 ≤ P < 130 NRE-v-5 

130 ≤ P ≤ 560 NRE-v-6 

P > 560 NRE-v-7 

KT 

Konstant 

0 < P < 8 NRE-c-1 

Nominell nettoeffekt 

KT 8 ≤ P < 19 NRE-c-2 

KT 19 ≤ P < 37 NRE-c-3 

KT 37 ≤ P < 56 NRE-c-4 

Alle 

56 ≤ P < 130 NRE-c-5 

130 ≤ P ≤ 560 NRE-c-6 

P > 560 NRE-c-7 

Tabell I-2: Underkategorier av motorkategori NRG definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 2) 

Kategori 
Tennings-

type 
Turtall Effektområde (kW) Underkategori Referanseeffekt 

NRG Alle 

Variabelt P > 560 NRG-v-1 Største nettoeffekt 

Konstant P > 560 NRG-c-1 Nominell nettoeffekt 

 

Tabell I-3: Underkategorier av motorkategori NRSh definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 3) 

Kategori 
Tennings-

type 
Turtall Effektområde (kW) Slagvolum (cm3) Underkategori Referanseeffekt 

NRSh SI 
Variabelt eller 

konstant 
0 < P < 19 

SV < 50 NRSh-v-1a 

Største nettoeffekt 

SV ≥ 50 NRSh-v-1b 
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Tabell I-4: Underkategorier av motorkategori NRS definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 4) 

Kategori 
Tennings-

type 
Turtall Effektområde (kW) Slagvolum (cm3) Underkategori Referanseeffekt 

NRS SI 

Variabelt ≥  
3 600 o/min 

eller konstant 

0 < P < 19 

80 ≤ SV < 225 NRS-vr-1a 

Største nettoeffekt 

SV ≥ 225 NRS-vr-1b 

Variabelt <  
3 600 o/min 

80 ≤ SV < 225 NRS-vi-1a 

SV ≥ 225 NRS-vi-1b 

Variabelt eller 
konstant 

19 ≤ P < 30 

SV ≤ 1000 NRS-v-2a 

Største nettoeffekt 

SV > 1000 NRS-v-2b 

30 ≤ P < 56 Alle NRS-v-3 Største nettoeffekt 

For motorer < 19 kW med SV < 80 cm3 i andre maskiner enn håndholdte maskiner skal motorer i kategori NRSh brukes. 

Tabell I-5: Underkategorier av motorkategori IWP definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 5) 

Kategori 
Tennings-

type 
Turtall Effektområde (kW) Underkategori Referanseeffekt 

IWP Alle 

Variabelt 

19 ≤ P < 75 IWP-v-1 

Største nettoeffekt 

75 ≤ P < 130 IWP-v-2 

130 ≤ P < 300 IWP-v-3 

P ≥ 300 IWP-v-4 

Konstant 

19 ≤ P < 75 IWP-c-1 

Nominell nettoeffekt 

75 ≤ P < 130 IWP-c-2 

130 ≤ P < 300 IWP-c-3 

P ≥ 300 IWP-c-4 

Tabell I-6: Underkategorier av motorkategori IWA definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 6)  

Kategori 
Tennings-

type 
Turtall Effektområde (kW) Underkategori Referanseeffekt 

IWA Alle Variabelt 

19 ≤ P < 75 IWA-v-1 

Største nettoeffekt 

75 ≤ P < 130 IWA-v-2 

130 ≤ P < 300 IWA-v-3 

P ≥ 300 IWA-v-4 
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Kategori 
Tennings-

type 
Turtall Effektområde (kW) Underkategori Referanseeffekt 

  Konstant 

19 ≤ P < 75 IWA-c-1 

Nominell nettoeffekt 

75 ≤ P < 130 IWA-c-2 

130 ≤ P < 300 IWA-c-3 

P ≥ 300 IWA-c-4 

Tabell I-7: Underkategorier av motorkategori RLL definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 7) 

Kategori 
Tennings-

type 
Turtall Effektområde (kW) Underkategori Referanseeffekt 

RLL Alle 

Variabelt P > 0 RLL-v-1 Største nettoeffekt 

Konstant P > 0 RLL-c-1 Nominell nettoeffekt 

Tabell I-8: Underkategorier av motorkategori RLR definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 8) 

Kategori 
Tennings-

type 
Turtall Effektområde (kW) Underkategori Referanseeffekt 

RLR Alle 

Variabelt P > 0 RLR-v-1 Største nettoeffekt 

Konstant P > 0 RLR-c-1 Nominell nettoeffekt 

Tabell I-9: Underkategorier av motorkategori SMB definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 9) 

Kategori 
Tennings-

type 
Turtall Effektområde (kW) Underkategori Referanseeffekt 

SMB SI 
Variabelt eller 

konstant 
P > 0 SMB-v-1 Største nettoeffekt 

Tabell I-10: Underkategorier av motorkategori ATS definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 10) 

Kategori 
Tennings-

type 
Turtall Effektområde (kW) Underkategori Referanseeffekt 

ATS SI 
Variabelt eller 

konstant 
P > 0 ATS-v-1 Største nettoeffekt 
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VEDLEGG II 

Grenser for eksosutslipp nevnt i artikkel 18 nr. 2 

Tabell II-1: Utslippsgrenser i trinn V for motorkategori NRE definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1) 

Utslippstrinn 
Motorunder-

kategori 
Effektområde 

Tennings-

type 
CO HC NOx 

Partikkel-

masse 
PN A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

Trinn V 
NRE-v-1 

NRE-c-1 
0 < P < 8 KT 8,00 (HC + NOx ≤ 7,50) 0,40(1) — 1,10 

Trinn V 
NRE-v-2 

NRE-c-2 
8 ≤ P < 19 KT 6,60 (HC + NOx ≤ 7,50) 0,40 — 1,10 

Trinn V 
NRE-v-3 

NRE-c-3 
19 ≤ P < 37 KT 5,00 (HC + NOx ≤ 4,70) 0 015 1 × 1012 1,10 

Trinn V 
NRE-v-4 

NRE-c-4 
37 ≤ P < 56 KT 5,00 (HC + NOx ≤ 4,70) 0 015 1 × 1012 1,10 

Trinn V 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
56 ≤ P < 130 Alle 5,00 0,19 0,40 0 015 1 × 1012 1,10 

Trinn V 
NRE-v-6 

NRE-c-6 
130 ≤ P ≤ 560 Alle 3,50 0,19 0,40 0 015 1 × 1012 1,10 

Trinn V 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
P > 560 Alle 3,50 0,19 3,50 0 045 — 6,00 

(*) 0,60 for luftkjølte motorer med direkte innsprøyting som kan startes for hånd. 

 

Tabell II-2: Utslippsgrenser i trinn V for motorkategori NRG definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 2) 

Utslippstrinn 
Motorunder-

kategori 
Effektområde 

Tennings-

type 
CO HC NOx 

Partikkel-

masse 
PN A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

Trinn V 
NRG-v-1 

NRG-c-1 
P > 560 Alle 3,50 0,19 0,67 0,035 — 6,00 

 

Tabell II-3: Utslippsgrenser i trinn V for motorkategori NRSh definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 3) 

Utslippstrinn Motorunderkategori Effektområde Tenningstype CO HC + NOx 

  kW  g/kWh g/kWh 

Trinn V NRSh-v-1a 

0 < P < 19 SI 

805 50 

Trinn V NRSh-v-1b 603 72 
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Tabell II-4: Utslippsgrenser i trinn V for motorkategori NRS definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 4) 

Utslippstrinn Motorunderkategori Effektområde Tenningstype CO HC + NOx 

  kW  g/kWh g/kWh 

Trinn V 
NRS-vr-1a 

NRS-vi-1a 

0 < P < 19 

SI 

610 10 

Trinn V 
NRS-vr-1b 

NRS-vi-1b 
610 8 

Trinn V NRS-v-2a 19 ≤ P ≤ 30 610 8 

Trinn V 
NRS-v-2b 

NRS-v-3 
19 ≤ P < 56 4,40(*) 2,70(*) 

(*) Valgfritt og som alternativ, enhver kombinasjon av verdier som samsvarer med ligningen (HC + NOX) × CO0,784 ≤ 8,57 og følgende 

vilkår: CO ≤ 20,6 g/kWh og (HC + NOX) ≤ 2,7 g/kWh 

 

Tabell II-5: Utslippsgrenser i trinn V for motorkategori IWP definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 5) 

Utslippstrinn 
Motorunder-

kategori 
Effektområde 

Tennings-

type 
CO HC NOx 

Partikkel-

masse 
PN A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

Trinn V 
IWP-v-1 

IWP-c-1 
19 ≤ P < 75 Alle 5,00 (HC + NOx ≤ 4,70) 0,30 — 6,00 

Trinn V 
IWP-v-2 

IWP-c-2 
75 ≤ P < 130 Alle 5,00 (HC + NOx ≤ 5,40) 0,14 — 6,00 

Trinn V 
IWP-v-3 

IWP-c-3 
130 ≤ P < 300 Alle 3,50 1,00 2,10 0,10 — 6,00 

Trinn V 
IWP-v-4 

IWP-c-4 
P ≥ 300 Alle 3,50 0,19 1,80 0 015 1 × 1012 6,00 

Tabell II-6: Utslippsgrenser i trinn V for motorkategori IWA definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 6) 

Utslippstrinn 
Motorunder-

kategori 
Effektområde 

Tennings-

type 
CO HC NOx 

Partikkel-

masse 
PN A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

Trinn V 
IWA-v-1 

IWA-c-1 
19 ≤ P < 75 Alle 5,00 (HC + NOx ≤ 4,70) 0,30 — 6,00 

Trinn V 
IWA-v-2 

IWA-c-2 
75 ≤ P < 130 Alle 5,00 (HC + NOx ≤ 5,40) 0,14 — 6,00 
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Utslippstrinn 
Motorunder-

kategori 
Effektområde 

Tennings-

type 
CO HC NOx 

Partikkel-

masse 
PN A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

Trinn V 
IWA-v-3 

IWA-c-3 
130 ≤ P < 300 Alle 3,50 1,00 2,10 0,10 — 6,00 

Trinn V 
IWA-v-4 

IWA-c-4 
P ≥ 300 Alle 3,50 0,19 1,80 0 015 1 × 1012 6,00 

 

Tabell II-7: Utslippsgrenser i trinn V for motorkategori RLL definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 7) 

Utslippstrinn 
Motorunder-

kategori 
Effektområde 

Tennings-

type 
CO HC NOx 

Partikkel-

masse 
PN A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

Trinn V 
RLL-c-1 

RLL-v-1 
P > 0 Alle 3,50 (HC + NOx ≤ 4,00) 0,025 — 6,00 

 

Tabell II-8: Utslippsgrenser i trinn V for motorkategori RLR definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 8) 

Utslippstrinn 
Motorunder-

kategori 
Effektområde 

Tennings-

type 
CO HC NOx 

Partikkel-

masse 
PN A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

Trinn V 
RLR-c-1 

RLR-v-1 
P > 0 Alle 3,50 0,19 2,00 0,015 1 × 1012 6,00 

 

Tabell II-9: Utslippsgrenser i trinn V for motorkategori SMB definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 9) 

Utslippstrinn 
Motorunder-

kategori 
Effektområde Tenningstype CO NOx HC 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh 

Trinn V SMB-v-1 P > 0 SI 275 — 75 

 

Tabell II-10: Utslippsgrenser i trinn V for motorkategori ATS definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 10) 

Utslippstrinn Motorunderkategori Effektområde Tenningstype CO HC + NOx 

  kW  g/kWh g/kWh 

Trinn V ATS-v-1 P > 0 SI 400 8 
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Særlige bestemmelser om grenser for samlet utslipp av hydrokarboner (HC) for motorer som helt eller delvis bruker 

gassformig drivstoff 

1.  For underkategoriene der en faktor A er definert, erstattes grensen for utslipp av HC for motorer som helt eller delvis 

bruker gassformig drivstoff, som er angitt i tabell II-1 til II-10, med en grense som beregnes ved hjelp av følgende formel: 

HC = 0,19 + (1,5 × A × GER) 

der GER er det gjennomsnittlige gass-/energiforholdet for den relevante prøvingssyklusen. Dersom både en stasjonær og en 

variabel prøvingssyklus anvendes, skal GER bestemmes ut fra den stasjonære prøvingssyklusen med varmstart. Dersom 

mer enn én stasjonær prøvingssyklus anvendes, skal gjennomsnittlig GER bestemmes for hver enkelt syklus. 

Dersom den beregnede grensen for HC overstiger verdien på 0,19 + A, skal grensen for HC settes til 0,19 + A. 

 

Figur 1. Diagram som viser grensen for utslipp av HC som funksjon av gjennomsnittlig GER 

2.  For underkategorier med en kombinert grense for HC og NOx skal den kombinerte grensen for HC og NOx reduseres med 

0,19 g/kWh og få anvendelse bare på NOx. 

3.  Formelen får ikke anvendelse på motorer som ikke bruker gassformig drivstoff. 

 _____   

Gjennomsnittlig gassenergifaktor (GER), % 
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VEDLEGG III 

Tidsplan for anvendelse av denne forordning ved EU-typegodkjenning og omsetning 

Tabell III-1: Datoer for anvendelse av denne forordning på motorkategori NRE 

Kategori Tenningstype Effektområde (kW) Underkategori 

Obligatorisk dato for anvendelse av denne forordning på 

EU-typegodkjenning av 

motorer 
omsetning av motorer 

NRE 

KT 0 < P < 8 
NRE-v-1 

NRE-c-1 

1. januar 2018 1. januar 2019 

KT 8 ≤ P < 19 
NRE-v-2 

NRE-c-2 

KT 

19 ≤ P < 37 
NRE-v-3 

NRE-c-3 

1. januar 2018 1. januar 2019 

37 ≤ P < 56 
NRE-v-4 

NRE-c-4 

Alle 

56 ≤ P < 130 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
1. januar 2019 1. januar 2020 

130 ≤ P ≤ 560 
NRE-v-6 

NRE-c-6 
1. januar 2018 1. januar 2019 

P > 560 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
1. januar 2018 1. januar 2019 

 

Tabell III-2: Datoer for anvendelse av denne forordning på motorkategori NRG 

Kategori Tenningstype Effektområde (kW) Underkategori Obligatorisk dato for anvendelse av denne forordning på 

    
EU-typegodkjenning av 

motorer 
omsetning av motorer 

NRG Alle P > 560 
NRG-v-1 

NRG-c-1 
1. januar 2018 1. januar 2019 

 

Tabell III-3: Datoer for anvendelse av denne forordning på motorkategori NRSh 

Kategori Tenningstype Effektområde (kW) Underkategori Obligatorisk dato for anvendelse av denne forordning på 

    
EU-typegodkjenning av 

motorer 
omsetning av motorer 

NRSh SI 0 < P < 19 
NRSh-v-1a 

NRSh-v-1b 
1. januar 2018 1. januar 2019 
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Tabell III-4: Datoer for anvendelse av denne forordning på motorkategori NRS 

Kategori 
Tennings-

type 
Effektområde (kW) Underkategori 

Obligatorisk dato for 

anvendelse av denne 

forordning på 

 

    
EU-typegodkjenning av 

motorer 
omsetning av motorer 

NRS SI 0 < P < 56 

NRS-vr-1a 

NRS-vi-1a 

NRS-vr-1b 

NRS-vi-1b 

NRS-v-2a 

NRS-v-2b 

NRS-v-3 

1. januar 2018 1. januar 2019 

 

Tabell III-5: Datoer for anvendelse av denne forordning på motorkategori IWP 

Kategori 
Tennings-

type 
Effektområde (kW) Underkategori 

Obligatorisk dato for 

anvendelse av denne 

forordning på 

 

    
EU-typegodkjenning av 

motorer 
omsetning av motorer 

IWP Alle 

19 ≤ P < 300 

IWP-v-1 

IWP-c-1 

IWP-v-2 

IWP-c-2 

IWP-v-3 

IWP-c-3 

1. januar 2018 1. januar 2019 

P ≥ 300 
IWP-v-4 

IWP-c-4 
1. januar 2019 1. januar 2020 

 

Tabell III-6: Datoer for anvendelse av denne forordning på motorkategori IWA 

Kategori 
Tennings-

type 
Effektområde (kW) Underkategori 

Obligatorisk dato for 

anvendelse av denne 

forordning på 

 

    
EU-typegodkjenning av 

motorer 
omsetning av motorer 

IWA Alle 

19 ≤ P < 300 

IWA-v-1 

IWA-c-1 

IWA-v-2 

IWA-c-2 

IWA-v-3 

IWA-c-3 

1. januar 2018 1. januar 2019 

P ≥ 300 
IWA-v-4 

IWA-c-4 
1. januar 2019 1. januar 2020 
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Tabell III-7: Datoer for anvendelse av denne forordning på motorkategori RLL 

Kategori 
Tennings-

type 
Effektområde (kW) Underkategori 

Obligatorisk dato for 

anvendelse av denne 

forordning på 

 

    
EU-typegodkjenning av 

motorer 
omsetning av motorer 

RLL Alle P > 0 
RLL-v-1 

RLL-c-1 
1. januar 2020 1. januar 2021 

 

Tabell III-8: Datoer for anvendelse av denne forordning på motorkategori RLR 

Kategori 
Tennings-

type 
Effektområde (kW) Underkategori 

Obligatorisk dato for 

anvendelse av denne 

forordning på 

 

    
EU-typegodkjenning av 

motorer 
omsetning av motorer 

RLR Alle P > 0 
RLR-v-1 

RLR-c-1 
1. januar 2020 1. januar 2021 

 

Tabell III-9: Datoer for anvendelse av denne forordning på motorkategori SMB 

Kategori 
Tennings-

type 
Effektområde (kW) Underkategori 

Obligatorisk dato for 

anvendelse av denne 

forordning på 

 

    
EU-typegodkjenning av 

motorer 
omsetning av motorer 

SMB SI P > 0 SMB-v-1 1. januar 2018 1. januar 2019 

 

Tabell III-10: Datoer for anvendelse av denne forordning på motorkategori ATS 

Kategori 
Tennings-

type 
Effektområde (kW) Underkategori 

Obligatorisk dato for 

anvendelse av denne 

forordning på 

 

    
EU-typegodkjenning av 

motorer 
omsetning av motorer 

ATS SI P > 0 ATS-v-1 1. januar 2018 1. januar 2019 
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VEDLEGG IV 

Stasjonære prøvingssykluser for motorer i ikke-veigående mobile maskiner (NRSC) 

Tabell IV-1: NRSC-prøvingssykluser for motorer i kategori NRE 

Kategori Turtall Formål 
Under-

kategori 
NRSC 

NRE 

Variabelt 

Motor med variabelt turtall som har en referanseeffekt på mindre enn 

19 kW 

NRE-v-1 

NRE-v-2 

G2 eller 

C1 

Motor med variabelt turtall som har en referanseeffekt på minst 

19 kW, men høyst 560 kW 

NRE-v-3 

NRE-v-4 

NRE-v-5 

NRE-v-6 

C1 

Motor med variabelt turtall som har en referanseeffekt på mer enn 

560 kW 
NRE-v-7 C1 

Konstant Motor med konstant turtall 

NRE-c-1 

NRE-c-2 

NRE-c-3 

NRE-c-4 

NRE-c-5 

NRE-c-6 

NRE-c-7 

D2 

 

Tabell IV-2: NRSC-prøvingssykluser for motorer i kategori NRG 

Kategori Turtall Formål 
Under-

kategori 
NRSC 

NRG 

Variabelt Motor med variabelt turtall til aggregat NRG-v-1 C1 

Konstant Motor med konstant turtall til aggregat NRG-c-1 D2 

Tabell IV-3: NRSC-prøvingssykluser for motorer i kategori NRSh 

Kategori Turtall Formål 
Under-

kategori 
NRSC 

NRSh 
Variabelt eller 

konstant 

Motor som har en referanseeffekt på høyst 19 kW, til bruk i 

håndholdte maskiner 

NRSh-v-1a 

NRSh-v-1b 
G3 

Tabell IV-4: NRSC-prøvingssykluser for motorer i kategori NRS 

Kategori Turtall Formål 
Under-

kategori 
NRSC 

NRS 
Variabelt 

< 3600 o/min 

Motor med variabelt turtall som har en referanseeffekt på høyst 

19 kW, beregnet på drift med < 3 600 o/min 

NRS-vi-1a 

NRS-vi-1b 
G1 
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Kategori Turtall Formål 
Under-

kategori 
NRSC 

 

Variabelt 

≥ 3 600 o/min 

eller konstant 

Motor med variabelt turtall som har en referanseeffekt på høyst 

19 kW, beregnet på drift med ≥ 3 600 o/min, motor med konstant 

turtall som har en referanseeffekt på høyst 19 kW 

NRS-vr-1a 

NRS-vr-1b 
G2 

Variabelt eller 

konstant 

Motor som både har en referanseeffekt på mellom 19 kW og 30 kW 

og et totalt slagvolum på mindre enn 1 liter 
NRS-v-2a G2 

Motor som har en referanseeffekt på mer enn 19 kW, unntatt motor 

som både har en referanseeffekt på mellom 19 kW og 30 kW og et 

totalt slagvolum på mindre enn 1 liter 

NRS-v-2b 

NRS-v-3 
C2 

 

Tabell IV-5: NRSC-prøvingssykluser for motorer i kategori IWP 

Kategori Turtall Formål 
Under-

kategori 
NRSC 

IWP 

Variabelt 
Motor med variabelt turtall beregnet på framdrift som arbeider på en 

propellkurve med fast stigning 

IWP-v-1 

IWP-v-2 

IWP-v-3 

IWP-v-4 

E3 

Konstant 
Motor med konstant turtall beregnet på framdrift som arbeider med 

propell med vribar stigning eller elektrisk tilkopling 

IWP-c-1 

IWP-c-2 

IWP-c-3 

IWP-c-4 

E2 

 

Tabell IV-6: NRSC-prøvingssykluser for motorer i kategori IWA 

Kategori Turtall Formål 
Under-

kategori 
NRSC 

IWA 

Variabelt 
Motor med variabelt turtall beregnet på å brukes som hjelpemotor i 

fartøyer for fart på innlands vannveier 

IWA-v-1 

IWA-v-2 

IWA-v-3 

IWA-v-4 

C1 

Konstant 
Motor med konstant turtall beregnet på å brukes som hjelpemotor i 

fartøyer for fart på innlands vannveier 

IWA-c-1 

IWA-c-2 

IWA-c-3 

IWA-c-4 

D2 

 

Tabell IV-7: NRSC-prøvingssykluser for motorer i kategori RLL 

Kategori Turtall Formål 
Under-

kategori 
NRSC 

RLL 

Variabelt Motor med variabelt turtall til framdrift av lokomotiver RLL-v-1 F 

Konstant Motor med konstant turtall til framdrift av lokomotiver RLL-c-1 D2 
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Tabell IV-8: NRSC-prøvingssykluser for motorer i kategori RLR 

Kategori Turtall Formål 
Under-

kategori 
NRSC 

RLR 

Variabelt 
Motor med variabelt turtall til framdrift av skinnegående 

motorvogner 
RLR-v-1 C1 

Konstant 
Motor med konstant turtall til framdrift av skinnegående 

motorvogner 
RLR-c-1 D2 

 

Tabell IV-9: NRSC-prøvingssykluser for motorer i kategori SMB 

Kategori Turtall Formål 
Under-

kategori 
NRSC 

SMB 
Variabelt eller 

konstant 
Motorer til framdrift av snøscootere SMB-v-1 H 

 

Tabell IV-10: NRSC-prøvingssykluser for motorer i kategori ATS 

Kategori Turtall Formål 
Under-

kategori 
NRSC 

ATS 
Variabelt eller 

konstant 
Motorer til framdrift av ATV-er eller UTV-er ATS-v-1 G1 

Variable prøvingssykluser for motorer i ikke-veigående mobile maskiner 

Tabell IV-11: Variabel prøvingssyklus for motorer i ikke-veigående mobile maskiner i kategori NRE 

Kategori Turtall Formål 
Under-

kategori 
 

NRE Variabelt 
Motor med variabelt turtall som har en referanseeffekt på minst 

19 kW, men høyst 560 kW 

NRE-v-3 

NRE-v-4 

NRE-v-5 

NRE-v-6 

NRTC 

 

Tabell IV-12: Variabel prøvingssyklus for motorer i ikke-veigående mobile maskiner i kategori NRS(1) 

Kategori Turtall Formål 
Under-

kategori 
 

NRS 
Variabelt eller 

konstant 

Motor som har en referanseeffekt på mer enn 19 kW, unntatt motor 

som både har en referanseeffekt på mellom 19 kW og 30 kW og et 

totalt slagvolum på mindre enn 1 liter 

NRS-v-2b 

NRS-v-3 

LSI-

NRTC 

(1) Gjelder bare for motorer med høyeste prøvingsturtall på ≤ 3 400 o/min. 
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VEDLEGG V 

Utslippsperioder (EDP) nevnt i artikkel 25 nr. 1 

Tabell V-1: Utslippsperiode for motorkategori NRE 

Kategori 
Tennings-

type 
Turtall Effektområde (kW) Underkategori EDP (timer) 

NRE 

KT 

Variabelt 

0 < P < 8 NRE-v-1 

3000 

KT 8 ≤ P < 19 NRE-v-2 

KT 19 ≤ P < 37 NRE-v-3 5000 

KT 37 ≤ P < 56 NRE-v-4 

8000 

Alle 

56 ≤ P < 130 NRE-v-5 

130 ≤ P ≤ 560 NRE-v-6 

P > 560 NRE-v-7 

KT 

Konstant 

0 < P < 8 NRE-c-1 

3000 KT 8 ≤ P < 19 NRE-c-2 

KT 19 ≤ P < 37 NRE-c-3 

KT 37 ≤ P < 56 NRE-c-4 

8000 

Alle 

56 ≤ P < 130 NRE-c-5 

130 ≤ P ≤ 560 NRE-c-6 

P > 560 NRE-c-7 

 

Tabell V-2: Utslippsperiode for motorkategori NRG 

Kategori 
Tennings-

type 
Turtall Effektområde (kW) Underkategori EDP (timer) 

NRG Alle 

Konstant 

P > 560 

NRG-v-1 

8000 

Variabelt NRG-c-1 

 

Tabell V-3: Utslippsperiode for motorkategori NRSh 

Kategori 
Tennings-

type 
Turtall Effektområde (kW) Slagvolum (cm3) Underkategori EDP (timer) 

NRSh SI 
Variabelt eller 

konstant 
0 < P < 19 

SV < 50 NRSh-v-1a 

50/125/300(1) 

SV ≥ 50 NRSh-v-1b 

(1) EDP-timer tilsvarer EDP-kategori kat. 1/kat. 2/kat. 3 som definert i de delegerte rettsakter vedtatt i henhold til denne forordning. 
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Tabell V-4: Utslippsperiode for motorkategori NRS 

Kategori 
Tennings-

type 
Turtall Effektområde (kW) Slagvolum (cm3) Underkategori EDP (timer) 

NRS SI 

Variabelt ≥ 3 600 

o/min, eller konstant 

0 < P < 19 

80 ≤ SV < 225 

NRS-vr-1a 

125/250/500(1) 

Variabelt 

< 3 600 o/min 
NRS-vi-1a 

Variabelt ≥ 3 600 

o/min, eller konstant 

SV ≥ 225 

NRS-vr-1b 

250/500/1 000(1) 

Variabelt 

< 3600 o/min 
NRS-vi-1b 

Variabelt eller 

konstant 

19 ≤ P < 30 

SV ≤ 1000 NRS-v-2a 1000 

SV > 1000 NRS-v-2b 5000 

30 ≤ P < 56 Alle NRS-v-3 5000 

(1) EDP-timer tilsvarer EDP-kategori kat. 1/kat. 2/kat. 3 som definert i de delegerte rettsakter vedtatt i henhold til denne forordning. 

 

Tabell V-5: Utslippsperiode for motorkategori IWP 

Kategori 
Tennings-

type 
Turtall Effektområde (kW) Underkategori EDP (timer) 

IWP Alle 

Variabelt 

19 ≤ P < 75 IWP-v-1 

10000 

75 ≤ P < 130 IWP -v-2 

130 ≤ P < 300 IWP -v-3 

P ≥ 300 IWP -v-4 

Konstant 

19 ≤ P < 75 IWP -c-1 

10000 

75 ≤ P < 130 IWP -c-2 

130 ≤ P < 300 IWP -c-3 

P ≥ 300 IWP -c-4 

 

Tabell V-6: Utslippsperiode for motorkategori IWA 

Kategori 
Tennings-

type 
Turtall Effektområde (kW) Underkategori EDP (timer) 

IWA Alle Variabelt 

19 ≤ P < 75 IWA-v-1 

10000 

75 ≤ P < 130 IWA -v-2 

130 ≤ P < 300 IWA -v-3 

P ≥ 300 IWA -v-4 
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Kategori 
Tennings-

type 
Turtall Effektområde (kW) Underkategori EDP (timer) 

  Konstant 

19 ≤ P < 75 IWA -c-1 

10000 

75 ≤ P < 130 IWA -c-2 

130 ≤ P < 300 IWA -c-3 

P ≥ 300 IWA -c-4 

 

Tabell V-7: Utslippsperiode for motorkategori RLL 

Kategori 
Tennings-

type 
Turtall Effektområde (kW) Underkategori EDP (timer) 

RLL Alle 

Variabelt P > 0 RLL-v-1 

10000 

Konstant P > 0 RLL-c-1 

 

Tabell V-8: Utslippsperiode for motorkategori RLR 

Kategori 
Tennings-

type 
Turtall Effektområde (kW) Underkategori EDP (timer) 

RLR Alle 

Variabelt P > 0 RLR-v-1 

10000 

Konstant P > 0 RLR-c-1 

 

Tabell V-9: Utslippsperiode for motorkategori SMB 

Kategori 
Tennings-

type 
Turtall Effektområde (kW) Underkategori EDP (timer) 

SMB SI 
Variabelt eller 

konstant 
P > 0 SMB-v-1 400(1) 

(1) Alternativt er en utslippsperiode på 8 000 km tillatt. 

 

Tabell V-10: Utslippsperiode for motorkategori ATS 

Kategori 
Tennings-

type 
Turtall Effektområde (kW) Underkategori EDP (timer) 

ATS SI 
Variabelt eller 

konstant 
P > 0 ATS-v-1 500/1 000(1) 

(1) EDP-timer tilsvarer følgende totale slagvolumer: < 100 cm3/≥ 100 cm3. 
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VEDLEGG VI 

Utslippsgrenseverdier for spesialmotorer nevnt i artikkel 34 nr. 5 

Tabell VI-1: Utslippsgrenseverdier for spesialmotorer i motorkategori NRE 

Utslippstrinn 
Motorunder-

kategori 
Effektområde Tenningstype CO HC NOx 

Partikkel-

masse 
A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh  

Spesial-

motorer 

NRE-v-1 

NRE-c-1 
0 < P < 8 KT 8 7,5 0,4 6,0 

Spesial-

motorer 

NRE-v-2 

NRE-c-2 
8 ≤ P < 19 KT 6,6 7,5 0,4 6,0 

Spesial-

motorer 

NRE-v-3 

NRE-c-3 
19 ≤ P < 37 KT 5,5 7,5 0,6 6,0 

Spesial-

motorer 

NRE-v-4 

NRE-c-4 
37 ≤ P < 56 KT 5,0 4,7 0,4 6,0 

Spesial-

motorer 

NRE-v-5 

NRE-c-5 
56 ≤ P < 130 Alle 5,0 4,0 0,3 6,0 

Spesial-

motorer 

NRE-v-6 

NRE-c-6 
130 ≤ P ≤ 560 Alle 3,5 4,0 0,2 6,0 

Spesial-

motorer 

NRE-v-7 

NRE-c-7 
P > 560 Alle 3,5 6,4 0,2 6,0 

 

Tabell VI-2: Utslippsgrenseverdier for spesialmotorer i motorkategori NRG 

Utslippstrinn 
Motorunder-

kategori 
Effektområde Tenningstype CO HC NOx 

Partikkel-

masse 
A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh  

Spesial-

motorer 

NRG-c-1 

P > 560 Alle 3,5 6,4 0,2 6,0 

NRG-v-1 

 

Tabell VI-3: Utslippsgrenseverdier for spesialmotorer i motorkategori RLL 

Utslippstrinn 
Motorunder-

kategori 
Effektområde Tenningstype CO HC NOx 

Partikkel-

masse 
A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh  

Spesial-

motorer 

RLL-v-1 

RLL-c-1 
P ≤ 560 Alle 3,5 (HC + NOx ≤ 4,0) 0,2 6,0 

Spesial-

motorer 

RLL-v-1 

RLL-c-1 
P > 560 kW Alle 3,5 0,5 6,0 0,2 6,0 

Spesial-

motorer 

RLL-v-1 

RLL-c-1 

P > 2000 kW og 

SVc(1) > 5 liter 
Alle 3,5 0,4 7,4 0,2 6,0 

(1) Slagvolum per sylinder. 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING (EU) 2018/853 

av 30. mai 2018 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013, europaparlaments- og rådsdirektiv 

94/63/EF og 2009/31/EF og rådsdirektiv 86/278/EØF og 87/217/EØF med hensyn til saksbehandlingsregler på 

området miljørapportering og om oppheving av rådsdirektiv 91/692/EØF(*) 

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) Rådsdirektiv 86/278/EØF(3) og 87/217/EØF(4) er basert på artikkel 100 og 235 i traktaten om opprettelse av Det 

europeiske økonomiske fellesskap, nå artikkel 115 og 352 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). 

Endringer av disse direktivene i denne beslutning er knyttet til Unionens miljøpolitikk og er en direkte følge av opphe-

vingen av rådsdirektiv 91/692/EØF(5) på grunnlag av artikkel 192 nr. 1 i TEUV. Det er derfor hensiktsmessig å la 

artikkel 192 nr. 1 i TEUV utgjøre grunnlaget for disse endringene. 

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/63/EF(6) er basert på artikkel 100a i traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, nå artikkel 114 i TEUV. Endringer av nevnte direktiv i denne beslutning er knyttet til Unionens miljøpolitikk 

og er en direkte følge av opphevingen av direktiv 91/692/EØF på grunnlag av artikkel 192 nr. 1 i TEUV. Det er derfor 

hensiktsmessig å la artikkel 192 nr. 1 i TEUV utgjøre grunnlaget for disse endringene. 

3) Direktiv 91/692/EØF ble vedtatt for å rasjonalisere og forbedre på sektorbasis bestemmelsene om oversending av 

opplysninger og om offentliggjøring av rapporter om enkelte direktiver på området miljøvern. For å nå dette målet 

endret direktiv 91/692/EØF en rekke direktiver ved å innføre ensartede rapporteringskrav.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 150 av 14.6.2018, s. 155, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2020 av 20. mars 2020 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XX (Miljø), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT C 173 av 31.5.2017, s. 82. 

(2) Europaparlamentets holdning av 18. april 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. mai 2018. 

(3) Rådsdirektiv 86/278/EØF av 12. juni 1986 om vern av miljøet, særlig jord, ved bruk av slam fra renseanlegg i landbruket (EFT L 181 av 

4.7.1986, s. 6). 

(4) Rådsdirektiv 87/217/EØF av 19. mars 1987 om forebygging og reduksjon av asbestforurensning av miljøet (EFT L 85 av 28.3.1987, s. 40). 

(5) Rådsdirektiv 91/692/EØF av 23. desember 1991 om standardisering og rasjonalisering med hensyn til rapporter om gjennomføring av 

enkelte miljødirektiver (EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/63/EF av 20. desember 1994 om begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) 

som stammer fra lagring av bensin og distribusjon av bensin fra terminaler til bensinstasjoner (EFT L 365 av 31.12.1994, s 24). 

2020/EØS/81/19 
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4) Gjennomføringen av rapporteringskravene som ble innført ved direktiv 91/692/EØF, har blitt belastende og ineffektiv. 

Mange av unionsrettsaktene endret ved direktiv 91/692/EØF har dessuten blitt erstattet og inneholder ikke lenger 

rapporteringskravene som ble innført ved nevnte direktiv. For eksempel opphevet europaparlaments- og rådsdirektiv 

2000/60/EF(1) sju unionsrettsakter på området vannpolitikk og videreførte ikke rapporteringssystemet som ble innført 

ved direktiv 91/692/EØF. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU(2) inneholder dessuten ingen henvisning til 

direktiv 91/692/EØF og innfører i stedet et separat system for rapportering. 

5) Direktiv 91/692/EØF inneholder ikke bestemmelser om bruk av elektroniske verktøyer. Med den vellykkede utviklingen 

av Det europeiske miljøvernbyråets Reportnet og sektorvise initiativer for forenkling av rapporteringen, slik som det 

europeiske vanninformasjonssystemet, har behovet for og effektiviteten av en overgripende rettsakt om rapportering i 

økende grad blitt trukket i tvil. Til slutt ble det ved vedtakelsen av europarlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF(3) og den 

tilknyttede utviklingen av det felles miljøinformasjonssystemet innført en mer moderne og effektiv overgripende strategi 

for informasjonshåndtering og rapportering knyttet til Unionens miljøpolitikk. 

6) Direktiv 91/692/EØF bør derfor oppheves. 

7) De fleste direktiver endret ved direktiv 91/692/EØF er ikke lenger i kraft. Direktiv 86/278/EØF og 87/217/EØF  

er imidlertid fortsatt er i kraft. 

8) I henhold til direktiv 86/278/EØF skal medlemsstatene framlegge en rapport om gjennomføringen av direktivet på 

grunnlag av et spørreskjema eller en mal utarbeidet av Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i direktiv 

91/692/EØF. For å unngå et juridisk tomrom som følge av opphevingen av direktiv 91/692/EØF må henvisningen til 

direktiv 91/692/EØF erstattes med en henvisning til framgangsmåten nevnt i direktiv 86/278/EØF. 

9) Medlemsstatenes rapportering i henhold til direktiv 87/217/EØF er ikke lenger nødvendig etter vedtakelsen av europa-

parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(4), som inneholder bestemmelser om utfasing av produksjonen og 

bruken i Unionen av råasbest og produkter som inneholder asbest. Rapporteringskravene fastsatt i nevnte direktiv bør 

derfor utgå. 

10) Etter ikrafttredelsen av direktiv 91/692/EØF inneholdt følgende forordninger og direktiver en henvisning til nevnte 

direktiv: Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF(5), direktiv 94/63/EF, rådsdirektiv 1999/31/EF(6), europapar-

laments- og rådsdirektiv 2000/53/EF(7), europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(8), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/98/EF(9), europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF(10) og europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1257/2013(11). 

11) Som en del av en EU-handlingsplan for sirkulærøkonomien foreslo Kommisjonen å endre direktiv 94/62/EF, 

1999/31/EF, 2000/53/EF og 2008/98/EF for å erstatte henvisningen til direktiv 91/692/EØF.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området 

vannpolitikk (EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av 

forurensning) (EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det 

europeiske fellesskap (INSPIRE) (EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 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 kommisjons-

direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF av 20. desember 1994 om emballasje og emballasjeavfall (EFT L 365 av 31.12.1994, s. 10). 

(6) Rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 1999 om deponering av avfall (EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF av 18. september 2000 om kasserte kjøretøyer (EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34). 

(8) 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 (EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32). 

(9) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (EUT L 312 av 

22.11.2008, s. 3). 

(10) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF av 23. april 2009 om geologisk lagring av karbondioksid og om endring av rådsdirektiv 

85/337/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF og 2008/1/EF samt europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 114). 

(11) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 av 20. november 2013 om gjenvinning av skip og om endring av forordning 

(EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF (EUT L 330 av 10.12.2013, s. 1). 
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12) For å sikre at visse bestemmelser i vedleggene til direktiv 86/278/EØF er oppdatert, bør myndigheten til å vedta 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen når det gjelder tilpasningen av disse 

bestemmelsene til den tekniske og vitenskapelige utviklingen. For å sikre at vedleggene til direktiv 2009/31/EF  

er oppdatert, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV likeledes delegeres til Kom-

misjonen når det gjelder tilpasningen av disse vedleggene til den tekniske og vitenskapelige utviklingen. Tilpasningen 

av vedleggene til direktiv 2009/31/EF bør ikke føre til en senking av det sikkerhetsnivået eller en svekkelse av de 

overvåkingsprinsippene som følger av kriteriene i disse vedleggene. 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 mottar Europaparlamentet og Rådet alle dokumenter 

samtidig som medlemsstatenes sakkyndige, og deres sakkyndige har systematisk adgang til møter i Kommisjonens 

ekspertgrupper der det arbeides med å utarbeide delegerte rettsakter. 

13) I artikkel 21 nr. 2 annet ledd i forordning (EU) nr. 1257/2013 vises det til direktiv 91/692/EØF som skal oppheves.  

I henhold til den bestemmelsen skal den første rapporteringen starte på anvendelsesdatoen for forordning (EU)  

nr. 1257/2013. Den 19. desember 2016 opprettet Kommisjonen ved gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323(2) den 

første utgaven av den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg («den europeiske listen»). I samsvar med artikkel 

26 i forordning (EU) nr. 1257/2013 kan medlemsstatene tillate gjenvinning av skip på skipsgjenvinningsanlegg som står 

oppført på den europeiske listen, før anvendelsesdatoen for nevnte forordning. I slike tilfeller får europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1013/2006(3) ikke anvendelse. For å unngå et tidsrom der det ikke samles inn opplysninger i 

henhold til forordning (EF) nr. 1013/2006 eller forordning (EU) nr. 1257/2013, bør det innføres en overgangsrappor-

teringsperiode mellom datoen for den første forventede tillatelsen i henhold til artikkel 26 i forordning (EU)  

nr. 1257/2013 i en gitt medlemsstat og anvendelsesdatoen for nevnte forordning i hver enkelt medlemsstat som velger å 

utnytte overgangsperioden fastsatt i nevnte artikkel. For å begrense den tilknyttede administrative byrden for enhver slik 

medlemsstat er det ikke nødvendig at de opplysningene som samles inn i overgangsperioden, danner grunnlaget for en 

separat rapport. I stedet bør det være tilstrekkelig at disse opplysningene innarbeides i eller utgjør en del av den første 

regelmessige rapporten som dekker treårsperioden fra anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 1257/2013. 

14) Rapporteringskravet fastsatt i direktiv 94/63/EF er ikke lenger nødvendig for å overvåke gjennomføringen av nevnte 

direktiv. Den relevante bestemmelsen bør derfor utgå. 

15) Ettersom målet for denne beslutning, som er å endre eller oppheve unionsrettsakter på området miljørapportering som 

ikke lenger er hensiktsmessige eller relevante, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av 

tiltakets art 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 beslutning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

16) Forordning (EU) nr. 1257/2013 og direktiv 94/63/EF, 2009/31/EF, 86/278/EØF og 87/217/EØF bør derfor endres. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Endring av direktiv 2009/31/EF 

I direktiv 2009/31/EF gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 27 nr. 1 skal lyde: 

«1. Medlemsstatene skal hvert tredje år framlegge for Kommisjonen en rapport om gjennomføringen av dette direktiv, herunder 

registeret nevnt i artikkel 25 nr. 1 bokstav b). Den første rapporten skal sendes til Kommisjonen innen 30. juni 2011. 

Rapporten skal utarbeides på grunnlag av et spørreskjema eller en mal som vedtas av Kommisjonen i form av gjennom-

føringsrettsakter. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 30  

nr. 2. Spørreskjemaet eller malen skal oversendes medlemsstatene minst seks måneder før fristen for framlegging av 

rapporten utløper.»  

  

(1) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 av 19. desember 2016 om opprettelse av den europeiske listen over 

skipsgjenvinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip (EUT L 345 av 

20.12.2016, s. 119). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om overføring av avfall (EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1). 
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2) Artikkel 29 skal lyde: 

«Artikkel 29 

Endring av vedleggene 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 29a for å endre vedleggene med hensyn 

til å tilpasse dem til den tekniske og vitenskapelige utviklingen. Slik tilpasning må ikke føre til en senking av det 

sikkerhetsnivået som følger av kriteriene i vedlegg I, eller til en svekkelse av overvåkingsprinsippene i vedlegg II.» 

3) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 29a 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 29 gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 4. juli 2018. 

Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av femårsperioden. 

Rapporten skal framlegges for Europaparlamentet og Rådet. Delegeringen av myndighet skal stilltiende forlenges med 

perioder av samme varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en forlengelse senest tre måneder før 

utgangen av hver periode. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 29 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 får 

anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslut-

ningen. 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 29 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 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. 

  

(*) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1.» 

4) Artikkel 30 skal lyde: 

«Artikkel 30 

Komitéprosedyre 

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for klimaendringer nedsatt ved artikkel 26 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 525/2013(*). 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. 525/2013 av 21. mai 2013 om en ordning for overvåking og 

rapportering av klimagassutslipp og for rapportering av andre opplysninger på nasjonalt plan og unionsplan som  

er relevante for klimaendring, og om oppheving av vedtak 280/2004/EF (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 13). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og 

prinsipper for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 

28.2.2011, s. 13).»  
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Artikkel 2 

Endring av direktiv 86/278/EØF 

I direktiv 86/278/EF gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 13 skal lyde: 

«Artikkel 13 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 15a for å endre vedleggene med hensyn 

til å tilpasse dem til den tekniske og vitenskapelige utviklingen. 

Første ledd får ikke anvendelse på parametrene og verdiene oppført i vedlegg I A, I B og I C, faktorer som kan forventes å 

påvirke vurderingen av disse verdiene, og analyseparametrene nevnt i vedlegg II A og II B.» 

2) Artikkel 14 utgår. 

3) Artikkel 15 skal lyde: 

«Artikkel 15 

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved artikkel 39 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/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. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver 

(EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3). 

(**) 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).» 

4) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 15a 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 13 gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 4. juli 2018. 

Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av femårsperioden. 

Rapporten skal framlegges for Europaparlamentet og Rådet. Delegeringen av myndighet skal stilltiende forlenges med 

perioder av samme varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en forlengelse senest tre måneder før 

utgangen av hver periode. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 13 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 får 

anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslut-

ningen. 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 13 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 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. 

  

(*) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1.»  
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5) I artikkel 17 skal første ledd lyde: 

«Hvert tredje år skal medlemsstatene underrette Kommisjonen om gjennomføringen av dette direktiv gjennom en 

sektorspesifikk rapport som også skal omfatte andre relevante fellesskapsdirektiver. Den sektorspesifikke rapporten skal 

utarbeides på grunnlag av et spørreskjema eller en mal som vedtas av Kommisjonen i form av en gjennomføringsrettsakt. 

Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 15 nr. 2. Spørreskjemaet eller 

utkastet skal oversendes medlemsstatene seks måneder før begynnelsen av perioden som rapporten omfatter. Rapporten 

skal sendes til Kommisjonen innen ni måneder etter utgangen av treårsperioden som rapporten omfatter.» 

Artikkel 3 

Endring av direktiv 87/217/EØF 

I artikkel 13 i direktiv 87/217/EØF utgår nr. 1. 

Artikkel 4 

Endring av forordning (EU) nr. 1257/2013 

I artikkel 21 i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal nr. 2 lyde: 

«2. Hver rapport skal omfatte tre år og skal sendes elektronisk til Kommisjonen senest ni måneder etter utgangen av 

treårsperioden som rapporten omfatter. 

Den første elektroniske rapporten skal omfatte treårsperioden som starter på anvendelsesdatoen for denne forordning, i samsvar 

med artikkel 32 nr. 1. Dersom en medlemsstat tillater gjenvinning av skip på skipsgjenvinningsanlegg som står oppført på den 

europeiske listen, før anvendelsesdatoen for denne forordning i samsvar med artikkel 26, skal den første elektroniske rapporten 

fra denne medlemsstaten også omfatte perioden fra datoen for denne tillatelsen til anvendelsesdatoen for denne forordning. 

Kommisjonen skal offentliggjøre en rapport om anvendelsen av denne forordning senest ni måneder etter at den har mottatt 

rapportene fra medlemsstatene.» 

Artikkel 5 

Endring av direktiv 94/63/EF 

I direktiv 94/63/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 4 nr. 4 skal annet ledd lyde: 

«Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om terminaler som berøres av slike unntak.» 

2) I artikkel 6 nr. 4 skal annet ledd lyde: 

«Medlemsstatene skal gi Kommisjonen nærmere opplysninger om områdene der de har til hensikt å tillate slike unntak, og 

deretter om eventuelle endringer med hensyn til disse områdene.» 

3) Artikkel 9 skal lyde: 

«Artikkel 9 

Overvåkning og rapportering 

Kommisjonen oppfordres til å framlegge sammen med sine rapporter, der det er relevant, forslag til endring av dette 

direktiv, herunder særlig utvidelse av virkeområdet til å omfatte kontroll- og gjenvinningssystemer for damp for lasteanlegg 

og skip.» 

Artikkel 6 

Oppheving av direktiv 91/692/EØF 

Direktiv 91/692/EØF oppheves. 
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Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Strasbourg 30. mai 2018. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

L. PAVLOVA 

Formann 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1865 

av 6. juni 2019 

om retting av den rumenske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen 

forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 111 nr. 1 bokstav k), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den rumenske språkversjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35(2) inneholder en feil i vedlegg XVII del 

F nr. 2 bokstav g), som medfører at en setning har fått motsatt betydning. 

2) Delegert forordning (EU) 2015/35 bør derfor rettes. De øvrige språkversjonene berøres ikke. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

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 6. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 8.11.2019, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2020 av 20. mars 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 

2020/EØS/81/20 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/2211 

av 19. desember 2019 

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for 

sentrale motparter i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er 

likeverdige i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 25 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031(2) får anvendelse fra dagen etter at traktatene opphører å 

gjelde for og i Det forente kongerike, med mindre en utmeldingsavtale har trådt i kraft innen nevnte dato. Den 

inneholder en bestemmelse om at beslutningen opphører å gjelde 30. mars 2020. 

2) Den 29. oktober 2019, etter avtale med Det forente kongerike, vedtok Det europeiske råd beslutning (EU) 2019/1810(3) 

om forlengelse av fristen fastsatt i artikkel 50 nr. 3 i traktaten om Den europeiske union til 31. januar 2020. På grunn av 

den ytterligere forlengelsen vil anvendelsesperioden for gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 ikke være 

tilstrekkelig lang til å gi clearingmedlemmer og kunder etablert i Unionen nødvendig rettssikkerhet og forutsigbarhet 

dersom Det forente kongerike melder seg ut av Unionen uten en avtale. 

3) Per 31. desember 2018 var den utestående nominelle verdien av OTC-derivater på mer enn 500 billioner euro på 

verdensbasis, hvorav rentederivater utgjorde mer enn 75 % og valutaderivater nesten 20 %. Rundt 30 % av alle OTC-

derivater er angitt i euro og andre valutaer innenfor Unionen. Markedet for sentral clearing av OTC-derivater er svært 

konsentrert, særlig markedet for sentral clearing av OTC-rentederivater angitt i euro, der mer enn 90 % cleares av én 

sentral motpart etablert i Det forente kongerike. I 2017 ble 97 % av OTC-rentederivater angitt i euro clearet av denne 

sentrale motparten, noe som tydelig viser at markedsdeltakere treffer tiltak for å forberede seg på Det forente kongerikes 

utmelding. 

4) Årsakene som ligger til grunn for gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031, er imidlertid de samme. Særlig består de 

potensielle risikoene for den finansielle stabiliteten i Unionen og dens medlemsstater i tilfelle av en utmelding uten en 

avtale, og disse vil sannsynligvis fortsatt bestå etter 30. mars 2020. Videre har clearingmedlemmer og kunder etablert i 

Unionen behov for rettssikkerhet og forutsigbarhet i en tilstrekkelig lang periode etter Det forente kongerikes eventuelle 

utmelding av Unionen uten en avtale. Begrunnelsen for den begrensede varigheten av beslutningen gjelder imidlertid 

også fortsatt, særlig med hensyn til usikkerheten omkring det framtidige forholdet mellom Det forente kongerike og 

Unionen samt den potensielle virkningen på den finansielle stabiliteten i Unionen og dens medlemsstater og på det indre 

markeds integritet. Gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 bør derfor fortsatt ha begrenset varighet. 

5) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 bør derfor endres for å fastsette en anvendelsesperiode på ett år. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 332 av 23.12.2019, s. 157, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2020 av 20. mars 2020 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 av 19. desember 2018 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for sen-

trale motparter i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 325 av 20.12.2018, s. 50). 

(3) Det europeiske råds beslutning (EU) 2019/1810 truffet etter avtale med Det forente kongerike 29. oktober 2019 om forlengelse av fristen i 

henhold til artikkel 50 nr. 3 i TEU (EUT L 278 I av 30.10.2019, s. 1). 

2020/EØS/81/21 
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6) Kommisjonen vil fortsette å overvåke om vilkårene som ligger til grunn for gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031, 

fortsatt oppfylles under anvendelsen av nevnte gjennomføringsbeslutning. 

7) Tatt i betraktning endringene i forordning (EU) nr. 648/2012 som Europaparlamentet og Rådet har vedtatt, og som vil ha 

trådt i kraft før denne beslutning opphører å gjelde, vil det i forbindelse med en eventuell ytterligere beslutning bli tatt 

hensyn til både vilkårene i og utviklingen på finansmarkedene samt til den konsentrasjonsrisikoen som clearingmed-

lemmer og kunder etablert i Unionen eksponeres for gjennom sentrale motparter etablert i Det forente kongerike. 

Dersom slik eksponering anses å være skadelig for den finansielle stabiliteten i Unionen, kan en eventuell ytterligere 

beslutning forsøke å redusere systemrisikoen i Unionen ved å begrense nevnte clearingmedlemmers og kunders tilgang 

til visse produkter, aktiviteter eller tjenester som tilbys av sentrale motparter etablert i Det forente kongerike. For dette 

formål planlegger Kommisjonen å erklære sin hensikt senest seks måneder før utløpsdatoen. 

8) Denne beslutning bør tre i kraft så snart som mulig for å sikre rettssikkerhet for clearingmedlemmer og kunder etablert i 

Unionen. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 2 i gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 skal fjerde ledd lyde: 

«Den opphører å gjelde ett år etter datoen nevnt i andre ledd.» 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 19. desember 2019. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1583 

av 25. september 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 om fastsettelse av detaljerte tiltak for 

gjennomføring av de felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet med hensyn til 

cybersikkerhetstiltak(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 

sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 1 og artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Et av de viktigste målene med forordning (EF) nr. 300/2008 er å legge grunnlaget for en felles fortolkning av vedlegg 

17 (sikkerhetsvedlegget) til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart(2) av 7. desember 1944, 10. utgave, 2017, som 

alle EUs medlemsstater har undertegnet. 

2) Målene skal nås a) gjennom fastsettelse av felles regler og felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet, og b) 

gjennom ordninger for å overvåke at disse overholdes. 

3) Formålet med å endre gjennomføringsregelverket er å støtte medlemsstatene i å sikre fullt samsvar med siste endring 

(endring 16) av vedlegg 17 til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, som innebærer innføring av nye standarder 

knyttet til den nasjonale organisasjonen og vedkommende myndighet og til forebyggende cybersikkerhetstiltak, som 

fastsatt i henholdsvis kapittel 3.1.4 og 4.9.1. 

4) Innarbeiding av disse standardene i EUs gjennomføringsregelverk for luftfartssikkerhet vil sikre at vedkommende 

myndigheter fastsetter og gjennomfører prosedyrer for, når det er hensiktsmessig, å kunne utveksle relevante 

opplysninger på en praktisk og rettidig måte for å bistå andre nasjonale myndigheter og organer, lufthavnoperatører, 

luftfartsselskaper og andre berørte enheter med å utføre effektive sikkerhetsrisikovurderinger knyttet til deres 

virksomhet, og på denne måten støtte disse enhetene i utførelsen av effektive sikkerhetsrisikovurderinger knyttet til 

blant annet cybersikkerhet og i gjennomføringen av tiltak mot cybertrusler. 

5) I europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1148 om tiltak for å sikre et høyt felles nivå for sikkerhet i nettverks- og 

informasjonssystemer i hele Unionen (NIS-direktivet)(3) fastsettes tiltak for å oppnå et høyt felles sikkerhetsnivå i 

nettverks- og informasjonssystemer i Unionen med det formål å forbedre det indre markeds virkemåte. Tiltak som følger 

av NIS-direktivet og denne forordning bør samordnes på nasjonalt plan for å unngå huller og overlapping av forplik-

telser. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998(4) bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart, nedsatt ved 

artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 300/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 246 av 26.9.2019, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2020 av 20. mars 2020 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72. 

(2) https://icao.int/publications/pages/doc7300.aspx 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1148 av 6. juli 2016 om tiltak for å sikre et høyt felles nivå for sikkerhet i nettverks- og 

informasjonssystemer i hele Unionen (EUT L 194 av 19.7.2016, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 av 5. november 2015 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av 

de felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet (EUT L 299 av 14.11.2015, s. 1). 

2020/EØS/81/22 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 31. desember 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 25. september 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 gjøres følgende endringer: 

1) Nytt nr. 1.0.6 skal lyde: 

«1.0.6 Vedkommende myndighet skal fastsette og gjennomføre prosedyrer for, når det er hensiktsmessig, å kunne 

utveksle relevante opplysninger på en praktisk og rettidig måte for å bistå andre nasjonale myndigheter og organer, 

lufthavnoperatører, luftfartsselskaper og andre berørte enheter i utførelsen av effektive sikkerhetsrisikovurderinger 

knyttet til deres virksomhet.» 

2) Nytt nr. 1.7 skal lyde: 

«1.7 IDENTIFIKASJON AV IKT-SYSTEMER OG DATA SOM ER KRITISKE FOR SIVIL LUFTFART, OG BESKYTTELSE AV 

SLIKE SYSTEMER OG DATA MOT CYBERTRUSLER 

1.7.1 Vedkommende myndighet skal sikre at lufthavnoperatører, luftfartsselskaper og enheter som definert i det nasjonale 

sikkerhetsprogrammet for sivil luftfart identifiserer og beskytter sine kritiske IKT-systemer og data mot cyber-

angrep som kan påvirke sikkerheten i sivil luftfart. 

1.7.2 Lufthavnoperatører, luftfartsselskaper og enheter skal i sitt sikkerhetsprogram, eller i eventuelle relevante doku-

menter som det vises til i sikkerhetsprogrammet, identifisere de kritiske IKT-systemene og dataene beskrevet i 

1.7.1. 

Sikkerhetsprogrammet, eller eventuelle relevante dokumenter som det vises til i sikkerhetsprogrammet, skal inne-

holde detaljerte opplysninger om tiltakene som skal sikre beskyttelse mot, påvisning av, respons på og gjenopp-

retting etter cyberangrep som beskrevet i 1.7.1. 

1.7.3 De detaljerte tiltakene for å beskytte slike systemer og data mot ulovlige inngrep skal identifiseres, utarbeides og 

gjennomføres i samsvar med en risikovurdering foretatt av lufthavnoperatøren, luftfartsselskapet eller enheten, alt 

etter hva som er relevant. 

1.7.4 Dersom en bestemt myndighet eller et bestemt organ har kompetanse med hensyn til tiltak knyttet til cybertrusler i 

én enkelt medlemsstat, kan denne myndigheten eller dette organet utpekes som ansvarlig for samordning og/eller 

overvåking av de cyberrelaterte bestemmelsene i denne forordning. 

1.7.5 Dersom lufthavnoperatører, luftfartsselskaper og enheter som definert i det nasjonale sikkerhetsprogrammet for sivil 

luftfart omfattes av egne cybersikkerhetskrav som følger av annet EU-regelverk eller nasjonal lovgivning, kan 

vedkommende myndighet erstatte overholdelse av kravene i denne forordning med overholdelse av kravene i nevnte 

EU-regelverk eller nasjonal lovgivning. Vedkommende myndighet skal samarbeide med eventuelle andre relevante 

vedkommende myndigheter for å sikre samordnede eller forenlige tilsynsordninger.» 

3) Nr. 11.1.2 skal lyde: 

«11.1.2 Følgende personell skal ha gjennomgått utvidet eller standard vandelskontroll med tilfredsstillende resultat: 

a) Personer som rekrutteres for å gjennomføre eller for å ha ansvaret for gjennomføringen av gjennomsøking, 

adgangskontroll eller annen sikkerhetskontroll andre steder enn i et sikkerhetsbegrenset område. 

b) Personer som har adgang uten følge til luftfrakt og luftpost, luftfartsselskapers post og materiell samt til 

flygningens eller lufthavnens forsyninger som det er utført påkrevd sikkerhetskontroll av. 

c) Personer som har administratorrettigheter eller ubegrenset tilgang uten tilsyn til kritiske IKT-systemer og data 

som brukes til sivile luftfartssikkerhetsformål som beskrevet i 1.7.1 i samsvar med det nasjonale luftfarts-

sikkerhetsprogrammet, eller som på annen måte er blitt identifisert i risikovurderingen i samsvar med  

nr. 1.7.3. 

Med mindre annet er angitt i denne forordning skal vedkommende myndighet i samsvar med gjeldende nasjonale 

regler avgjøre om det skal utføres en utvidet eller standard vandelskontroll.» 
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4) Nytt nr. 11.2.8 skal lyde: 

«11.2.8 Opplæring av personer med roller og ansvar knyttet til cybertrusler 

11.2.8.1. Personer som gjennomfører tiltakene fastsatt i nr. 1.7.2, skal ha de ferdighetene og evnene som kreves for å 

utføre sine tildelte oppgaver på en effektiv måte. De skal gjøres kjent med relevante cyberrisikoer i den grad de 

trenger denne informasjonen. 

11.2.8.2. Personer som har tilgang til data eller systemer, skal få hensiktsmessig og spesifikk jobbrelatert opplæring som 

står i forhold til deres rolle og ansvarsområder, herunder informasjon om relevante risikoer dersom deres 

arbeidsoppgaver krever det. Vedkommende myndighet, eller den myndigheten eller det organet som er angitt i 

nr. 1.7.4, skal fastsette eller godkjenne kursets innhold.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1372 

av 19. august 2019 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til overvåking og 

rapportering 

[meddelt under dokument C(2019) 6026](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for 

geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE)(1), særlig artikkel 21 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Etter direktiv 2007/2/EF skal medlemsstatene overvåke gjennomføringen og bruken av sine infrastrukturer for 

geografisk informasjon og rapportere om en rekke spørsmål knyttet til dette. Kommisjonsvedtak 2009/442/EF(2) gjen-

nomfører direktiv 2007/2/EF med hensyn til slik overvåking og rapportering. Erfaringer fra de tidligere rapporteringene 

og konklusjonene fra evalueringer den senere tid (REFIT-vurderingen av direktiv 2007/2/EF(3), egnethetskontrollen av 

rapporteringen og overvåkingen av EUs miljøpolitikk(4)) har tydeliggjort behovet for å forenkle og effektivisere 

overvåking og rapportering, bedre grunnlaget for sammenligning av gjennomføringen på tvers av medlemsstatene samt 

muliggjøre nasjonale oversikter og oversikter for hele EU, samtidig som den administrative overvåkings- og rapporte-

ringsbyrden reduseres. Ajourførte opplysninger bør samles inn på en enklere og sammenlignbar måte som er mindre 

belastende for alle som foretar rapporteringen. Det betydelige antallet indikatorer har dessuten gjort det vanskelig å 

danne seg et klart bilde av framdriften i gjennomføringen. Det har vært for mange indikatorer, og ikke nødvendigvis de 

rette. Vedtak 2009/442/EF bør derfor erstattes. 

2) Overvåkingen bør være basert på et sett indikatorer beregnet på grunnlag av data samlet inn fra offentlige myndig-

heter. Ved hjelp av disse indikatorene måles framdriften i gjennomføringen av direktiv 2007/2/EF i medlemsstatene, og 

de vil bli brukt til å vurdere hvor vellykket direktivet er i forhold til målene. Indikatorene fastsatt i denne rettsakten  

er derfor valgt ut i samsvar med den allmenne logikken i tiltakene i direktiv 2007/2/EF og er innrettet mot kravene om å 

identifisere geodata (artikkel 3), dokumentere de identifiserte geodataene ved hjelp av metadata (artikkel 4), sikre at de 

dokumenterte geodataene er tilgjengelige online via nettjenester som gjør det mulig å søke etter, vise og laste ned slike 

data (artikkel 6 og 7) samt organisere dem i samvirkende datamodeller med et felles vokabular (artikkel 5). 

3) For å redusere den administrative byrden ved overvåking bør indikatorene beregnes på grunnlag av metadata for 

geodatasett og geodatatjenester som allerede er utarbeidet og offentliggjort av medlemsstatene i henhold til artikkel 5 i 

direktiv 2007/2/EF, slik at medlemsstatene ikke lenger pålegges å beregne indikatorene manuelt og hvert år framlegge 

en liste over de geodatasett og geodatatjenester som svarer til temaene oppført i vedlegg I, II og III til direktiv 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 220 av 23.8.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2020 av 20. mars 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 108 av 25.4. 2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/442/EF av 5. juni 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til 

overvåking og rapportering (EUT L 148 av 11.6.2009, s. 18). 

(3) SWD(2016) 273, endelig utgave. 

(4) COM(2017) 312, endelig utgave og SWD(2017) 230. 

2020/EØS/81/23 
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2007/2/EF, slik det er fastsatt i vedtak 2009/442/EF. Bare metadata offentliggjort av medlemsstatene vil bli tatt med i 

beregningen av overvåkingsindikatorene. Metadata som ikke er blitt offentliggjort, er ikke søkbare og bidrar ikke til 

infrastrukturen for geografisk informasjon og utelates derfor i beregningen av overvåkingsindikatorene. 

4) For å redusere den administrative byrden ved rapportering bør medlemsstatene bare rapportere om de aspektene ved sin 

infrastruktur for geografisk informasjon som er endret siden framleggingen av forrige rapport, i henhold til artikkel 21 

nr. 3 i direktiv 2007/2/EF. 

5) For å sikre en ensartet og sammenlignbar metode for overvåking og rapportering i hele Unionen bør medlemsstatene 

overvåke minst et felles delsett av geodatasett og rapportere om dataenes tilgjengelighet, tilgang og samvirkingsevne. 

Dette felles delsettet bør være de geodatasettene som medlemsstatene allerede bruker til rapportering i samsvar med de 

deler av EUs miljøregelverk som er beskrevet i Kommisjonens rapport(5), «Actions to Streamline Environmental 

Reporting», som er utarbeidet som følge av en omfattende egnethetskontroll av rapporteringen og overvåkingen av EUs 

miljøpolitikk(6). 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 22 i direktiv 

2007/2/EF. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne beslutning fastsettes nærmere regler for gjennomføringen av medlemsstatenes forpliktelser til å overvåke 

gjennomføringen og bruken av medlemsstatenes infrastrukturer for geografisk informasjon, og til å rapportere til Kommisjonen 

om overvåkingen, som fastsatt i artikkel 21 nr. 1 og 2 i direktiv 2007/2/EF. 

Artikkel 2 

Felles bestemmelser for overvåking og rapportering 

1. Indikatorene nevnt i artikkel 3–7 skal beregnes ved hjelp av metadataene for geodatasettene og geodatatjenestene som 

offentliggjøres av medlemsstatene via søketjenestene nevnt i artikkel 11 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2007/2/EF. 

2. Medlemsstatene skal gjøre alle resultatene av overvåkingen tilgjengelige for allmennheten på internett eller ved hjelp av 

andre egnede telekommunikasjonsmidler, i samsvar med artikkel 21 nr. 1 i direktiv 2007/2/EF. 

Artikkel 3 

Overvåking av tilgjengeligheten av geodata og geodatatjenester 

1. Følgende indikatorer skal benyttes til å måle antallet geodatasett og geodatatjenester: 

a) Antallet geodatasett som det foreligger metadata for («DSi1,1»). 

b) Antallet geodatatjenester som det foreligger metadata for («DSi1,2»). 

2. Følgende indikator skal benyttes til å måle antallet geodatasett som medlemsstaten allerede bruker til å rapportere til 

Kommisjonen i henhold til miljøregelverket: Antallet geodatasett der metadataene inneholder et nøkkelord fra et register som 

Kommisjonen stiller til rådighet, og som angir at geodatasettet brukes til rapportering i henhold til miljøregelverket («DSi1,3»).  

  

(5) COM(2017) 312, endelig utgave. 

(6) SWD(2017) 230, endelig utgave. Den fullstendige listen er oppført i vedlegg 1 til nevnte dokument (avsnitt 8.1 i dokumentet). 
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3. Følgende indikatorer skal benyttes til å måle antallet geodatasett som omfatter regionale eller nasjonale områder: 

a) Antallet geodatasett der metadataene inneholder et nøkkelord fra et register som Kommisjonen stiller til rådighet, og som 

angir at geodatasettet omfatter et regionalt område («DSi1,4»). 

b) Antallet geodatasett der metadataene inneholder et nøkkelord fra et register som Kommisjonen stiller til rådighet, og som 

angir at geodatasettet omfatter et nasjonalt område («DSi1,5»). 

Artikkel 4 

Overvåking av metadataenes samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 1205/2008(7) 

Følgende indikatorer skal benyttes til å måle prosentandelen av metadata for geodatasett og geodatatjenester som er 

offentliggjort av medlemsstatene via søketjenestene nevnt i artikkel 11 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2007/2/EF, og som er i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1205/2008 med hensyn til metadata: 

a) Antallet geodatasett der metadataene er i samsvar med forordning (EF) nr. 1205/2008, multiplisert med 100 og dividert 

med det antall geodatasett som det foreligger metadata for, i henhold til indikatoren «DSi1,1» («MDi1,1»). 

b) Antallet geodatatjenester der metadataene er i samsvar med forordning (EF) nr. 1205/2008, multiplisert med 100 og 

dividert med det antall geodatatjenester som det foreligger metadata for, i henhold til indikatoren «DSi1,2» («MDi1,2»). 

Artikkel 5 

Overvåking av geodatasettenes samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 1089/2010(8) med hensyn til 

samvirkingsevne 

Følgende indikatorer skal benyttes til å måle prosentandelen av geodatasett som er i samsvar med forordning (EU)  

nr. 1089/2010 med hensyn til samvirkingsevnen til geodatasett: 

a) Antallet geodatasett som er i samsvar med forordning (EU) nr. 1089/2010, multiplisert med 100 og dividert med antallet 

geodatasett i henhold til indikatoren «DSi1,1» («DSi2»). 

b) Antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i vedlegg I til direktiv 2007/2/EF, og som er i samsvar med forordning 

(EU) nr. 1089/2010, multiplisert med 100 og dividert med antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i nevnte 

vedlegg («DSi2,1»). 

c) Antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i vedlegg II til direktiv 2007/2/EF, og som er i samsvar med forordning 

(EU) nr. 1089/2010, multiplisert med 100 og dividert med antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i nevnte 

vedlegg («DSi2,2»). 

d) Antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i vedlegg III til direktiv 2007/2/EF, og som er i samsvar med forordning 

(EU) nr. 1089/2010, multiplisert med 100 og dividert med antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i nevnte 

vedlegg («DSi2,3»). 

Artikkel 6 

Overvåking av geodatasettenes tilgjengelighet via visnings- og nedlastningstjenester 

Følgende indikatorer skal benyttes til å måle prosentandelen av geodatasett som er tilgjengelige via visningstjenestene nevnt i 

artikkel 11 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2007/2/EF, og via nedlastningstjenestene nevnt i bokstav c) i samme bestemmelse: 

a) Antallet geodatasett som det foreligger både visnings- og nedlastningstjenester for, multiplisert med 100 og dividert med 

antallet geodatasett i henhold til indikatoren «DSi1,1» («NSi2»).  

  

(7) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1205/2008 av 3. desember 2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med 

hensyn til metadata (EUT L 326 av 4.12.2008, s. 12). 

(8) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1089/2010 av 23. november 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF 

med hensyn til samvirkingsevnen til geodatasett og -tjenester (EUT L 323 av 8.12.2010, s. 11). 
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b) Antallet geodatasett som det foreligger en visningstjeneste for, multiplisert med 100 og dividert med antallet geodatasett i 

henhold til indikatoren «DSi1,1» («NSi2,1»). 

c) Antallet geodatasett som det foreligger en nedlastningstjeneste for, multiplisert med 100 og dividert med det samlede 

antallet geodatasett i henhold til indikatoren «DSi1,1» («NSi2,2»). 

Artikkel 7 

Overvåking av nettjenestenes samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 976/2009(9) 

Følgende indikatorer skal benyttes til å måle prosentandelen av nettjenestene nevnt i artikkel 11 nr. 1 i direktiv 2007/2/EF som 

er i samsvar med forordning (EF) nr. 976/2009 med hensyn til nettjenestene: 

a) Antallet nettjenester som er i samsvar med forordning (EF) nr. 976/2009, multiplisert med 100 og dividert med det samlede 

antallet nettjenester («NSi4»). 

b) Antallet søketjenester som er i samsvar med forordning (EF) nr. 976/2009, multiplisert med 100 og dividert med det 

samlede antallet søketjenester («NSi4,1»). 

c) Antallet visningstjenester som er i samsvar med forordning (EF) nr. 976/2009, multiplisert med 100 og dividert med det 

samlede antallet visningstjenester («NSi4,2»). 

d) Antallet nedlastningstjenester som er i samsvar med forordning (EF) nr. 976/2009, multiplisert med 100 og dividert med 

det samlede antallet nedlastningstjenester («NSi4,3»). 

e) Antallet omformingstjenester som er i samsvar med forordning (EF) nr. 976/2009, multiplisert med 100 og dividert med det 

samlede antallet omformingstjenester («NSi4,4»). 

Artikkel 8 

Offentliggjøring av overvåkingsresultatene 

Resultatene av den overvåkingen som kreves etter artikkel 21 nr. 1 i direktiv 2007/2/EF, skal offentliggjøres hvert år innen  

31. mars når det gjelder statusen for gjennomføringen av infrastrukturen for geografisk informasjon per 15. desember det 

foregående året. Resultatene skal oppdateres minst én gang i året. 

Artikkel 9 

Ajourføring av sammendragsrapporter 

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen oppdaterte kortfattede beskrivelser av punktene nevnt i artikkel 21 nr. 2 i 

direktiv 2007/2/EF. Bare de kortfattede beskrivelsene som er endret siden forrige oversendelse, skal oppdateres. 

Artikkel 10 

Oppheving 

Vedtak 2009/442/EF oppheves. 

  

(9) Kommisjonsforordning (EF) nr. 976/2009 av 19. oktober 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med 

hensyn til nettjenester (EUT L 274 av 20.10.2009, s. 9). 
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Artikkel 11 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 19. august 2019. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1119 

av 28. juni 2019 

om godkjenning av effektive utvendige lys med lysemitterende dioder til bruk i kjøretøyer med 

forbrenningsmotor og i elektriske hybridkjøretøyer som ikke kan lades eksternt, som en innovativ 

teknologi 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 (EU) 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), særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 6. september 2018 innga produsentene Toyota Motor Europe NV/SA, Opel Automobile GmbH – PSA, FCA Italy 

S.p.A., Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Audi AG, Ford Werke GmbH, Jaguar Land 

Rover, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Škoda Auto a.s., BMW AG, Renault SA, Honda Motor Europe 

Ltd, Volkswagen AG og Volkswagen AG Nutzfahrzeuge («søkerne») en felles søknad om godkjenning av effektivt 

utvendig lys med lysemitterende dioder («effektivt LED-lys») til bruk i kjøretøyer med forbrenningsmotor og i 

elektriske hybridkjøretøyer som ikke kan lades eksternt, som en innovativ teknologi. Søknaden er blitt vurdert i samsvar 

med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(2). 

2) Effektivt LED-lys er en lysmodul som er utstyrt med lysemitterende dioder som lyskilder, og som har lavere 

effektforbruk enn konvensjonelt halogenlys. 

3) Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative teknologier i 

henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 («de tekniske retningslinjene», versjon juli 2018). 

4) Søknaden gjelder CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av effektivt LED-lys, vurdert med henvisning til den 

globalt harmoniserte prøvingsprosedyren for lette kjøretøyer (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure – 

WLTP), som beskrevet i kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(3). 

5) Effektivt LED-lys er allerede godkjent ved kommisjonsbeslutning 2014/128/EU(4), (EU) 2015/206(5), (EU) 

2016/160(6), (EU) 2016/587(7) og (EU) 2016/1721(8) som en innovativ teknologi som kan redusere CO2-utslipp, under 

henvisning til den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC), som beskrevet i kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(9). 

På bakgrunn av erfaringene som er gjort med disse beslutningene, og tatt i betraktning den aktuelle søknaden, er det på 

tilfredsstillende og overbevisende måte påvist at effektivt utvendig LED-lys, inkludert en eller flere egnede 

kombinasjoner av slikt lys, f.eks. frontlyktenes nærlys og fjernlys, markeringslys foran, tåkelys foran og bak, retningslys 

foran og bak, kjennemerkebelysning og ryggelys, oppfyller kriteriene i artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

6) CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av effektivt LED-lys, kan delvis påvises med WLTP-prøvingen. Søkerne 

har imidlertid framlagt en prøvingsmetode som på en måte som gir repeterbare, verifiserbare og sammenlignbare 

resultater, kan påvise at utslippsreduksjonen som oppnås, tatt i betraktning den delvise dekningen, er minst 0,5 g 

CO2/km. 

7) For å sikre kontinuitet, særlig med tanke på overgangen fra NEDC til WLTP som prøvingsprosedyre for CO2-utslipp, 

bør halogenlys beholdes som referanseteknologi, i samsvar med gjennomføringsbeslutning 2014/128/EU, (EU) 

2015/206, (EU) 2016/160, (EU) 2016/587 og (EU) 2016/1721.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 1.7.2019, s. 67, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2020 av 20. mars 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

2020/EØS/81/24 
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8) Produsentene bør ha mulighet til å søke en typegodkjenningsmyndighet om å få sertifisert CO2-utslippsreduksjonen som 

oppnås ved bruk av effektivt LED-lys i kjøretøyer med forbrenningsmotor og i elektriske hybridkjøretøyer som ikke kan 

lades eksternt. I den forbindelse bør produsenten sørge for at søknaden om sertifisering er vedlagt en verifiserings-

rapport fra et uavhengig verifiseringsorgan som bekrefter størrelsen på den CO2-utslippsreduksjonen som søkes 

sertifisert, og at alle relevante vilkår er oppfylt. 

9) Dersom typegodkjenningsmyndigheten anser at LED-lyset ikke oppfyller vilkårene for sertifisering, bør søknaden om 

sertifisering av utslippsreduksjonen avslås. 

10) For å fremme større utbredelse av effektivt LED-lys i nye kjøretøyer bør produsentene dessuten kunne søke om å få 

sertifisert CO2-utslippsreduksjonen for flere effektive LED-lys i en og samme søknad. Dersom denne muligheten 

benyttes, bør det imidlertid anvendes en ordning som oppmuntrer til utbredelse av bare de typene LED-lys som har 

høyest virkningsgrad. 

11) CO2-utslippsreduksjonen som sertifiseres i samsvar med denne beslutning, skal tas hensyn til ved beregning av 

produsentenes gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp fra og med kalenderåret 2021. 

12) For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdokumentene i 

samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(10), bør det angis en individuell 

kode for den innovative teknologien for effektivt LED-lys til bruk i kjøretøyer med forbrenningsmotor og i elektriske 

hybridkjøretøyer som ikke kan lades eksternt. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Teknologien som brukes i effektivt lys med lysemitterende dioder (LED), godkjennes som innovativ teknologi i samsvar med 

artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 når denne innovative teknologien brukes i utvendig lys i personbiler med 

forbrenningsmotor og i elektriske hybridpersonbiler som ikke kan lades eksternt. 

Artikkel 2 

Definisjon 

I denne beslutning menes med «effektivt LED-lys» en teknologi bestående av en lysmodul som er utstyrt med lysemitterende 

dioder (LED) som lyskilder, som brukes i et kjøretøys utvendige lys, og som har lavere effektforbruk enn konvensjonelt 

halogenlys. 

Artikkel 3 

Søknad om sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. Enhver produsent kan søke om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av ett eller flere utvendige 

effektive LED-lys i det utvendige lyset i kjøretøyer i gruppe M1 med forbrenningsmotor og i elektriske hybridkjøretøyer i 

gruppe M1 som ikke kan lades eksternt. Det effektive LED-lyssystemet skal omfatte ett eller en kombinasjon av følgende LED-

lys: 

a) Nærlys (inkludert adaptivt frontlyssystem). 

b) Fjernlys.  
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c) Markeringslys foran. 

d) Tåkelys foran. 

e) Tåkelys bak. 

f) Retningslys foran. 

g) Retningslys bak. 

h) Kjennemerkebelysning. 

i) Ryggelys. 

j) Dynamisk kurvelys. 

k) Statisk kurvelys. 

Det LED-lyset eller den kombinasjonen av LED-lys som utgjør det effektive LED-lyssystemet, skal gi minst den  

CO2-reduksjonen som er angitt i artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) nr. 725/2011, påvist ved hjelp av prøvingsmetoden beskrevet 

i vedlegget til denne beslutning. 

2. En søknad om sertifisering av utslippsreduksjonen som oppnås med ett eller en kombinasjon av effektive LED-lys, skal 

omfatte en uavhengig verifiseringsrapport som bekrefter at vilkårene i nr. 1 er oppfylt. 

3. Typegodkjenningsmyndigheten skal avslå søknaden om sertifisering dersom den finner at vilkårene i nr. 1 ikke er oppfylt. 

Artikkel 4 

Sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av effektivt LED-lys, som omhandlet i artikkel 3 nr. 1, skal bestemmes 

ved hjelp av metoden angitt i vedlegget. 

2. Når en produsent med hensyn til én og samme kjøretøyversjon søker om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som 

oppnås med mer enn ett effektivt LED-lys som omhandlet i artikkel 3 nr. 1, skal typegodkjenningsmyndigheten fastsette hvilket 

av de prøvde effektive LED-lysene som gir den laveste CO2-utslippsreduksjonen, og registrere den laveste verdien i de 

relevante typegodkjenningsdokumentene. Denne verdien skal angis i samsvarssertifikatet i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

3. Typegodkjenningsmyndigheten skal registrere verifiseringsrapporten og prøvingsresultatene som utslippsreduksjonen ble 

bestemt på grunnlag av, og skal stille denne informasjonen til rådighet for Kommisjonen på anmodning. 

Artikkel 5 

Miljøinnovasjonskode 

Miljøinnovasjonskode 28 skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen når det vises til denne beslutning i samsvar med 

artikkel 11 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

CO2-utslippsreduksjonen som sertifiseres i samsvar med denne beslutning, kan tas hensyn til ved beregning av produsentenes 

gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp fra og med kalenderåret 2021.  
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Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 28. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 

                                              

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 
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nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling 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, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjons-

forordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 

(EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/128/EU av 10. mars 2014 om godkjenning av nærlysmodulen «E-Light» med 

lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 
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bruk av lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 33 av 10.2.2015, s. 52) 

(6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2013/160 av 5. februar 2016 om godkjenning av Toyota Motor Europes effektive 

utvendige lys med bruk av lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 31 av 6.2.2016, s. 70). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 av 14. april 2016 om godkjenning av den teknologien som brukes i kjøretøyers 

effektive utvendige lys, med bruk av lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 101 av 16.4.2016, s. 17). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1721 av 26. september 2016 om godkjenning av Toyotas effektive utvendige lys med 

bruk av lysemitterende dioder til bruk i ikke-eksternt oppladbare elektriske hybridkjøretøyer som en innovativ teknologi for å redusere 

CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 259 av 27.9.2016, s. 71) 

(9) 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). 

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

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

 ______  
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VEDLEGG 

Metode for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med effektivt LED-lys, med henvisning til den globalt 

harmoniserte prøvingsprosedyren for lette kjøretøyer (WLTP) 

1. INNLEDNING 

For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som kan tilskrives et effektivt LED-lyssystem bestående av en egnet kombi-

nasjon av utvendige LED-lys til bruk i kjøretøyer i gruppe M1 med forbrenningsmotor og i elektriske hybridkjøretøyer i 

gruppe M1 som ikke kan lades eksternt, er det nødvendig å fastsette følgende: 

1) Prøvingsforhold. 

2) Prøvingsutstyr. 

3) Prosedyre for å bestemme reduksjonen i effektforbruk. 

4) Prosedyre for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen. 

5) Prosedyre for å bestemme usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen. 

2. SYMBOLER, PARAMETRER OG ENHETER 

Latinske symboler 

AFS — Adaptivt frontlyssystem 

B — Referanseverdi 

CO2 — Karbondioksid 

CCO2
 — CO2-utslippsreduksjon [g CO2/km] 

C — Antall klasser av det adaptive frontlyssystemet 

CF — Omregningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) [g CO2/l] 

EI — Miljøinnovativ 

HEV — Elektrisk hybridkjøretøy 

KCO2
 — CO2-korreksjonsfaktor, [(

gCO2

km
) / (

Wh

km
)] , som definert i tillegg 2 til delvedlegg 8 til forordning (EU) 

2017/1151 

KCO2
̅̅ ̅̅ ̅̅  — Gjennomsnitt av T-verdiene av KCO2t

[(
gCO2

km
) / (

Wh

km
)]  

m — Antall effektive utvendige LED-lys som pakken består av 

MT — Minsteterskel [g CO2/km] 

n — Antall målinger av prøven 

NOVC — Uten ekstern lading 

P — Kjøretøylysets effektforbruk [W] 

PBi
 — Effektforbruk for det tilsvarende lyset «i» i et basiskjøretøy [W] 

Pcn
 — Effektforbruk for den tilsvarende prøven «n» for hver kjøretøygruppe [W] 

Pc̅ — Effektforbruk for hver kjøretøygruppe (gjennomsnitt av n målinger) [W] 

PEIAFS
 — AFS-nærlysets effektforbruk [W] 

PEIi
̅̅̅̅̅ — Gjennomsnittlig effektforbruk for det tilsvarende miljøinnovative kjøretøylyset [W] 
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ΔPi — Reduksjon i effektforbruk for hvert effektive utvendige LED-lys [W] 

sCCO2
 — Standardavvik for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

sKCO2
 — Standardavvik for KCO2

[(
gCO2

km
) / (

Wh

km
)]  

sKCO2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ — Standardavvik for gjennomsnitt av T-verdiene av KCO2t

[(
gCO2

km
) / (

Wh

km
)]  

sPc
̅̅̅̅  — Standardavvik for gjennomsnittlig effektforbruk for hver kjøretøygruppe [W] 

sPEI
 — Standardavvik for LED-lysets effektforbruk i miljøinnovativt kjøretøy [W] 

sPEI̅̅ ̅̅ ̅ — Standardavvik for LED-lysets gjennomsnittlige effektforbruk i miljøinnovativt kjøretøy [W] 

sPEIAFS
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ — Usikkerhet eller standardavvik for AFS-nærlysets gjennomsnittlige effekt [W] 

T — Antall målinger som produsenten foretar for å ekstrapolere KCO2
 

t — Varighet av kjøring i den globalt harmoniserte prøvingssyklusen for lette kjøretøyer (WLTC) [s], som er 

1 800 s 

UF — Utnyttelsesgrad for kjøretøylyset [-], som definert i tabell 6: 

v — Gjennomsnittlig kjørehastighet i den globalt harmoniserte prøvingssyklusen for lette kjøretøyer (WLTC) 

[km/t] 

VPe — Faktisk effektforbruk [l/kWh] 

sharec — Tidsprosent per hastighetsintervall i hver kjøretøygruppe 

 

— Den beregnede CO2-utslippsreduksjonens følsomhet i forhold til LED-lysets effektforbruk 

 

— Den beregnede CO2-utslippsreduksjonens følsomhet i forhold til CO2-korreksjonsfaktoren 

ηA — Vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad [-] 

ηDCDC — DC-DC-omformerens virkningsgrad [-] 

Indeksbetegnelser 

Indeks c viser til den klassen av adaptivt frontlyssystem som målingen av prøven er foretatt med. 

Indeks i viser til hvert kjøretøylys. 

Indeks j viser til måling av prøven. 

Indeks t viser til hvert antall målinger av T. 

3. PRØVINGSFORHOLD 

Prøvingsforholdene skal oppfylle kravene i UN/ECE-reglement nr. 4(1), 6(2), 7(3), 19(4), 23(5), 38(6), 48(7), 100(8), 

112(9), 119(10) og 123(11). Effektforbruket skal bestemmes i samsvar med punkt 6.1.4 i UN/ECE-reglement nr. 112 og 

punkt 3.2.1 og 3.2.2 i vedlegg 10 til nevnte reglement.  

  

(1) EUT L 4 av 7.1.2012, s. 17. 

(2) EUT L 213 av 18.7.2014, s. 1. 

(3) EUT L 285 av 30.9.2014, s. 1. 

(4) EUT L 250 av 22.8.2014, s. 1. 

(5) EUT L 237 av 8.8.2014, s. 1. 

(6) EUT L 148 av 12.6.2010, s. 55. 

(7) EUT L 323 av 6.12.2011, s. 46. 

(8) EUT L 302 av 28.11.2018, s. 114. 

(9) EUT L 250 av 22.8.2014, s. 67. 

(10) EUT L 89 av 25.3.2014, s. 101. 

(11) EUT L 222 av 24.8.2010, s. 1. 
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For AFS-nærlys som faller inn under minst to av klassene C, E, V eller W, som definert i UN/ECE-reglement nr. 123, 

skal effektmålingene utføres ved LED-intensiteten for hver klasse (Pc), som definert i UN/ECE-reglement nr. 123, med 

mindre det avtales med den tekniske instansen at klasse C er den representative/gjennomsnittlige LED-intensiteten for 

kjøretøyanvendelsen. Dersom klasse C er den representative/gjennomsnittlige LED-intensiteten for kjøretøyanven-

delsen, skal effektmålingen utføres på samme måte som for ethvert annet utvendig LED-lys som inngår i 

kombinasjonen. 

Prøvingsutstyr 

Følgende utstyr skal benyttes, som vist i figuren nedenfor: 

— En strømforsyningsenhet (dvs. variabel spenningsforsyning). 

— To digitale multimetre, ett til måling av likestrøm og ett til måling av likespenning. Figuren viser en mulig 

prøvingsoppstilling der likespenningsmåleren er integrert i strømforsyningsenheten. 

Prøvingsoppstilling 

 

Målinger og bestemmelse av reduksjon i effektforbruk 

For hvert effektivt utvendig LED-lys i kombinasjonen skal strømmen måles som vist i figuren, ved en spenning på 

13,2 V. LED-moduler som styres av elektronisk forkoplingsutstyr for lyskilder, skal måles som angitt av søkeren. 

Produsenten kan be om at det foretas andre målinger av strømmen ved ytterligere spenninger. I så fall skal produsenten 

forelegge typegodkjenningsmyndigheten verifisert dokumentasjon på at det er nødvendig å utføre disse andre 

målingene. Målingen av strømmen ved hver av disse ytterligere spenningene skal foretas minst fem ganger etter 

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

Effektforbruket skal bestemmes ved å multiplisere den innstilte spenningen med den målte strømmen. Gjennomsnittet 

av effektforbruket for hvert effektivt utvendig LED-lys (PEIi
̅̅̅̅̅) skal beregnes. Hver verdi skal uttrykkes med fire 

desimaler. Når en trinnmotor eller elektronisk styreenhet brukes til forsyning av elektrisitet til LED-lysene, skal denne 

komponentens elektriske belastning ikke tas med i målingen. 

Ytterligere målinger for AFS-nærlys 

Tabell 1 

Klasser av AFS-nærlys 

Klasse 
Se punkt 1.3 og fotnote 2 i UN/ECE-

reglement nr. 123 
% LED-intensitet Aktiveringsmodus(*) 

C Basisnærlys (landevei) 100 % 50 km/t < hastighet < 100 km/t 

Eller når ingen modus er aktivert for en annen 

nærlysklasse (V, W, E) 

LED-

lys 

Strømover-

våkingsenhet 

Variabel spenningsforsyning 
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Klasse 
Se punkt 1.3 og fotnote 2 i UN/ECE-

reglement nr. 123 
% LED-intensitet Aktiveringsmodus(*) 

V Bykjøring 85 % Hastighet < 50 km/t 

E Motorveikjøring 110 % Hastighet > 100 km/t 

W Ugunstige kjøreforhold 90 % Vindusvisker aktiv > 2 min 

(*) Aktiveringshastigheter som skal kontrolleres for hver kjøretøyanvendelse i samsvar med UN/ECE-regelverk nr. 48 seksjon 6 

kapittel 6.22 punkt 6.22.7.4.1 (klasse C), 6.22.7.4.2 (klasse V), 6.22.7.4.3 (klasse E) og 6.22.7.4.4 (klasse W). 

Dersom det er nødvendig med effektmålinger ved LED-intensiteten for hver klasse, skal effekten av AFS-nærlyset  

(PEIAFS
), etter at alle målingene for hver Pc er foretatt, beregnes som et veid gjennomsnitt av LED-effekten under 

WLTC-hastighetsintervallene, ved hjelp av formel 1: 

Formel 1 

PEIAFS
= ∑  WLTC_sharec

C

c=1

∙ Pc̅ 

der 

Pc̅ er effektforbruket (gjennomsnitt av de n målingene) for hver klasse 

WLTC_sharec er WLTC-tidsprosenten per hastighetsintervall i hver klasse (WLTC har en samlet varighet på 1 800 s): 

Tabell 2 

Hastighetsintervall Tid WLTC_sharec (%) 

< 50 km/t: 1 058 s 0,588 (58,8 %) 

50–100 km/t 560 s 0,311 (31,1 %) 

> 100 km/t 182 s 0,101 (10,1 %) 

Når AFS-nærlyset bare har to klasser som ikke omfatter alle WLTC-hastighetene (f.eks. C og V), skal veiingen av 

effekt i klasse C også omfatte den WLTC-tiden som ikke omfattes av den andre klassen (f.eks. er tiden «t» i klasse C lik 

0,588 + 0,101). 

Den resulterende reduksjonen i effektforbruk for hvert effektivt utvendig LED-lys (ΔPi) skal beregnes med formel 2: 

Formel 2 

ΔPi = PBi
− PEIi

̅̅̅̅̅ 

der effektforbruket for tilsvarende referansekjøretøylys er definert i tabell 3: 

Tabell 3 

Effektforbruk for forskjellige referansekjøretøylys 

Kjøretøylys 
Samlet elektrisk effekt (PB) 

[W] 

Nærlys 137 

Fjernlys 150 
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Kjøretøylys 
Samlet elektrisk effekt (PB) 

[W] 

Markeringslys 12 

Kjennemerkebelysning 12 

Tåkelys foran 124 

Tåkelys bak 26 

Retningslys foran 13 

Retningslys bak 13 

Ryggelys 52 

Dynamisk kurvelys 44 

Statisk kurvelys 44 

4. BEREGNING AV CO2-UTSLIPPSREDUKSJON OG STATISTISK MARGIN 

4.1. Beregning av CO2-utslippsreduksjon 

Samlet CO2-utslippsreduksjon for lyspakken skal beregnes i samsvar med kjøretøyets spesifikke framdriftssystem (dvs. 

konvensjonelt eller NOVC-HEV). 

4.1.1. Konvensjonelle kjøretøyer (bare forbrenningsmotor) 

CO2-utslippsreduksjonen skal beregnes i samsvar med formel 3: 

Formel 3 

CCO2
= (∑  ΔPi

m

i=1

∙ UFi) ∙
VPe

ηA
∙

CF

v
 

der 

v: gjennomsnittlig kjørehastighet for WLTC [km/t], som er 46,60 km/t 

ηA: vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad, som er 0,67 

VPe: faktisk effektforbruk, som angitt i tabell 4: 

Tabell 4 

Faktisk effektforbruk 

Type motor 
Faktisk effektforbruk (VPe) 

[l/kWh] 

Bensin 0,264 

Bensin med turbolader 0,280 

Diesel 0,220 
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CF: Omregningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) [g CO2/l], som definert i tabell 5 

Tabell 5 

Drivstoffomregningsfaktor 

Drivstofftype 
Omregningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) (CF) 

[g CO2/l] 

Bensin 2 330 

Diesel 2 640 

UFi: utnyttelsesgrad for kjøretøylyset [-], som definert i tabell 6: 

Tabell 6 

Utnyttelsesgrad for forskjellige kjøretøylys 

Kjøretøylys 
Utnyttelsesgrad (UF) 

[-] 

Nærlys 0,33 

Fjernlys 0,03 

Markeringslys 0,36 

Kjennemerkebelysning 0,36 

Tåkelys foran 0,01 

Tåkelys bak 0,01 

Retningslys foran 0,15 

Retningslys bak 0,15 

Ryggelys 0,01 

Dynamisk kurvelys 0,076 

Statisk kurvelys 0,15 

4.1.2. Hybridkjøretøyer (bare NOVC-HEV) 

CO2-utslippsreduksjonen skal beregnes i samsvar med formel 4: 

Formel 4 

CCO2
=

∑ ΔPi ∙ UFi
m
i=1

v ∙ ηDCDC
∙ KCO2

 

der 

ηDCDC: DC-DC-omformerens virkningsgrad 

KCO2
: CO2-korreksjonsfaktor [(

gCO2

km
) / (

Wh

km
)] , som fastsatt i punkt 2.2 i tillegg 2 til delvedlegg 8 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151.  
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DC-DC-omformerens virkningsgrad (ηDCDC) skal evalueres i samsvar med den relevante kjøretøykonstruksjonen, som 

angitt i tabell 7: 

Tabell 7 

Utnyttelsesgrad for forskjellige kjøretøylys 

Nr. Konstruksjon ηDCDC 

1 Lysene er parallellkoplet til lavspenningsbatteriet (lysene mates direkte fra 

høyspenningsbatteriet via DC-DC-omformeren). 

0,xx 

2 Lysene er seriekoplet etter lavspenningsbatteriet, og lavspenningsbatteriet er seriekoplet til 

høyspenningsbatteriet. 

1 

3 Høyspennings- og lavspenningsbatteriet har nøyaktig samme spenning (12 V, 48 V, …) som 

lysene. 

1 

For konstruksjon nr. 1 skal DC-DC-omformerens virkningsgrad (ηDCDC) være den høyeste verdien fra prøvingene som 

utføres i det driftsmessige elektriske strømområdet. Måleintervallet skal være lik eller lavere enn 10 % av det 

driftsmessige elektriske strømområdet. 

4.2. Beregning av statistisk margin 

Den statistiske marginen for lyspakken skal beregnes i samsvar med kjøretøyets spesifikke framdriftssystem (dvs. 

konvensjonelt eller NOVC-HEV). 

4.2.1. Konvensjonelle kjøretøyer (bare forbrenningsmotor) 

Den statistiske marginen for resultatene av prøvingsmetoden som følge av målingene skal kvantifiseres. For hvert 

effektivt utvendig LED-lys i pakken skal standardavviket beregnes i samsvar med formel 5: 

Formel 5 

sPEIi
̅̅ ̅̅ ̅̅ =

sPEIi

√n
=

√
∑ (PEIij

− PEIi
̅̅̅̅̅)

2
n
j=1

n(n − 1)
 

der 

n: antall målinger av prøven, som er minst fem 

Dersom standardavviket for effektforbruket hos hvert effektivt utvendig LED-lys (sPEIi
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) medfører en feil i CO2-

utslippsreduksjonen (sCCO2
), skal den feilen beregnes ved hjelp av formel 6: 

Formel 6 
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4.2.2. Hybridkjøretøyer (bare NOVC-HEV) 

Den statistiske marginen for resultatene av prøvingsmetoden som følge av målingene skal kvantifiseres. For hvert 

effektivt utvendig LED-lys i pakken skal standardavviket beregnes i samsvar med formel 7: 

Formel 7 

sPEIi
̅̅ ̅̅ ̅̅ =

sPEIi

√n
=

√
∑ (PEIij

− PEIi
̅̅̅̅̅)

2
n
j=1

n(n − 1)
 

der 

n: antall målinger av prøven, som er minst fem 

Korreksjonsfaktoren for CO2-utslipp (KCO2
) skal bestemmes på grunnlag av et sett med T-målinger som produsenten 

har utført, i samsvar med punkt 2.2 i tillegg 2 til delvedlegg 8 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151. For hver 

måling skal elektrisitetsbalansen i løpet av prøvingen og de målte CO2-utslippene registreres. 

For å kunne vurdere den statistiske feilen ved KCO2
 skal alle T-kombinasjoner uten gjentakelser av T-1-målinger 

benyttes til å ekstrapolere forskjellige T-verdier av KCO2
 (dvs. KCO2t

). Ekstrapoleringen skal utføres i samsvar med 

metoden fastsatt i punkt 2.2 i tillegg 2 til delvedlegg 8 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151. 

Standardavviket for KCO2
(sKCO2

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)  skal beregnes i samsvar med formel 8: 

Formel 8 

sKCO2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

sKCO2

√T
= √

∑ (KCO2t
− KCO2

̅̅ ̅̅ ̅̅ )
2

T
t=1

T(T − 1)
 

der 

T: antall målinger som produsenten har foretatt for å ekstrapolere KCO2
, som fastsatt i punkt 2.2 i tillegg 2 til delvedlegg 

8 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151. 

KCO2
̅̅ ̅̅ ̅̅ : gjennomsnitt av T-verdiene av KCO2t

 

Dersom standardavviket for effektforbruket hos hvert effektivt utvendig LED-lys (sPEIi
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) og standardavviket for kCO2

(skCO2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)  medfører en feil i CO2-utslippsreduksjonen (sCCO2

), skal den feilen beregnes ved hjelp av formel 9: 

Formel 9 
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4.3. Statistisk margin for AFS-nærlys 

Dersom det finnes AFS-nærlys, skal formel 9 tilpasses for å ta hensyn til de ytterligere målingene som kreves. 

Usikkerhetsverdien (sPEIAFS
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) som skal brukes for AFS-nærlys, skal beregnes med formel 10 og 11: 

Formel 10 

sPc̅̅̅̅ =
sPc

√n
= √

∑ (Pcn
− Pc̅)

2N
n=1

n(n − 1)
 

Formel 11 

sPEIAFS
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = √∑(WLTC_sharec  ∙  SPc

̅̅̅̅ )
2

C

c=1

 

der 

n: antall målinger av prøven, som er minst fem 

Pc̅: gjennomsnitt av de n verdiene av Pc 

5. AVRUNDING 

Den beregnede CO2-utslippsreduksjonen (CCO2
) og den statistiske marginen for CO2-utslippsreduksjonen (sCCO2

) skal 

avrundes til høyst to desimaler. 

Hver verdi som brukes i beregningen av CO2-utslippsreduksjonen, kan brukes uten avrunding eller avrundes til det 

minste antallet desimaler som gjør at den samlede virkningen av alle avrundede verdier på utslippsreduksjonen blir 

lavere enn 0,25 g CO2/km. 

6. STATISTISK SIGNIFIKANS 

For hver type, variant og versjon av et kjøretøy utstyrt med det effektive LED-lyset skal det dokumenteres at 

usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen som er beregnet i samsvar med formel 6 eller 9, ikke er større enn forskjellen 

mellom den samlede CO2-utslippsreduksjonen og minsteterskelen for utslippsreduksjon angitt i artikkel 9 nr. 1 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 (se formel 12). 

Formel 12 

MT < CCO2
− sCCO2

 

der 

MT: minsteterskel [g CO2/km] 

CCO2
: samlet CO2-utslippsreduksjon [g CO2/km] 

sCCO2
: standardavvik for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

Dersom den samlede CO2-utslippsreduksjonen for det effektive LED-lyset som bestemt i samsvar med prøvings-

metoden angitt i dette vedlegg, er lavere enn terskelen angitt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 725/2011, får artikkel 11 nr. 2 annet ledd i nevnte forordning anvendelse. 

 __________  
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